
 

Punktowy system oceniania zachowania w 

Liceum Ogólnokształcącym Nr XI we Wrocławiu w czasie 

nauczania zdalnego w roku szkolnym 2020-21 

 
Na początku  semestru uczeń  otrzymuje 100  punktów. 

Przeliczenie punktów na ocenę zachowania: 

 

Wzorowe  powyżej 200 

Bardzo dobre – 161-199 

Dobre 131-160 

 

Poprawne 100-130 

Nieodpowiednie 1-99 

Naganne 0 

 

  

  Zachowanie, za ktore uczeń dostaje 

punkty dodatnie  

Ilość 

punktów 

 Udział w 

olimpiadach i 

konkursach 

przedmiotowych 

 Udział w konkursach szkolnych – w zależności 

od włożonej pracy  i zdobytego miejsca . 

 

10-30 pkt.  

Udział w konkursach „ zewnętrznych“ – w 

zależności od etapu ( szkolny, regionalny, 

centralny)- w  zależności od włożonej pracy  i 

zdobytego miejsca . 

 

15-50 pkt.  

 Aktywne 

uczestnictwo  

w życiu klasy 

Wypełnianie obowiązków w samorządzie      

klasowym (w  zależności od zaangażowanie  i 

rzeczywistej pracy). 

20-40 pkt.- raz w 

semestrze 

 

Pomoc kolegom w nauce. 5-20 pkt  

 Aktywne 

uczestnictwo  

w życiu szkoły 

  

Wolontariat : 

a) W czasie zajęć lekcyjnych 

b) W dni wolne od nauki 

 

5-20 pkt. 

20-40 pkt. 
 

Udział w projektach, kołach zainteresowań: 

a) trwających cały rok szkolny 

 

b) pojedynczych 

 

 

 

20-50 pkt.(raz w 

semestrze) 

10-30 pkt. (raz w 

semestrze) 

5-30 pkt. 

Pomoc nauczycielowi  5-15 pkt. 

 
Zaangażowanie w 

naukę zdalną 

Systematyczność i terminowość w oddawaniu 

prac, aktywne uczestnictwo w zajęciach  

( przyznaje każdy nauczyciel raz w miesiącu) 

5 pkt raz w 

miesiącu 

 Frekwencja Punktualność  ( dopuszczalna ilość spóźnień  - 2 

w miesiącu ) 

10 pkt raz w 

miesiącu 

Wzorowa frekwencja ( brak godzin 20 pkt raz w 



nieusprawiedliwionych w miesiącu,  

sporadycznie  pojawiające się godziny 

usprawiedliwione   - nie więcej niż 10 godzin w 

miesiącu) 

miesiącu  

 

 

  Zachowanie, za które uczeń dostaje 

punkty ujemne  

Ilość 

punktów 

  

Łamanie 

Regulaminu 

zachowania , 

Statutu 

   

Przeszkadzanie na lekcji, niewykonywanie poleceń  

nauczyciela,  aroganckie odzywanie się do 

nauczyciela, naruszanie dóbr osobistych nauczyciela 

10 - 25 pkt. 

za każdą 

uwagę.( wpis 

przez 

nauczyciela) 

Uwaga Dyrektora szkoły 20 - 50 pkt. 

za każdą 

uwagę 

Nagana Dyrektora 100 pkt 

Nagana wychowawcy 50 pkt 

Wulgarne słownictwo w trakcie zajęć 10 pkt. za 

każdą uwagę  

Każdy przejaw hejtu w sieci wobec nauczycieli lub 

kolegów  

50-100 pkt 

Nieodpowiednie zachowanie wobec kolegów  10-15 pkt.  

Nagrywanie i udostępnianie wizerunku nauczyciela 

lub kolegi w sieci 

20-100 pkt. 

Propagowanie środków niedozwolonych  5-50 pkt  

Wysłanie bez wiedzy rodzica (z jego konta) 

zwolnienia lub usprawiedliwienia 

 

30 pkt. 

ŚCIĄGANIE ( w zależności od stopnia 

nieuczciwości) plagiat 

15-50 pkt. 

Opuszczenie lekcji on-line bez zgody i wiedzy 

nauczyciela 

10-20 pkt. 

Jedzenie i picie  w trakcie lekcji on-line (bez zgody 

nauczyciela) 

10 -20pkt.  

  

Korzystanie z wszelakich niedozwolonych przez 

ucznia urządzeń elektronicznych w trakcie 

sprawdzianu on-line, lekcji on-line z wyjątkiem 

uzasadnionej aktywności na zajęciach 

 (tel. komórkowy, tablet, smartwatch itp.) 

15 -40 pkt 

  
Niewywiązanie się z samodzielnie podjętych 

zobowiązań oraz nałożonych przez nauczycieli  

10-30 pkt. 

  Inne zachowania łamiące statut i wszelkie regulaminy 5-20 pkt. 

 Frekwencja Za każdą opuszczoną bez usprawiedliwienia godz. 

lekcyjną),  

2 pkt. 



 

Nagminne spóźnienia na lekcje on-line bez 

uzasadnienia 

 

2 pkt. Za 

każde 

spóźnienie 

 

  

Za każde nieusprawiedliwione pierwsze zajęcia 

lekcyjne(od1 do3 lekcji) (bez wcześniejszej 

informacji od rodzica) 

5 pkt. (za 

każdą 

godzinę) 

   

UWAGI 

 

 Na ocenę roczną składa się ocena roczna proponowana przez dziennik 

elektroniczny na podstawie zebranych punktów z zachowania, ocena 

wystawiona przez wychowawcę i zespół uczący ( jeśli zachowanie ucznia 

znacząco się poprawiło, należy to uwzględnić w ocenie).    

 Jeśli nastąpiła radykalna poprawa frekwencji  ucznia , wychowawca 

powinien to uwzględnić w ocenie końcowej z zachowania.   

 Uczniowie , którzy mają uwagi za nieodpowiednie zachowanie nie mogą 

otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej  ( mimo wymaganej ilości 

punktów) . 

 Przy końcoworocznej ocenie zachowania uczniów klas trzecich 

wychowawca może uwzględnić oceny z lat wcześniejszych (  jednak 

ocena nie może być  niższa od tej , otrzymanej w klasie trzeciej). 

 Przy ocenie zachowania wychowawca musi zasięgnąć opinii zespołu 

uczącego 

 


