
 REGULAMIN  OCENIANIA  ZACHOWANIA  W TECHNIKUM NR 1 
 

 

I      Podstawą do ustalenia oceny  zachowania jest liczba punktów zdobytych przez 

       ucznia zgodnie z przyjętymi kryteriami. Uczeń rozpoczyna każdy semestr od  

       0 punktów. 

II     Poszczególnym ocenom odpowiadają następujące przedziały punktowe:  

 

a. wzorowe:  251punktów i więcej, 

b. bardzo dobre: od 151 do 250 punktów, 

c. dobre: od 51 do 150 punktów, 

d. poprawne: od -50 do 50 punktów, 

e. nieodpowiednie: od -51 do -150 punktów, 

f. naganne:  -151 i poniżej punktów. 

 

III    Kategorie przydzielania punktów według dziennika elektronicznego (zakładka 

        „Uwagi”): 

 

 I. Wypełnianie obowiązków ucznia 

II. Zaangażowanie społeczne 

III. Kultura języka 

IV. Kultura osobista 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 

VI. Szacunek dla innych osób 

VII. Zachowanie norm etycznych 

VIII. Reprezentowanie szkoły 

IX. Zachowanie na lekcji 

 

        1.   Na początku każdego semestru uczeń  ma 0 punktów.  

2.   Każdy semestr jest oceniany odrębnie. Ocena  roczna  zachowania jest wypadkową  

      ocen i liczby punktów ujemnych lub dodatnich z I i II semestru. W przypadkach  

      spornych decyduje wychowawca klasy. 

3.   Uczeń nie może otrzymać zachowania „wzorowego”, jeżeli ma więcej niż 5 godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze. 

4.  Uczeń nie może otrzymać zachowania „bardzo dobrego”, jeżeli ma więcej niż 15 

godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w semestrze. 

 

5.   Punkty dodatnie przyznawane są w następujących kryteria: 

a. udział w olimpiadach przedmiotowych - etap szkolny: od 0 do 30 p.;  

      etap rejonowy: od 0 do 50 p.; finał: od 0 do 100 p. (uwzględniając faktyczne 

      zaangażowanie ucznia!), 

b. udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz w zawodach sportowych 

- za każdy konkurs: od 0 do 50 p. (uwzględniając faktyczne zaangażowanie 

ucznia!), 

c. udział i pomoc przy organizowaniu uroczystości szkolnych – każdorazowo:  

od  0 do 50 p., 

d. udział w działaniach charytatywnych – każdorazowo: od 0 do 50 p. 

 ( maksymalna liczba punktów za nakrętki i makulaturę w semestrze wynosi 50 

p., zgodnie z zasadą 10 punktów za 0,5 kilograma nakrętek lub 10 kilogramów 



makulatury, bez względu na to czy uczeń przyniósł je jednorazowo czy 

kilkukrotnie),  

e. praca społeczna na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej jako reprezentant 

szkoły – każdorazowo: od 0 do 50 p., 

f. działalność w organizacjach szkolnych i kołach zainteresowań każdorazowo: 

      od 0 do 30 p., 

g. reprezentowanie szkoły na zewnątrz (np. „Targi edukacyjne”, „Konkurs 

filmowy”, udział w poczcie sztandarowym, imprezy kulturalne itp.) – 

każdorazowo: od 0 do 50 p., 

h. pełnienie funkcji w szkole i klasie - za cały semestr: od 0 do 50 p., 

i. punktualność i frekwencja -  za każdy semestr:   powyżej 90% = 20 p., 

                                                                              powyżej 92% = 40 p., 

                                                                              powyżej 94% = 60 p., 

                                                                              powyżej 96% = 80 p., 

                                                                              powyżej 98% = 100 p. 

j. uczeń otrzymuje premię punktową w wysokości 20p. za 100% frekwencję w 

danym miesiącu (nie może mieć ani jednej godziny lekcyjnej opuszczonej lub 

spóźnienia). 

k. uczeń może otrzymać premię punktową na pierwszy semestr nowego roku 

szkolnego, w wysokości 50p., za 100% obecność w czerwcu poprzedniego roku 

szkolnego, 

l. uznaniowo do dyspozycji Wychowawcy – za cały semestr od 0 do 50 p., 

m. uznaniowo do dyspozycji klasy – za cały semestr od 0 do 10 p., 

 

6.  Punkty ujemne przyznawane są w następujących kategoriach: 

 

a. przeszkadzanie w zajęciach szkolnych – każdorazowo: -5 p., 

b. niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników 

szkoły – każdorazowo: od 0 do -50 p., 

c. niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków, zobowiązań (np. dyżurów) – 

każdorazowo: od -5 do -10 p., 

d. noszenie na terenie szkoły ubrań  lub innych części garderoby (szaliki, smycze 

itp.), które zawierałyby informacje o przynależności do określonych klubów 

sportowych lub innych nieformalnych organizacji – każdorazowo: -10 p.,  

e. nieusprawiedliwiona nieobecność na uroczystościach i imprezach szkolnych – 

każdorazowo: -10 p., 

f. opuszczenie budynku szkoły lub terenu szkoły w czasie przerwy przed 

zakończeniem zajęć – każdorazowo: -10 p. (nie dotyczy uczniów pełnoletnich), 

g. wyjście bez zgody nauczyciela z lekcji lub innych zajęć – każdorazowo: -20 p., 

h. brak stosowanego ubioru uczniowskiego (także na uroczystościach szkolnych i 

egzaminach) – każdorazowo: -5 p., 

i. kłamstwo i oszustwo – każdorazowo: od -5 do -50 p., 

j. zachowania niekoleżeńskie w stosunku do innych uczniów – każdorazowo: -20 

p., 

k. agresja fizyczna wobec innych osób i przejawy nienawiści – każdorazowo:  

od -10 do -50 p., 

l. wulgarne słownictwo – każdorazowo: -10 p., 

m. udowodniona kradzież – każdorazowo: -100 p., 

n. niewłaściwe zachowanie na wycieczkach szkolnych i innych wyjazdach lub 

wyjściach organizowanych poza szkołą – każdorazowo: od -10 do -50 p., 



o. niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku – każdorazowo: od -5 do -50 p., 

p. zaśmiecanie otoczenia – każdorazowo: od -5 do -10 p., 

r. palenie papierosów (w tym e-papierosów) - pierwszy raz -10 p., każdy następny 

przypadek -30 p., 

s. korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych lub innych 

urządzeń elektronicznych (np. tablety, urządzenia odtwarzające muzykę, gry  

itp.), przy czym wyżej wymienione urządzenia nie mogą leżeć na ławce – 

każdorazowo: -20 p., 

t. parkowanie samochodu w miejscach wyznaczonych dla pracowników szkoły – 

każdorazowo: -10 p., 

u. nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia – każdorazowo: -3 p. (za spóźnienie 

uznaje się nieobecność do 10 minut lekcji), 

v. nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach szkolnych – każdorazowo: - 5 p. 

za każdą godzinę, 

 

IV  W przypadkach zachowań szczególnie naruszających zasady, tj.: 

 

a. posiadanie lub rozprowadzanie środków odurzających lub substancji   

psychotropowych, 

b. spożywanie lub pobyt w szkole po spożyciu alkoholu lub substancji 

psychotropowych, 

c.     stwarzanie poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia innych, 

d. kradzieże oraz wymuszanie pieniędzy lub rzeczy osobistych, 

e. stosowanie przemocy fizycznej i/lub psychicznej wobec uczniów, nauczycieli 

lub innych osób zagrażającej ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającej ich 

bezpieczeństwo, 

f.     rozpowszechnianie materiałów przedstawiających zachowania agresywne  

    i okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne, a także  

    obrażające uczucia religijne, 

g. naruszanie godności osobistej uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez 

zniesławianie, agresję lub prowokację, 

h. publikowanie na stronach internetowych informacji o uczniach i ich rodzinach, 

nauczycielach, szkole bez uzyskania ich zgody, 

i.     zmuszanie lub namowa do przestępstw, 

j. świadome niszczenie dóbr materialnych należących do szkoły, uczniów,     

nauczycieli lub innych osób, 

k. propagowanie zachowań i rozpowszechnianie publikacji „pseudokibicowskich” 

lub innych organizacji nieformalnych, na terenie szkoły. 

 

uczeń otrzymuje naganną ocenę  zachowania niezależnie od uzyskanej liczby    

punktów. 

 

V      Punkty ujemne za frekwencję dopisuje, w dzienniku elektronicznym, wychowawca 

         klasy do 10 dnia następnego miesiąca. 

VI     Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę o zauważonych  

          istotnych uchybieniach w zachowaniu ucznia oraz wpisywać punkty dodatnie lub 

          ujemne.  Uwagi zgłoszone dopiero na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady, 

          Pedagogicznej, które dotyczą zachowania ucznia, a które wcześniej nie zostały 

          zgłoszone wychowawcy i nie zostały odnotowane w dzienniku elektronicznym, nie 

          będą rozpatrywane i nie mogą mieć wpływu na ocenę  zachowania danej  



          uczennicy/ucznia za wyjątkiem sytuacji, która miała miejsce bezpośrednio przed tym  

          posiedzeniem.  

VII    Wychowawca na wniosek innego nauczyciela lub pracownika szkoły, w przypadku  

          istotnych uchybień w zachowaniu uczennicy/ucznia podejmuje decyzję o zastosowaniu  

          odpowiednich środków wychowawczych i powiadamia o tym rodziców (prawnych  

          opiekunów) ucznia. W przypadku powtarzających się lub rażących uchybień  

          w zachowaniu ucznia, wychowawca powiadamia Dyrektora Szkoły, który podejmuje 

          decyzję o zastosowaniu odpowiednich środków wychowawczych.  

 


