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Punktowy system oceniania zachowania 
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1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców ( opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania. 

2. Ocena z zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku 

szkolnym i poza szkolnym. 

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie 

wpisów do zeszytu obserwacji 

ucznia. Wpisy dokonywane są według ustalonego wzoru. 

4. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, jeżeli nie mają możliwości wpisu swoich 

uwag do zeszytu, zgłaszają je wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym momencie 

w klasie. 

5. Wychowawca klasy ma obowiązek przeliczania punktów uzyskanych przez ucznia raz  

w miesiącu przed konsultacjami z rodzicami. 

6. Wychowawca klasy udziela informacji uczniom( w wyznaczonych terminach) oraz 

rodzicom ( na wywiadówkach), o ilości uzyskanych punktów i ocenach z zachowania. 

7. Wychowawca ustala ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ucznia uwzględniając 

liczbę punktów zdobytych przez ucznia w czasie semestru/roku szkolnego. 

8. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podwyższyć lub obniżyć ocenę  

z zachowania w trybie nadzwyczajnym niezależnie od ilości uzyskanych punktów, na 

wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela. 

9. Gdy uczeń jest zagrożony oceną naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości 

uczniów i rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru/roku szkolnego. 

10. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń: 

- wyłudzanie pieniędzy 

- picie alkoholu na terenie szkoły 

-używanie lub handel, rozpowszechnianie środków odurzających 

- wybryki chuligańskie 

-udział w zorganizowanej przemocy, działalności przestępczej 

-znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły słownie, lub używając 

nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych 

- kradzież 

- sprawy karne 

A. Uczeń otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od 

ilości uzyskanych punktów dodatnich), bez możliwości odwołania się od ustalonej oceny  

z zachowania. Uczeń rozpoczyna następny semestr z maksymalną ilością punktów dla 

uzyskanej oceny. 

B. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z w/w wykroczeń, oraz obliczeniu punktów 

z zachowania (nie są one 

wystarczające na uzyskanie oceny poprawnej, uczeń otrzymuje ocenę adekwatną do liczby 

uzyskanych punktów nieodpowiednią lub naganną). 

11. W przypadku, gdy uczniowi nie udowodniono żadnego z wykroczeń z pkt.10, jednak jego 

ocena semestralna z zachowania po przeliczeniu punktów jest poprawna, nieodpowiednia lub 

naganna, wychowawca klasy może raz w całym okresie kształcenia( drugi etap edukacji), 

podwyższyć ilość punktów do 100 (co nie jest wyznacznikiem żadnej oceny z zachowania  

w drugim semestrze), w celu mobilizacji ucznia do poprawy swojego zachowania. 



Podwyższenie ilości punktów możliwe jest tylko po pierwszym semestrze danego roku 

szkolnego. 

12. Każdy uczeń na początku pierwszego semestru otrzymuje limit 100 punktów dodatnich, 

co jest wyznacznikiem oceny dobrej. 

13. W trakcie semestru uczeń może uzyskać punkty dodatnie i ujemne, które dodaje się lub 

odejmuje od otrzymanego limitu. 

14. Uczeń rozpoczyna drugie półrocze z ilością punktów, które zdobył w pierwszym półroczu 

(z wyjątkiem pkt. 10,11). Ilość punktów może być zwiększona lub zmniejszona. 

15. Jeżeli uczeń nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów do otrzymania wyższej oceny  

z zachowania, ale posiada udokumentowane osiągnięcia, o których nie wspomniano  

w zasadach oceniania, wychowawca klasy ma prawo zadecydować o ostatecznej ocenie 

 z zachowania. 

16. Uczeń aspirujący do oceny z zachowania wzorowej nie może mieć więcej niż  10 

punktów negatywnych, oceny z zachowania bardzo dobrej nie może mieć więcej niż  20 

punktów negatywnych na semestr.  

17. W przypadkach nie objętych regulaminem o przydzieleniu ilości punktów decyduje 

nauczyciel wychowawca, a w spornych kwestiach Rada Pedagogiczna. 

18. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie  

z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  

w szkołach publicznych. 

19. Uczeń lub jego rodzice(opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają , że ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. W takim przypadku stosuje się działania określone w 

trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły. 

20. Zasady przeliczania punktów 

 

ZACHOWANIE: I SEMESTR 

Wzorowe   200-powyżej 

Bardzo dobre    150-199 

Dobre               100-149 

Poprawne   99-51 

Nieodpowiednie  50-20 

Naganne   19-poniżej 

ZACHOWANIE : KONIEC ROKU 

Wzorowe   260 i więcej 

Bardzo dobre   259-200 

Dobre    199-151 

Poprawne   150-101 

Nieodpowiednie  100-51 

Naganne   50- 

 

Zasady zapisywania spostrzeżeń dotyczących zachowania ucznia w zeszycie klasowym. 

1. Uwagi i spostrzeżenia zapisywane są w miarę możliwości szczegółowo w zeszycie 

uwag wraz z datą i podpisem nauczyciela. W rubryce przyległej, nauczyciel 

wychowawca przydziela liczbę punktów.  

 

Punkty dodatnie 

Respektowanie obowiązków ucznia/ przestrzeganie obowiązków ucznia 

1 100 % frekwencja 10  za semestr 



2 Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione 5- semestr 

3 Wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego w klasie 3 

4 Realizacja podjętych przez ucznia zadań (opieka nad gazetką 

klasową, 

itp.) 

 

3 

5 Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca 5- za każdy miesiąc 

 

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej 

6 Praca na rzecz klasy/szkoły- przyniesienie rzeczy na gazetkę 

klasową, dbanie o porządek w klasie, opieka nad roślinami w 

klasie itp. 

 

3 

 

 

 

7 pomoc koleżeńska 3 

8 Praca na rzecz szkoły 

a -udział w akademiach organizowanych w szkole 

b- praca w samorządzie szkolnym 

c-szkolne koła zainteresowań 

d- koła przedmiotowe 

e-rozgrywki sportowe 

f- pomoc przy posiłkach 

g- pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi (biblioteka, 

świetlica, itp.) 

3 - 10 

9 Udział w akcjach charytatywnych (zbiórki) organizowanych w 

szkole 

5 

10 Reprezentowanie szkoły 

-imprezy kulturalno- oświatowe 

-imprezy sportowe 

-konkursy organizowane w szkole 

- imprezy muzyczne, wokalne 

-konkursy poza szkołą 

-poczet sztandarowy w szkole 

-poczet sztandarowy na uroczystościach poza szkolnych 

-obsługa sprzętu nagłaśniającego 

5 

 - jeżeli wyżej wymienione odbywały się w czasie wolnym od 

zajęć szkolnych 

10 

 

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień 

11 Udział w konkursach  1 

A Laureat – zasięg wojewódzki- konkurs wiedzy 100 

B Finalista-zasięg wojewódzki- konkurs wiedzy 70 

C Laureat w etapie rejonowym- konkurs wiedzy 50 

D Laureat w etapie powiatowym – konkurs wiedzy 35 

E Laureat w etapie gminnym – konkurs wiedzy 25 

F Laureat w etapie szkolnym - konkurs wiedzy 15 

G W konkursach typu  KANGUR,  FOX, OLIMPUS itp. za 

wynik  

- bardzo dobry, laureat 

- dobry, wyróżnienie 

 

100 

50 



H Laureaci konkursów artystycznych i innych 

- szkolnych 

- gminnych 

- powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, diecezjalnych  

- ogólnopolskich i międzynarodowych 

 

5 

10 

20 

30 

I Zajęcie 1,2,3 w zawodach sportowych poza szkołą 

- gminnych 

- powiatowych, rejonowych,  

- wojewódzkich 

 

5 

20 

30 

J Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych w szkole 5 

 

Punkty ujemne 

Nie przestrzeganie obowiązków ucznia 

1 Wagary każda nieusprawiedliwiona godzina 5 za każdą godzinę 

2 Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje 2 za każde 

spóźnienie 

3  Opuszczanie samowolnie lekcji 5 za każde 

4 Opuszczanie samowolnie terenu szkoły 10 za każde 

5 Przeszkadzanie na lekcjach- uwagi nauczycieli 5 za każde 

6 Niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 za każde 

7 Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub uroczystości 

szkolnej 

10 

8. Brak stroju galowego podczas apelu lub uroczystości 

szkolnej 

5 

9. Nieterminowe oddanie książek do biblioteki 

- koniec roku szkolnego 

5 

15 

10. Niszczenie mienia szkolnego 20-50 

11. Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby 20-50 

12. Lekceważenie obowiązków szkolnych (np., bz., brak pomocy – 

powyżej limitu) 

3 

 

Nie przestrzeganie zasad kulturalnego zachowanie 

1 Zachowanie aroganckie na terenie szkoły wobec wszystkich 

pracowników oraz osób przebywających w szkole 

20 

2 Używanie wulgaryzmów  5 

3 okłamywanie 5 

4 Używanie telefonów . mp3 itp. W trakcie lekcji 20 

5 Nagrywanie na terenie szkoły 20 

6 Rozpowszechnianie materiałów dot. nauczycieli i uczniów 

(mających na celu naruszanie dóbr osobistych),słownie, lub 

używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu 

danych 

100 za każdy 

udowodniony 

incydent 

7 Niewłaściwe zachowanie w toalecie damskiej / męskie 5 

8 Niewłaściwe zachowanie w bibliotece, świetlicy, na korytarzu   5 

9 Niestosowny wygląd w szkole np. makijaż itp., malowanie 

paznokci itp., fryzura itp., brak stroju galowego na uroczystości,  

itp.  

5 

10 Niewłaściwe używanie telefonu komórkowego, nośników 

informatycznych, komunikatorów w sposób niezgodny z 

20-50 



zasadami kultury 

11 Niewłaściwe zachowanie w stosunku do innego ucznia 5 

 

Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole 

1 Udział w bójce 10-50 za każdy 

incydent 

2 Palenie papierosów 100 

3 Spożywanie alkoholu 100 

4 Kradzież 100 

5 Wyłudzenie pieniędzy 100 

6 Wyłudzanie innych rzeczy 100 

7 Znęcanie się nad kolegami 100 

8 Zachowanie na wycieczce zagrażające 

bezpieczeństwu/zdrowiu/życiu   swojemu 

oraz innych uczestników 

100 

9 Zachowanie w szkole i poza szkołą zagrażające 

bezpieczeństwu/zdrowiu/życiu    

swojemu oraz innych uczniów 

100 

10 Przebywanie w trakcie przerwy w miejscach niedozwolonych 5 

11 Bieganie w szkole i przebywanie  w  miejscach niedozwolonych 5 

12 Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych 

lub niedozwolonych 

10 - 100 

 

 

 

 


