
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII                
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIĄTKACH 

 

 

 

I. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

 
 Każdy uczeń otrzymuje w półroczu wyjściowy kredyt 120 pkt., które odpowiadają 
ocenie dobrej. Punkty przydzielają nauczyciele za konkretne zachowania i umieszczają je 
systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu rodzice i uczniowie mogą na 
bieżąco monitorować zachowanie. 

a. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który może być wzorem do naśladowania dla 
innych oraz uzyskał minimum 200 pkt. 

b. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który może być wzorem do naśladowania dla 
innych oraz uzyskał od 160 do 199 pkt. 

c. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego uchybienia są niewielkie i otrzymał od 120 do 
159 pkt. 

d. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń u którego sporadycznie mogą wystąpić uchybienia, 
ale zostaną one wyeliminowane po zastosowaniu środków zaradczych i otrzymał od 
50 do 119 pkt. 

e. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń u którego występują uchybienia, ale zostaną 
one wyeliminowane po zastosowaniu środków zaradczych i otrzymał od 0 do 49 pkt. 

f. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uchybia normom przyjętym w społeczności,  
a zastosowane przez szkołę, dom rodzinny i organizacje uczniowskie środki zaradcze 
nie przynoszą skutku i otrzymał mniej niż 0 pkt. 

 

 

  



II. Punkty dodatnie można uzyskać za: 

 

 

Lp. Kryterium 
Punkty 

dodatnie 

1.  Udział w konkursach, olimpiadach i zawodach w szkole 1 
10 

2. Udział  w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych oraz na poziomie 
powiatowym i wyższym: 

 udział 

 miejsce finałowe 

20 
50 

3. Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie: 

 klasowym (punkty wystawia wychowawca klasy) 

 szkolnym (punkty wystawia opiekun RSU, raz w miesiącu -max. 10) 

10 

4. Współudział w organizowaniu i przygotowywaniu imprez klasowych, uroczystości 
szkolnych, imprez, wycieczek klasowych, dłuższych form projektów itp. (wystawia 
organizator) 

10 

5. Aktywny i systematyczny  udział w kółkach zainteresowań, kołach przedmiotowych 
i organizacjach działających na terenie szkoły itp. (wystawia osoba prowadząca, raz w 
semestrze) 

10 

6. Dobrowolna aktywność na rzecz szkoły lub klasy (np. prace porządkowe, pomoce 
dydaktyczne, dekoracje, praca w bibliotece szkolnej) 

10 

7.  100% frekwencja(półroczna) 

 do 10 godzin opuszczonych i usprawiedliwionych 

 d 11 do 20 godzin opuszczonych i usprawiedliwionych 

50  
40 
30 

8. Wolontariat (każdorazowo) 30 

9, Czytelnictwo (raz w semestrze) 30 

10. Inne godne pochwały zachowania, w tym czytelnictwo 1-30 

 

  



III. Punkty ujemne można uzyskać za: 

 

 

Lp. Kryterium 
Punkty 
ujemne 

1. Spóźnienia na lekcję – każdorazowo 1 

2. Nieusprawiedliwione nieobecności- za każdą godzinę 2 

3. Niewłaściwe zachowanie na lekcji (przy wpisywaniu punktów należy podać 
konkretne zachowanie) - każdorazowo 

5 

4.  Ignorowanie poleceń nauczycieli lub innych pracowników szkoły w szkole i poza 
szkołą 

10 

5.  Używanie wulgarnego słownictwa, pokazywanie nieprzyzwoitych gestów, agresja 
słowna,  obraźliwe wyzwiska, prowokacje do agresji  - każdorazowo 

15 

6.  Agresja fizyczna i psychiczna, udział w bójkach, wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie, 
dokuczanie innym  - każdorazowo 

30 

7. Kradzież cudzej własności, pobicie, zorganizowana przemoc w tym znęcanie się 
psychiczne i fizyczne nad innymi 

30 

8. Celowe niszczenie cudzej własności, wytworów pracy, mienia szkolnego, w tym 
podręczników, naruszanie zasad BHP - każdorazowo 

30 

9. Zaśmiecanie otoczenia - każdorazowo 10 

10. Brak obuwia na zmianę - każdorazowo 5 

11. Makijaż 5 

12. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, substancji oraz 
środków wybuchowych 

30 

13. Posiadanie i stosowanie używek (papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, 
dopalacze, napoje energetyzujące).            

30 

14. Brak stroju galowego 10 

15. Ściąganie (prac domowych oraz na klasówkach i sprawdzianach) 10 

16.  Opuszczenie terenu szkoły i samowolne wyjście z lekcji 20 

17. Posiadanie i używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych- każdorazowo 15 

18. Fotografowanie, filmowanie i upublicznianie zdarzeń, materiałów i fotografii 
z udziałem innych osób bez ich zgody, 

30 

19. Aroganckie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły. 20 

20. Inne niewymienione zachowania 1-30 

 

 

  



IV. Postanowienia końcowe: 

 
1. Wychowawca ma do dyspozycji 30 pkt (raz w semestrze). 
2. Wychowawca klasy ma prawo do weryfikacji uzyskanych punktów. 
3. Bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających powoduje otrzymanie 

oceny co najwyżej nieodpowiedniej. 
4. Za udział w konkursach punkty otrzymuje uczeń, który uzyskał minimum 30% możliwych 

do zdobycia punktów. 
5. Wychowawca klasy przed wystawieniem śródrocznej i rocznej oceny z zachowania zasięga 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
6. Opuszczenie od 10 do 30 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych powoduje obniżenie 

oceny z zachowania o jeden stopień.   
7. Pochwałę wychowawcy otrzymuje uczeń, który uzyskał 50 pkt. dodatnich. 
8. Pochwałę dyrektora otrzymuje uczeń, który uzyskał 100 pkt. dodatnich. 
9. Upomnienie wychowawcy otrzymuje uczeń, który uzyskał 50 pkt. ujemnych. 
10. Naganę dyrektora otrzymuje uczeń, który uzyskał 100 pkt. Ujemnych. 
11. Na wniosek wychowawcy klasy lub Rady Pedagogicznej uczeń, który otrzymał 200 pkt 

ujemnych, zostaje przeniesiony do klasy równoległej, a o czasie przeniesienia decyduje 
Rada Pedagogiczna. 

12. Istnieje możliwość  modyfikacji regulaminu. 


