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Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów w 

Liceum Ogólnokształcącym w Strzegowie.   

 

 

 

Rozdział I  

Zasady oceniania na czwartym  etapie edukacyjnym. 

§ 1 

1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6)  stopień niedostateczny – 1 

2. Oceny bieżące ustala się według skali przedstawionej w ust. 1. Dopuszcza się 

możliwość dodania do oceny „+” i „-”. 
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3. Liczba ocen cząstkowych w każdym okresie klasyfikacyjnym musi być 

proporcjonalna do liczby godzin lekcyjnych z danego przedmiotu przewidzianych w 

tygodniowym planie nauczania.  

Liczba godzin zajęć 

z przedmiotu w tygodniu 

Minimalna liczba ocen 

cząstkowych 

1,  2 3 oceny 

3, 4 4 oceny 

5 i więcej 6 ocen 

 

4. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z 

zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz rocznej oceny zachowania, które należy 

wpisywać pełnymi nazwami. 

5. Z przedmiotów dodatkowych i pozalekcyjnych może być wystawiona ocena lub  

wykorzystana forma słowna „uczestniczył(a)”, jeśli nie jest to regulowane odrębnymi 

przepisami. Roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotów dodatkowych i pozalekcyjnych nie 

ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

6. Decyzją dyrektora Zespołu, na podstawie odrębnych przepisów,  uczeń może być 

zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej, wówczas w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony(a)”. 

1) Decyzją dyrektora szkoły uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii  o ograniczonych 

możliwościach wykonywania tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza,  na czas określony. 

7. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na zasadach i wg skali ocen określonych 

odrębnymi przepisami.  

8. Nauczyciel ustalając ocenę klasyfikacyjną roczną (śródroczną) bierze pod uwagę specyfikę 

nauczanego przedmiotu, systematyczność pracy ucznia oraz wszystkie formy gromadzenia 

informacji o uczniach. Na ocenę roczną (semestralną) pisemne formy aktywności mają wpływ 

od 50% do 60% z zastrzeżeniem: prace klasowe 30% - 50%, kartkówki 10% - 20%. Wpływ 

pozostałych form aktywności określa nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania.  
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9. Ustala się następujące warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) z prac klasowych uczeń otrzymał przynajmniej połowę ocen równych lub wyższych od 

proponowanej. 

2) uczeń nie może opuścić z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż 50% ogólnej liczby 

godzin, z danych zajęć edukacyjnych w okresie; 

3) maksymalna ilość zajęć edukacyjnych z których uczeń chce podwyższyć ocenę nie może 

przekraczać dwóch;  

4) uczeń może wnioskować o podwyższenie oceny o jeden stopień w stosunku do 

proponowanej mu przez nauczyciela; 

5) podwyższenie oceny może nastąpić po napisaniu przez ucznia testu sprawdzającego 

poziom wiedzy i umiejętności piszącego za okres roku (semestru); 

6) nauczyciel może odstąpić od przeprowadzenia testu sprawdzającego  jeśli uczeń poprawi 

wskazane przez nauczyciela prace klasowe . 

 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

11. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. 

12. Ocena z zajęć edukacyjnych obejmuje: 

1) zakres wiadomości i umiejętności, 

2) rozumienie materiału nauczania, 

3) umiejętność stosowania wiedzy, 

4) kulturę przekazywania wiadomości. 

13. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych z zachowaniem kolejności elementów wymienionych 

w ust. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1)   Na ocenę celującą: 
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 a)  pełne opanowanie całego materiału programowego, zakres szerszy niż podstawa 

programowa, treści powiązane ze sobą w systematyczny układ,  

b)    zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk 

bez jakiejkolwiek ingerencji nauczyciela, 

c)    samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, 

sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

d)   poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień 

kondensacji wypowiedzi, 

e) uczeń otrzymuje ocenę celującą jeżeli jest laureatem lub finalistą konkursu 

przedmiotowego Mazowieckiego Kuratora Oświaty, niezależnie od kryteriów oceny 

celującej. 

2)    Na ocenę bardzo dobrą: 

a)    wyczerpujące opanowanie całej podstawy programowej, wiadomości powiązane ze sobą 

w logiczny układ, 

b)    właściwe rozumienie uogólnień i związków miedzy nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez 

ingerencji nauczyciela, 

c)    umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez  ingerencji nauczyciela, 

d) poprawny język, styl, sprawne posługiwanie się terminologią naukową, klarowna 

koncepcja wypowiedzi. 

3)   Na ocenę dobrą: 

a)    opanowanie podstawy programowej, wiadomości logicznie powiązane, 

b)  poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz inspirowane przez 

nauczyciela wyjaśnianie zjawisk, 

c)  stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez 

nauczyciela, 
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d)  nieliczne błędy stylistyczne, podstawowe pojęcia ujmowane za pomocą terminów 

naukowych, wypowiedź klarowna w stopniu zadowalającym. 

4)   Na ocenę dostateczną: 

a) zakres podstawy programowej ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, 

podstawowe wiadomości logicznie powiązane, 

b) dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych 

zjawisk w sytuacjach typowych, 

 c)   stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych w sytuacjach typowych, 

d)  niewielkie i nieliczne błędy, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja 

wypowiedzi. 

5)   Na ocenę dopuszczającą: 

a)    wiadomości tylko konieczne, luźno zestawione, 

b)    ograniczone zrozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania 

zjawisk, 

c)    umiejętność stosowania wiedzy tylko w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela, 

d)    liczne błędy, nieporadny styl, trudności w formułowaniu myśli. 

6)  Na ocenę niedostateczną: 

a) brak opanowania podstawy programowej i jedności logicznej między wiadomościami, 

uniemożliwiający dalszą naukę, 

b)    brak rozumienia uogólnień oraz nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, 

c)   brak umiejętności stosowania wiedzy, 

d   liczne błędy, nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu myśli. 
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14.  Prace klasowe (sprawdziany wiadomości i umiejętności) są obowiązkowe. Jeżeli z 

ważnych przyczyn uczeń nie może przystąpić do pracy klasowej, ma obowiązek to uczynić w 

terminie podanym przez nauczyciela.  

15.   Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch 

tygodni od daty rozdania prac. Termin pracy klasowej   ustala nauczyciel. 

16.    Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do 

dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu. 

17. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj.: liczbę 

punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do 

otrzymania każdej oceny.  

18.  Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie szkolne wg 

następującej skali: 

Ocena Prace klasowe, 

sprawdziany, 

minimatury 

Testy 

diagnostyczne, 

próbne matury  

Kartkówki 

niedostateczny od 0% do (29% - 39%) 0% - 29% 0% - 39% 

dopuszczający od (30%- 40%) do 50% 30% - 49% 40% - 50% 

dostateczny 51% - 69% 50% - 69% 51% - 69% 

dobry 70% - 89% 70% - 89% 70% - 90% 

bardzo dobry 90% - 96% 90% - 96% 91% - 100% 

celujący 97% - 100%                               97% - 100% - 

 

19.   Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na 

podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania 

podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 
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20.   Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia  pisemnych prac kontrolnych w terminie 

dwóch tygodni. 

21. Nie odrabianie pracy domowej może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny 

niedostatecznej. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może 

wystawić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub dobrą, ale nie od nich gorszą. 

 

22. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

 

23.  Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych (bloków, przedmiotów) i podają je uczniom do wiadomości. 

 

24.   Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów 

w okresie roku szkolnego. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) wg poniższych zasad:  

 

1)  Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących  

     zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku  

     szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia. 

 

2)  Nauczyciel ma obowiązek udostępnienia uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i   

     ocenionych pisemnych prac ucznia. 

 

3) Nauczyciel sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnia uczniowi na zajęciach 

edukacyjnych lub w czasie indywidualnych konsultacji. 

 

4) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (opiekunom 

prawnym) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, 

w siedzibie szkoły. 

 

5) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań  

(zadań). 
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6) Udostępnienie pracy dokonuje nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe 

– inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły. 

 

7) Na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien 

ją  uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku 

– pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną). 

 

8) Nie wydaje się pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu,  

      kopiowania i fotografowania. Udostępnienie prac może odbywać się w szkole.   

 

 

25.  W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 40% odbytych zajęć edukacyjnych 

danego przedmiotu nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny. 

Nie uwzględnia się nieobecności wynikających z reprezentowania szkoły. 

26. Jeżeli z danego przedmiotu przeprowadzony już był sprawdzian frekwencyjny, wówczas 

nieobecności będące podstawą wyznaczenia kolejnego sprawdzianu zlicza się od daty 

pierwszego powiadomienia ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna o ostatnim sprawdzianie 

frekwencyjnym. 

27.   Powiadomienie uważa się za skutecznie doręczone w następujących przypadkach: 

1) bezpośredniego pisemnego powiadomienia ucznia w szkole; 

 2) powiadomienie ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) drogą telefoniczną                 

korzystając z numerów kontaktowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym; 

 3) powiadomienie poczta elektroniczną na adres zapisany w dzienniku lekcyjnym; 

 4) wysłanie pisma poleconego na adres podany w dzienniku lekcyjnym; w tym                 

przypadku za datę powiadomienia uważa się trzeci dzień od daty wysłania pisma. 

28.   Fakt powiadomienia ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel przedmiotu 

potwierdza notatką służbową w dzienniku lekcyjnym. 

29.    Za procedurę powiadomienia odpowiedzialny jest nauczyciel przedmiotu. 
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30.  Sprawdzian frekwencyjny wyznacza się najwcześniej  w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia. 

31.   Termin sprawdzianu frekwencyjnego wyznacza nauczyciel przedmiotu. 

32.  Uczeń zobowiązany jest stawić się na sprawdzian frekwencyjny w wyznaczonym 

terminie. 

33.   W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zgodnie z procedurą usprawiedliwiania 

nieobecności w szkole uczniowi wyznacza się nowy termin sprawdzianu. 

34.   W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nie przysługuje dodatkowy termin. 

Nieobecność nieusprawiedliwiona jest jednoznaczna z wystawieniem oceny niedostatecznej 

ze sprawdzianu frekwencyjnego. 

35. Sprawdzian frekwencyjny obejmuje materiał wyznaczony przez nauczyciela przedmiotu. 

Zakres materiału na sprawdzianie frekwencyjnym może obejmować treści nauczania z 

bieżącego semestru, znajomość których nie mogła zostać oceniona przez nauczyciela ze 

względu na nieobecności ucznia. 

36.    Ocenianie prac uczniowskich pisanych podczas sprawdzianu frekwencyjnego odbywa 

się zgodnie z przedmiotowym ocenianiem. 

37.  W jednym dniu uczeń może przystąpić co najwyżej do dwóch sprawdzianów 

frekwencyjnych. 

38.   Ocena ze sprawdzianu frekwencyjnego jest oceną cząstkową. Pojedyncza ocena ze 

sprawdzianu frekwencyjnego nie stanowi podstawy do klasyfikacji. 

39.    Ustalona przez nauczyciela ocena ze sprawdzianu frekwencyjnego jest ostateczna.  

40.  Ustaloną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną na koniec pierwszego okresu uczeń 

powinien zaliczyć w pierwszych tygodniach następnego okresu. Zaliczenie odbywa się w 

formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. Zaliczenie 

wyraża się stopniem w przyjętej skali ocen i odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym wraz z 

datą dzienną i informacją o poprawieniu lub nie poprawieniu oceny. 
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41.   Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom edukacyjnych  osiągnięć ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w okresie programowo wyższym  w klasie 

programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości,  stwarza uczniowi szansę uzupełnienia 

braków poprzez: 

1)  pomoc w zaplanowaniu prac, które uczeń powinien wykonać, by uzupełnić braki;       

danie wskazówek i udostępnienie materiałów; 

2) umożliwienie dostępu  do pomocy naukowych zgromadzonych w szkole, w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

42.   Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

43.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

Rozdział II 

Zasady oceny zachowania 

§ 2 

1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,  

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.  

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: 

 

Słownie Skrót 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 
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poprawne pop 

nieodpowiednie ndp 

naganne ng 

 

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

 

4. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinię o uczniu od 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

5. Wychowawca ustalając roczną (śródroczną) ocenę zachowania uwzględnia: 

1) wywiązywanie się z praw i obowiązków ucznia zapisanych w Statucie 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

§ 2 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 

§ 2 

 

1. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez ucznia 

punktów,  wcześniejszych opinii nauczycieli oraz samooceny ucznia. Ocena ustalona przez 

wychowawcę jest ostateczna.  

2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 120 punktów, co równe jest ocenie dobrej z 

zachowania. 

3. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali punktowej: 
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wzorowe 

bardzo dobre 

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 

 

  250 i więcej pkt. 

180 – 249 pkt. 

120 – 179 pkt. 

100 – 119 pkt. 

50 – 99 pkt. 

0 – 49 pkt. 

 

4. Uczeń może zdobywać punkty dodatnie jak również punkty ujemne. Szczegółowy podział 

punktów w tabelce poniżej. Punkty oznaczone gwiazdką ‘*’ przyznawane są raz w semestrze. 

PUNKTY DODATNIE 

l.p. kryteria ilość punktów 

1. Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu: 

- szkolnym 

- rejonowym, gminnym 

- wojewódzkim 

- finalista 

- laureat 

  

5 

10 

30 

70 

100 

2. Udział w zawodach sportowych: 

- rozgrywki międzyklasowe 

- etap powiatowy 

- etap rejonowy 

  

5 

10 

15 
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- etap wojewódzki 

- zajęcie miejsca I / II / III (w etapie wojewódzkim) 

20 

30 

3. Reagowanie na niewłaściwe zachowania na terenie szkoły, przystanku, 

w autobusie 

 10 

4. Udział i pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych 20 

5. Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym 20 

6. Reprezentowanie szkoły/klasy w czasie lekcji 10 

7. Efektywne pełnienie funkcji w szkole   (Samorząd Uczniowski)  20*  

8. Reprezentowanie szkoły (Poczet Sztandarowy) 10 

9. Efektywne pełnienie funkcji w klasie     (Samorząd Klasowy)  15* 

10. Praca na rzecz szkoły i klasy (np. gazetka szkolna, dekoracja klasy)  10 

11. Pomoc koleżeńska w nauce (odbywająca się pod okiem nauczyciela) 10 

12. Udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, zbiórkach, 

wolontariat,  

 10 

13. 100%  frekwencja    20* 

14. Brak godzin nieusprawiedliwionych  10* 

15. Brak spóźnień  10* 

16. Brak punktów ujemnych  10* 

17. Rozwijanie umiejętności poprzez aktywny udział w szkolnych kołach 

zainteresowań i innych także poza szkołą 

 10* 

 

PUNKTY UJEMNE 

l.p. kryteria ilość punktów 

1. Ucieczka z lekcji 15 

2. Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne WAGARY (za każdą godzinę) 10 

3. Spóźnienie na lekcję (za każde) 5 

4. Brak obuwia zmiennego (każdorazowo) 5 

5. Używanie telefonów/ brak wyciszonego telefonu w trakcie lekcji  10 

6. Korzystanie z telefonu komórkowego, sprzętu grającego na lekcjach, 

niewłaściwe wykorzystanie aparatów fotograficznych, dyktafonów, 

kamer na lekcjach i przerwach bez zgody nauczyciela 

  20 
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7. Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu zastraszania, 

wymuszania, gróźb w szkole i poza nią, wypisywania obraźliwych 

tekstów na nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów 

 70 

8. Przeszkadzanie na lekcji 10 

9. Aroganckie i wulgarne zachowanie w stosunku do nauczyciela, 

kolegów, koleżanek, pracowników szkoły 

 15 

10. Naganne zachowanie w drodze do i ze szkoły     (w autobusie, w 

gimbusie, na przystanku) 

 15 

11. Nieodpowiednie zachowanie na stołówce szkolnej oraz poza szkołą;   15 

12. Nieodpowiednie zachowanie w trakcie wyjazdów do kina, teatru, na 

piesze wycieczki 

15 

13. Udział w bójce 40 

14. Bierny udział w bójce 20 

15. Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego 30 

16. Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy) 10 

17. Zaczepki słowne, wyzwiska, przeklinanie 15 

18. Zastraszanie, grożenie, wymuszanie 50 

19. Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów zagrażających życiu i 

zdrowiu 

 100 

20. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie środków 

odurzających, narkotyków na terenie szkoły i poza nią 

 70 

21. Towarzyszenie osobom wymienionym w punktach       17 – 20 20 

22. Przynoszenie na teren szkoły środków wymienionych w punkcie 20 lub 

ich rozprowadzanie na terenie szkoły 

 50 

23. Kradzież na terenie szkoły 100 

24. Wyłudzanie pieniędzy na terenie szkoły 100 

25. Pobicie na terenie szkoły 100 

26. Fałszowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, 

punktów  z zachowania) 

50 

27. Fałszowanie usprawiedliwień zwolnień, podrabianie podpisów 50 

38. Niewłaściwy strój podczas uroczystości szkolnych 20 

29. Niewłaściwe zachowanie poza terenem szkoły w czasie wolnym od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 20 

30. Niewłaściwe zachowanie w trakcie przerw 10 
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31. Niewykonanie lub niezastosowanie się do próśb nauczyciela, 

pracownika szkoły 

 10 

32. Samowolne opuszczenie terenu szkoły 10 
 

 

5. Punkty wynikające z zachowania uczniów wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 

6. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych 

osób. 

 

   7.  Dalsze ustalenia  

1. Naganę wychowawcy klasy stosuje się w przypadku powtarzających się uchybień w 

zachowaniu danego ucznia. 

2. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy otrzymuje z zachowania ocenę co 

najwyżej poprawną. 

3. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli otrzyma (poza punktami dodatnimi) 

20 punktów ujemnych. 

4. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli otrzyma (poza punktami 

dodatnimi) 40 punktów ujemnych. 

5. Uczeń nie może uzyskać oceny dobrej, jeśli otrzyma (poza punktami dodatnimi) 60 

punktów ujemnych. 

6. Uczeń, który otrzymał: 

- upomnienie dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra 

- naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednio. 

 

8. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania. 

 

 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

§ 3 
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1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 4 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie 

mgr Wiesław Popek 

 

 


