
Regulamin wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zachowania  
 w Liceum Ogólnokształcącym w Gilowicach 

 
§ 1 

 
1. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na zakończenie każdego półrocza 

nauczania według następującej skali: 
wzorowe 
bardzo dobre 
dobre 
poprawne 
nieodpowiednie 
naganne 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły 

z zastrzeżeniem pkt.3 i 4.                            
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono roczną naganną ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 
 § 2 
 

Przy ocenie z zachowania bierze się pod uwagę następujące kryteria: 
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) stosunek ucznia do nauki, 
b) frekwencja, 
c) stosunek do Regulaminu szkoły. 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 
a) praca w Samorządzie Szkolnym lub Klasowym, 
b) pozasamorządowa, dodatkowa działalność w szkole lub klasie, 
c) ystematyczna działalność na rzecz klasy (gazetki, imprezy okolicznościowe). 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły: 
a) reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju konkursach, imprezach 

pozaszkolnych, 
b) organizowanie i udział w uroczystościach przygotowanych przez klasę, które 

na trwałe wpisały się w plan pracy szkoły (np. Gilusomania, Ostatni Dzwonek, 
Wigilia), 

c) aktywna praca w kółku zainteresowań (np. teatr szkolny, chór,) 
d) czynny i systematy udział w redagowaniu gazety szkolnej, 
e) opracowanie i wygłaszanie referatów na sesjach.  

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. 

 
 



 
§ 3 

 
Ocena z zachowania jest sumą punktów otrzymanych przez ucznia w § 5 przeliczonej 
na ocenę wg skali z § 6 pkt 2. 

8) Ponadto, by otrzymać ocenę wzorową uczeń musi spełniać następujące 
wymagania: 
a) w pełni przestrzega zapisów zawartych w Statucie, 
b) odznacza się wysoką kulturą osobistą, 
c) bierze aktywny udział w życiu szkoły, spełnia minimum trzy kryteria podane 

w punktach 1, 2 i 3 z § 2, 
d) nie ma odnotowanej żadnej negatywnej uwagi w dzienniku. W przypadku, gdy 

uczeń uważa, że w pełni zasługuje na ocenę wzorową, mając jedną uwagę 
w dzienniku, ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do RP o ponowne 
rozpatrzenie oceny z zachowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RP,  uczeń 
otrzymuje ocenę wzorową.  

e) nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 
 

9) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
f) nagminnie i rażąco łamie przepisy zawarte w Regulaminie szkoły 
g)  wykazuje się niską kulturą osobistą 
h) stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych 
i) wszedł w konflikt z prawem. 

 
§ 4 

 
Procedura wystawiania oceny z zachowania. 

1) Na lekcji wychowawczej dwa tygodnie przed zakończeniem każdego semestru uczeń 
dokonuje pisemnej samooceny, podsumowując zgodnie z regulaminem wszystkie 
swoje punkty dodatnie i ujemne. 

2) Następnie ocena ta jest przedstawiana na forum klasy i dyskutowana przez całą 
społeczność klasową. 

3) Na podstawie przedstawionej samooceny ucznia i dyskusji przeprowadzonej w klasie 
nauczyciel wychowawca ustala ocenę z zachowania. 

4) W przypadku planowanej nieobecności w ciągu ostatnich dwóch tygodni każdego 
semestru, uczeń zobowiązany jest powiadomić o tym wychowawcę i dokonać 
samooceny wcześniej; gdy nieobecność spowodowana jest wypadkiem, sytuacją 
rodzinną i uczeń nie zdążył dokonać samooceny, wychowawca i klasa decydują 
o ocenie z zachowania. 

5) Na tydzień przed klasyfikacją roczną uczeń i jego rodzic zostają pisemnie 
poinformowani o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. 

6) Rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza zaznajomienie się z proponowaną oceną 
zachowania.  

7) W przypadku braku informacji zwrotnej od rodzica o zapoznaniu się z oceną, uczeń 
nie ma prawa do odwołania. 

8) Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną 
zachowania z którą zostali zapoznani na tydzień przed klasyfikacją to zgłaszają swoje 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania się 
z propozycją oceny. 



9) Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności 
proponowanej przez wychowawce oceny zachowania w oparciu o argumentację 
wychowawcy i obowiązującą dokumentację. 

10) Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie 7 dni od 
dnia wpłynięcia podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to 
jest ostateczne. 

 
§ 5 

 
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
 

Punkty dodatnie  Punkty ujemne  
1) 100% frekwencja w semestrze 

 
2) Podwyższenie w drugim 

semestrze swojej średniej oceny  
(minimum o 0,2) 

 

2pkt 
 
2pkt 
 
 
 
 
 
 

1)Każdy brak zmiennego obuwia. 
 
2)Spóźnienia na lekcje (przyjście do 

klasy do 15 minut po dzwonku) 
- od 3 do 6 spóźnień 
- powyżej 6 spóźnień 

 
3)Godziny nieusprawiedliwione: 

-pojedyncze godziny (za każdą 
nieobecność) 
-cały dzień (każdy) 
 
 

 
4)Unikanie konkretnego przedmiotu  
 

3) Łamanie regulaminu w zakresie 
stroju codziennego i odświętnego 

1pkt 
 
 
 
1pkt 
2pkt 
 
 
1pkt 
 
3pkt 
 
 
 
3-6pkt 
 
1pkt 

 
 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 
 
Punkty dodatnie  Punkty ujemne  
1) Praca w samorządzie szkolnym 

lub klasowym 
2) Angażowanie się w życie szkoły 

i klasy: 
- organizowanie imprez szkolnych 

oraz klasowych (wycieczek, 
wyjazdów do teatru, dyskotek, 
wigilii klasowej, Gilusomanii, 
Ostatniego Dzwonka itp.)  
- branie udziału w imprezach 
szkolnych, klasowych (Koncert 
Świąteczny, sesja, występy szkolne,  
akademia) 

3) Pomoc uczniom słabszym w nauce  
4) Dbanie o wygląd pracowni 

przedmiotowych i pomieszczeń 

 
1-3pkt 
 
 
1pkt 
 
 
 
 
 
2pkt 
 
 
1pkt 
1pkt 
 

1.  Niszczenie mienia szkoły 
 

1-3pkt 



szkolnych  
 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 
 
Punkty dodatnie  
1) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 

2) (zawody, koncerty, konkursy 
olimpiady przedmiotowe - każdy 
etap) 

3) Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty 
olimpiad przedmiotowych 

4) Zaangażowanie się w zajęciach 
nadobowiązkowych, systematycznych 
wymagających od ucznia aktywności 
(chór, gazeta, teatr) 

 

1pkt 
 
 
2pkt 
 
 
1-3pkt w zależności 
od częstości  
spotkań 
 

 
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 
 

Punkty ujemne  
5) Używanie wulgaryzmów 1pkt 
 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób na terenie szkoły, 
wycieczkach klasowych lub innych imprezach szkolnych: 

 
Punkty ujemne  
1) Używanie i posiadanie narkotyków 
2) Przemoc fizyczna 
3) Picie alkoholu,  
4) Palenie papierosów 

10pkt 
10pkt 
8 pkt 
6pkt 

 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole: 
 

Punkty ujemne  
1) Udowodniona kradzież na  terenie szkoły 
2) Świadome wprowadzanie w błąd 

pracownika szkoły 
3) Lekceważenie poleceń lub uwag 

pracownika szkoły 

8pkt 
3pkt 
 
3pkt 

 
7. Okazywanie szacunku innym osobom 

 
Punkty ujemne  
1) Niekulturalne zachowanie się w stosunku 

do pracowników szkoły 
2) Aroganckie i niekulturalne  odnoszenie się 

do kolegów i koleżanek 
 

1pkt 
 
1pkt 

 



8. Punktowana jest każda uwaga odnotowana w dzienniku, która nie jest objęta 
kryteriami w § 5  8(1pkt za każdą). 

 
§ 6 

 
1. Jeśli uczeń otrzymał ustną naganę od dyrektora, wówczas otrzymuje z zachowania 

ocenę nieodpowiednią, w przypadku otrzymania pisemnej nagany od dyrektora szkoły 
uczeń automatycznie otrzymuje ocenę naganną.  

2. Punkty przeliczane będą na oceny wg następującej skali: 
 Wzorowe                 od 6 i powyżej 
 Bardzo dobre           +3 do +5 
 Dobre                       -1 do +2 
 Poprawne                -2 do -4 
 Nieodpowiednie     -5 do -7  
 Naganne                 - 8 i poniżej 
 

3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

4. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
zajęć zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Odwołać się od oceny może pełnoletni 
uczeń lub jego rodzic, w przypadku uczniów niepełnoletnich – tylko rodzic. W tym 
przypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład 
komisji wchodzą : 

a) dyrektor szkoły  
b) wychowawca klasy 
c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie 
d) pedagog 
e) psycholog, jeżeli szkoła zatrudnia psychologa 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego 
g) przedstawiciel rady rodziców 

5. Ustalona przez komisję ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. 

 
 
 

Ujednolicono 1.09.2015 


