
KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH 
 

1. Podsumowanie zachowania uczniów odbywa się pod koniec każdego semestru. Ocena roczna jest średnią ocen z dwóch 

semestrów.  

2. Wychowawca bierze pod uwagę: opinię innych nauczycieli, uwagi, opinię ucznia, opinię innych uczniów. 

3. Jeśli brak jest uwag w kategorii aktywność, przyznaje się +3 punkty. 

4. Wagary i ucieczki uniemożliwiają uzyskanie oceny wyższej niż poprawna. 

5. Uczeń mający ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia bez względu na inne 

kryteria. 

6. Uczeń stosujący używki nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia. 

7. Jednorazowy akt wandalizmu powoduje obniżenie oceny o jedną. 

8. Niedostarczenie podpisanej karty obiegowej do dnia posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej skutkuje obniżeniem 

o jeden stopień oceny zachowania. 

9. Ostateczną decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca. 

10. Ocena zachowania może być poprawiona w następujący sposób: w przypadku pojedynczego, spontanicznego zachowania 

niezgodnego z regulaminami szkoły i wymogami życia społeczności szkolnej, jeśli wcześniejsze zachowanie było co najmniej 

na ocenę dobrą ( w każdej wyszczególnionej w kryteriach kategorii), uczeń może zgłosić się w ciągu 1 tygodnia od zdarzenia 

do wychowawcy z prośbą o możliwość poprawienia oceny poprzez pracę na rzecz społeczności szkolnej lub lokalnej. 

 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

 

ZACHOWANIE 
 

 

1. Nieobecności nieusprawiedliwione 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

Brak  Do 2 godzin Do 7 godzin  Do 14 godzin  Powyżej 14 godzin 

 



 

2. Spóźnienia 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

0-2 w semestrze 3-5 w semestrze 

 

6-7 w semestrze  8 w semestrze Więcej niż 8 spóźnień 

 

 

3. Słownictwo. Szacunek. Kultura osobista 

            (Przykłady uwag: mimo wielokrotnych uwag nauczyciela rozmawia, nie kłania się nauczycielom nie uczącym go, nie reaguje 

            na uwagi, ucieka ze słówka, nie okazuje szacunku pracownikom szkoły, używa wulgarnego słownictwa, prowokuje   

            niepotrzebne dyskusje na lekcji) 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

Brak uwag 1 uwaga 2 -3 uwagi 4 -5 uwag Powyżej 5 uwag 

 

 

4. Rozmowy (na słówku, lekcjach, rekolekcjach, nabożeństwach itp).  

            Przeszkadzanie w sposób inny niż rozmowy (Np. używanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych,  

            śmianie się, szturchanie kolegów, wydawanie nieartykułowanych dźwięków). 

 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

Brak uwag 1 – 2 uwagi 3 – 4 uwagi 5 – 8 uwag Powyżej 8 uwag 

  

5. Przemoc fizyczna i psychiczna wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły  

           (Konflikty, bójki, niegrzeczne dyskusje z nauczycielem, ignorowanie uwag nauczyciela nie uczącego danego ucznia,    

           ignorowanie uwag pracowników szkoły, konflikty z rówieśnikami). 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

Brak uwag 1 uwaga 2 uwagi 3 uwagi Powyżej 3 uwag 



 

6. Dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole 

           (Żucie gumy, jedzenie i picie na lekcji czy modlitwie. Dbałość o porządek, np. pisanie po ławkach, zostawianie śmieci.  

           Wypełnianie obowiązków dyżurnego) 

 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

Brak uwag 1 uwaga 2 uwagi 3 uwagi Powyżej 3 uwag 

 

WYGLĄD 

 
 

7. Noszenie obowiązującego stroju szkolnego (w tym strój galowy). Zmiana obuwia na wskazane przez szkołę.  

      Zgodnie z art. 47 Statutu Szkoły (Art. 48 Statutu Szkoły – strój galowy) 

 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

0 – 1 uwaga 2 – 3 uwagi 4 – 5 uwag 6 – 7 uwag Powyżej 7 uwag 

 

 

8. Włosy. Makijaż. Biżuteria. 

            Zgodnie z art. 47 Statutu Szkoły 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

Brak uwag 1 uwaga 2 – 3 uwagi 4 – 5 uwag Powyżej 5 uwag 

 

 

 

 

 



 

AKTYWNOŚC 

 
 

9. Praca na rzecz innych ludzi 

 pomoc koleżeńska,  

 wolontariat,  

 akcje charytatywne 

 

           Reprezentowanie szkoły, np. 

 w grupie teatralnej,  

 muzycznej, 

 sportowej, 

 biblioteka, 

 sztandar, 

 uzyskanie tytułu finalisty przedmiotowego konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi (+4 pkt) 

 reprezentowanie na wyjazdach szkolnych.  

 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

Systematycznie i 

odpowiedzialnie 

podejmuje działania, 

które sam inicjuje 

 

 

 

 

 

Podejmuje pojedyncze 

działania, które sam 

inicjuje 

 

 

Na prośbę nauczyciela 

podejmuje działanie lub 

bierny 

Bierny i odmawia 

zaangażowania 

Bierny i wielokrotnie 

odmawia zaangażowania  



 

10. Udział w życiu klasy i szkoły: 

 samorząd klasowy, 

 samorząd szkolny, 

 organizowanie imprez, 

 opieka nad pracownią, 

 przygotowanie i prowadzenie modlitwy, 

 aktywność na godzinach wychowawczych, 

 uczestnictwo w rekolekcjach i uroczystościach szkolnych, 

 uczestnictwo we mszach świętych, 

 wyjazdy i wyjścia ze szkoły. 

 

 

 udział w projekcie edukacyjnym (dotyczy uczniów biorących udział w danym roku szkolnym w projekcie ed.). 

 

Wzorowe (+5 pkt) Bardzo dobre (+4 pkt) Dobre (+3 pkt) Poprawne (+2 pkt)   Nieodp. (+1 pkt) 

Systematycznie i 

odpowiedzialnie 

podejmuje działania, 

które sam inicjuje 

 

 

Dotyczy projektu ed.: 

w szczególny sposób 

zaangażowany, 

twórczy, inicjuje 

działania, inspiruje 

innych do pracy, 

dotrzymuje terminów 

 

Podejmuje pojedyncze 

działania, które sam 

inicjuje 

 

 

 

Dotyczy projektu ed.: 

twórczy, inicjuje 

działania, 

dotrzymuje terminów 

 

Na prośbę nauczyciela 

podejmuje działanie lub 

bierny 

 

 

 

Dotyczy projektu ed.: 

wykonuje powierzone 

mu zadania, 

dba o dotrzymanie 

terminów 

 

Bierny i odmawia 

zaangażowania 

 

 

 

 

Dotyczy projektu ed.: 

bierze udział, ale biernie 

 

Bierny i wielokrotnie 

odmawia zaangażowania 

 

 

 

 

Dotyczy projektu ed.: 

nie bierze udziału 

 



PUNKTACJA 

 

WZOROWE 

1. Brak punktów +1 i +2 

2. Co najmniej raz +5 punktów z aktywności, nie niżej niż +4 punkty 

3. Przedział punktowy 48-50 

 

BARDZO DOBRE 

1. Brak punktów +1 

2. Co najwyżej raz punkt +2 

3. Nie niżej niż +4 punkty z aktywności 

4. Przedział punktowy 44-47 

 

DOBRE 

1. Co najwyżej raz punkt +1 

2. Co najwyżej dwa razy +2 

3. Przedział punktowy 38-43 

 

POPRAWNE 

1. Co najwyżej cztery razy punkt +1 

2. Przedział punktowy 26-37 

 

 

NIEODPOWIEDNIE 

1. Przedział punktowy 20-25 

2. Nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę 

 

NAGANNE 

Przedział punktowy 0-19 lub bez względu na liczbę punktów, jeśli wystąpią zachowania: 

1. Używanie lub rozprowadzanie alkoholu i/lub narkotyków (innych nielegalnych używek). 

2. Akty wandalizmu dokonane celowo i wielokrotnie. 

3. Kradzieże.  

4. Stosowanie przemocy fizycznej, pobicia, znęcanie się nad innymi. 

5. Dodatkowe kary wynikają ze Statutu Szkoły. 

 

 


