
KRYTERIA OCENY KOŃCOWOROCZNEJ 

 ZACHOWANIA UCZNIA 

W KLASIE III GIMNAZJUM 

(obowiązuje od września 2017)  
 
 
I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. ( -13p. / +8p. ) 

 
1. Frekwencja   (-10 p. / +5 p.) 

Przy ocenie frekwencji ucznia bierzemy pod uwagę spóźnienia; 3 spóźnienia liczymy jako 
1 godzinę nieusprawiedliwioną.  

 
  +5 p. - Uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 
  +4 p. - Uczeń ma 1-2 godziny nieusprawiedliwione. 
  +3 p. - Uczeń ma 3-4 godziny nieusprawiedliwione. 
  +2 p. - Uczeń ma 5-6 godzin nieusprawiedliwionych. 
  +1 p. - Uczeń ma 7-10 godzin nieusprawiedliwionych. 
    0 p. - Uczeń ma 11-15 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -1 p. - Uczeń ma 16-20 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -2 p. - Uczeń ma 21-25 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -3 p. - Uczeń ma 26-30 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -4 p. - Uczeń ma 31-35 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -5 p. - Uczeń ma 36-40 godzin nieusprawiedliwionych. 
 -10 p. - Uczeń ma ponad 40 godzin nieusprawiedliwionych. 

 
2. Przybory niezbędne do pracy na lekcjach. (-1p./+1p.) 
 +1 p. - Uczeń na każdą lekcję przynosi właściwe dla danego przedmiotu przybory (np. 

cyrkiel, farby, strój gimnastyczny, podręcznik, ćwiczenia itp.) 
 0 p. – Zdarzyło się ,maksymalnie dwa razy, że uczeń nie posiadał na lekcji właściwych 

przyborów. 
 -1 p. – Uczeń , trzy razy i więcej, nie posiadał na lekcji właściwych przyborów. 

 

3. Samodzielne wykonywanie prac pisemnych. (-2p. /+2p.) 
 +2 p. - Uczeń samodzielnie wykonuje prace pisemne ( np. sprawdziany, kartkówki, 

wypracowania domowe itp.) 
 -2 p. – Uczeń niesamodzielnie wykonuje prace pisemne (ściąga). 

 
II. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. Dbałość o honor i tradycje szkoły.  ( 

-5p. / +11p.) 
 
1. Aktywne i systematyczne uczestnictwo ucznia w zajęciach pozalekcyjnych.  
(Nie dotyczy zajęć płatnych) (0 p./+3 p.) 
 
Przy ocenie tego punktu wymagana jest opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia 
pozalekcyjne.  

 
 +3 p. - Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne. 
 +1 p. - Uczeń nieregularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 
   0 p. - Uczeń nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

 
 
 
 
 



 
2. Reprezentowanie szkoły (konkursy, olimpiady, zawody itd.)   (0 p. / +2 p.) 

 
 +2 p. - Uczeń zajmuje czołowe miejsca w konkursach, olimpiadach lub zawodach 

sportowych. 
 +1 p. - Uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych. 
   0 p. - Uczeń nie bierze udziału w żadnych konkursach, olimpiadach czy zawodach 

sportowych. 
 

3. Podejmowanie działań na rzecz zespołu klasowego, szkoły i środowiska (0 p. / +5 p.) 
 

 +5 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (przynajmniej 
sześć razy). 

 +4 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (pięć razy). 
 +3 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (cztery razy). 
 +2 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (trzy razy). 
 +1 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (jeden lub dwa 

razy). 
   0 p. - Uczeń nie podjął żadnych działań na rzecz zespołu klasowego, szkoły lub 

środowiska. 
 

4.  Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych w czasie lekcji. ( -5p. / +1p.) 
 
 +1p. - Uczeń nie korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych w czasie lekcji.  
 0 p. – Zdarzyło się ( jeden raz), że uczeń skorzystał z urządzeń telekomunikacyjnych w 

czasie lekcji. 
 -1p. -  Uczeń skorzystał,  dwukrotnie , z urządzeń telekomunikacyjnych w czasie lekcji. 
 -5p. - Uczeń skorzystał,  trzy razy i więcej, z urządzeń telekomunikacyjnych w czasie 

lekcji. 
 

 
III. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. ( -7p. / +7p. ) 

1. Takt i kultura osobista   (-5 p. / +5 p.) 
 

 +5 p. - Uczeń jest taktowny, okazuje szacunek innym osobom, dba o piękno mowy 
ojczystej, szanuje symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły oraz reaguje na przejawy 
przemocy, agresji lub wulgarności. 

 +4 p. - Uczeń jest taktowny, okazuje szacunek innym osobom, dba o piękno mowy 
ojczystej, szanuje symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły  (nie reaguje na przejawy 
przemocy, agresji lub wulgarności). 

 +3 p. - Zdarzyło się (jeden raz), że uczeń został upomniany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 0 p. - Uczeń kilkakrotnie (maksymalnie trzy razy) został upominany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

  -3 p. - Uczeń kilkakrotnie (cztery - pięć razy) został upominany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 -5 p. - Uczeń jest często (sześć i więcej razy) upominany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 
2. Dbałość o mienie publiczne i własność prywatną   (-2p. / +2p.) 

 
 +2 p. – Uczeń zawsze szanuje mienie publiczne i własność prywatną. 
 0 p. – Zdarzyło się, że uczeń przyczynił się do zniszczenia mienia publicznego lub 

własności prywatnej. 



  -2 p. – Uczeń świadomie niszczy mienie publiczne lub własność prywatną. 
 
IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. (-4p. / +6p. ) 

 
1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa   (-2 p. / +2 p.) 

 
 +2 p. - Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa (stosuje się do regulaminów 

pracowni przedmiotowych; nie opuszcza terenu szkoły podczas trwania zajęć; nie 
stwarza zagrożenia w czasie przerw). 

 0 p. - Zdarzyło się (jeden raz), że uczeń naruszył zasady bezpieczeństwa. 
  -2 p. - Uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 
2. Postawa wobec nałogów i uzależnień   (-2 p. / +4 p.) 

 
 +4 p. - Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień a swoją postawą zachęca innych do 

naśladowania. 
 +2 p. - Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień , jednak przebywa w towarzystwie 

młodzieży, która w danym momencie pali papierosy, pije alkohol lub zażywa narkotyki. 
  -2 p. - Uczeń pali papierosy, pije alkohol lub zażywa narkotyki. 

 
V. Wpływ nagany wychowawcy klasy i dyrektora szkoły na ocenę zachowania   ucznia. 
 

 Nagana wychowawcy klasy skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień. 
Uczeń otrzymuje dolny próg punktów danej oceny. 

 Nagana dyrektora szkoły skutkuje oceną naganną zachowania.  
 

 

VI. Udział w realizacji projektu edukacyjnego. (-10p./+5p.) 
 
 

 + 5p. - Uczeń wykazał się dużą aktywnością, samodzielnością i innowacyjnością we 
wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu 
w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością 
dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

 
 + 4p.  - Uczeń bardzo aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizacji projektu 

gimnazjalnego, wspomagał  członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w 
ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i 
wyciągania wniosków. 

 
 + 2p. -Uczeń prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu 

gimnazjalnego, reagując  pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 
 
 0p. -  Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, przy czym jego 

działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna 
projektu, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. 

 
 -5p. - Uczeń mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego często 

zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał 
współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu 
pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu 
projektowego. 

 



 - 10p. - Uczeń nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich 
obowiązków mimo rozmów z  członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego 
postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

 
 

 
Uczeń, który dopuścił się  kradzieży , pobicia, włamania, szantażu, cyberprzemocy,  

wymuszania pieniędzy, fałszowania lub niszczenia dokumentów, podrabiania podpisów, 

posiadania lub sprzedaży narkotyków,  otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia. 

 
 
Na ocenę roczną składają się punkty uzyskane za I i II okres roku szkolnego. W tym celu 
obliczamy średnią arytmetyczną punktów z obu okresów. Połowy punktów zaokrągla się 
w górę do pełnego punktu.  
 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZACHOWANIE 

32 - 37 Wzorowe 

27- 31 Bardzo dobre 

22 - 26 Dobre 

17 - 21 Poprawne 

9 - 16 Nieodpowiednie 

8 i mniej Naganne 

 


