
System punktowy oceny zachowania 
 

System zostaje wprowadzony w roku szkolnym 2013/2014 
 

1. Ocenianie zachowania w klasach IV – VI realizowane jest w systemie punktowym. 

2. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów 

3. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny  

dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub 

niższej ocenie zachowania.  

4. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest odpowiednia liczba 

punktów. 

5. Zarówno punkty dodatnie jak i ujemne wpisywane są przez uprawnione do tego osoby w zeszycie uwag 

danej klasy. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy: 

 datę 

 liczbę punktów 

 krótką informację za co przyznane są punkty 

 czytelny podpis osoby sporządzającej wpis 

6. Każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub inną upoważnioną do tego osobę odbywa 

się jawnie po poinformowaniu zainteresowanego ucznia. 

7. Punkty dodatnie uczniowie zbierają systematycznie, nie uwzględnia się punktów intensywnie zdobytych 

na dwa tygodnie przed klasyfikacją 

8. W porozumieniu z wychowawcą w sytuacji dokonania analizy swojego zachowania oraz 

zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy uczeń może zmniejszyć liczbę przyznanych punktów 

ujemnych o 50%. 

9. Klasyfikacja śródroczna i roczna uwzględnia następujące kryteria oceny zachowania: 

Kryteria na poszczególne oceny: 

 Ocena wzorowa – od 200 punktów 

 Ocena bardzo dobra – od 151 punktów do 199 punktów 

 Ocena dobra – od 100 punktów do 150 punktów 

 Ocena poprawna – od 50 punktów do 99 punktów 

 Ocena nieodpowiednia – od 0 punktu do 49 punktów 

 Ocena naganna – poniżej 0 punktów 

10. W sytuacji, gdy uczeń z przyczyn losowych np. długotrwała choroba, hospitalizacja nie mógł uzyskać 

odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, innych pracowników szkoły. 

11. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca w oparciu o liczbę punktów, które 

uczeń zdobył w trakcie semestru oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia zgodnie z zasadami ujętymi w  § 26 WSO. 

12. Roczna ocena z zachowania jest średnią arytmetyczną punktów z pierwszego i drugiego półrocza. 

13. Oceny wzorowej w klasyfikacji śródrocznej nie może otrzymać uczeń, który posiada (poza 

punktami dodatnimi) 10 i więcej punktów ujemnych a w wyniku klasyfikacji rocznej 20 i więcej 

punktów ujemnych. 

14. Oceny bardzo dobrej klasyfikacji śródrocznej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził (poza 

punktami dodatnimi) 30 i więcej punktów ujemnych a w klasyfikacji rocznej 60 i więcej punktów 

ujemnych.  
15. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż 

„poprawna”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru. 

16. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż 

„dobra”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru. 

17. W przypadku, gdy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej lub zagrażający 

zdrowiu oraz w innych skrajnych sytuacjach może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad 

punktowania. 
18. Szczegółowe omówienie przyznawania punktów zawarte jest w załączniku nr 

 



PPuunnkkttyy  ddooddaattnniiee  
 

Lp. Kategorie /zachowania ucznia Liczba 

punktów 

Tryb przyznawania punktów 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1 Przestrzeganie postanowień regulaminów szkolnych  

Systematyczność i rzetelność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  

Dbałość o samorozwój w szkole, poszerzanie zainteresowań  

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą  

Brak nieusprawiedliwionych spóźnień  

Brak godzin nieusprawiedliwionych  

Estetyczny, schludny, zgodny z regulaminem szkolnym wygląd 

2p-10p 

Jednorazowo przez wychowawcę, 

nauczycieli, pedagogów lub na 

wniosek innych pracowników 

szkoły 

2 Regulaminowy strój galowy w czasie uroczystości i egzaminów 2p  Każdorazowo przez wychowawcę 

lub wychowawcę wspierającego 

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

3 Dbałość o wystrój klasy  

Przygotowanie lub prowadzenie imprez klasowych, szkolnych  

2p - 5p Każdorazowo przez wychowawcę, 

nauczycieli, pedagogów lub na 

wniosek innych pracowników 

szkoły 4 Reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp. w czasie trwania lekcji lub w czasie 

wolnym od zajęć 

5p 

5 Rzetelne pełnienie funkcji w klasie i w szkole 10p - 30p Jednorazowo przez wychowawcę, 

nauczycieli, pedagogów lub na 

wniosek innych pracowników 

szkoły 

6 Systematyczna i potwierdzona pomoc kolegom w nauce, rozwiązywaniu problemów, pomoc 

niepełnosprawnym, niesienie pomocy potrzebującym 

10p 

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

7 Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych 2p Każdorazowo przez nauczyciela 

szkolnego organizatora konkursu 

zawodów sportowych lub 

wychowawcę,  

8 Znaczące wyniki w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (najlepszy wynik w 

szkole/ laureat) 

5p – 50p 

 

9 Systematyczna praca w wolontariacie  

Systematyczna i rzetelna pomoc w bibliotece  

Jednorazowy udział w akcji charytatywnej np. przyniesienie darów 

2p -10p Jednorazowo przez opiekunów 

wolontariatu wychowawcę / 

wychowawcę wspierającego lub na 

wniosek nauczyciela bibliotekarza 

lub innych pracowników szkoły  

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

10 Dbanie o kulturę słowa, kultura dyskusji, umiejętność rozmowy 10p Jednorazowo  

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

11 Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności, adekwatne do sytuacji reagowanie 

na przejawy przemocy, pomoc ofiarom agresji 

15p Jednorazowo przez wychowawcę, 

nauczycieli, pedagogów lub na 

wniosek innych pracowników 

szkoły 

 



Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

12 Wysoka kultura osobista i nienaganne maniery (np. używanie zwrotów grzecznościowych, 

uczciwość, prawdomówność)  

Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią. Prezentowanie zachowań godnych 

naśladowania tzn. brak punktów ujemnych oraz uzyskanie punktów dodatnich) 

5p- 10p Jednorazowo przez wychowawcę, 

nauczycieli, pedagogów lub na 

wniosek innych pracowników 

szkoły 

Okazywanie szacunku innym osobom 

13 Okazywanie szacunku wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i osobom 

starszym  

Poszanowanie godności osobistej innych m.in. tolerancja dla inności 

1p-5p Jednorazowo przez wychowawcę, 

nauczycieli, pedagogów lub na 

wniosek innych pracowników 

szkoły 

Inne  

14 Ocena klasy, nauczycieli i samoocena 

a) wzorowa 

b) bardzo dobra, 

c) dobra, 

d) poprawna, 

e) nieodpowiednia i naganna 

 

10p 

8p 

6p 

2p 

0p 

Jednorazowo na koniec semestru 

przez wychowawcę/ wychowawcę 

wspierającego 

15 Pochwała dyrektora szkoły 50p 

 Samodzielna inicjatywa uczniów: pomysł na wspólne spędzanie czasu, konstruktywne 

pomysły na tworzenie lepszej atmosfery w klasie itp. 

 

10p Każdorazowo przez wychowawcę, 

nauczycieli, pedagogów lub na 

wniosek innych pracowników 

szkoły  

16 Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy 1p - 10p Jednorazowo na koniec semestru 

 

PPuunnkkttyy  uujjeemmnnee  

  
Lp. Kategorie /zachowania ucznia Liczba 

punktów 

Tryb przyznawania 

punktów 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1 Łamanie postanowień regulaminów szkolnych oraz przejawy lekceważenia regulaminów 

szkolnych 

Nieprzestrzeganie ustalonych terminów  

Brak identyfikatora lub celowe ich zakrywanie, utrudnianie identyfikacji ucznia 

Niesuprawiedliwione spóźnienia oraz godziny lekcyjne w terminie ustalonym w regulaminie 

szkoły  

Samowolne opuszczenie szkoły, ucieczki z lekcji 

2p -10p 

Każdorazowo przez 

wychowawcę, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły 

2 Niewywiązywanie się z podjętych przez siebie zobowiązań  

 

 

10p – 30p 

 



3 Wygląd lub strój niezgodny z regulaminem szkoły, brak regulaminowego stroju galowego na 

uroczystościach i egzaminach 

5p Każdorazowo przez 

wychowawcę  

4 Niewłaściwe zachowanie podczas przerw (przebywanie w miejscach niedozwolonych, 

niewykonywanie poleceń nauczyciela dyżurującego, opuszczanie budynku szkoły, 

niestawianie się w wyznaczonym czasie przed łącznikiem) 

5p Każdorazowo przez 

wychowawcę, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły 

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

5 Niewypełnienie obowiązków wynikających z pełnionych funkcji w klasie lub szkole 10p -15p Jednorazowo  

6 Unikanie działań na rzecz klasy, negowanie swoją postawa działań społecznych innych osób, 

dyskryminowanie i wyśmiewanie osób udzielających się społeczne  

Unikanie niesienia pomocy potrzebującym, osobom niepełnosprawnym 

2p – 10p Jednorazowo na koniec semestru 

przez wychowawcę, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły 

7 Wywoływanie konfliktów, wymuszanie, wyłudzenia, kradzież  10p - 50p Każdorazowo  

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

8 Działania przynoszące ujmę szkole ( rozpowszechnianie nieprawdziwych i obraźliwych 

informacji na temat szkoły, jej pracowników i uczniów 

50p Każdorazowo przez nauczyciela 

szkolnego organizatora konkursu 

zawodów sportowych lub 

wychowawcę,  9 Brak szacunku dla symboli szkolnych i narodowych 10p 

10 Zachowanie niegodne ucznia naszej szkoły w czasie wolnym od zajęć 1p- 30p Jednorazowo  

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

11 Niska kultura słowa, używanie wulgaryzmów  

Niedostosowanie słownictwa podczas zajęć o ojczyźnie, godności, cierpieniach, tragediach 

jednostek i narodu  

Brak kultury dyskusji i rozmowy 

 

5p - 10p Każdorazowo przez 

wychowawcę / wychowawcę 

wspierającego lub na wniosek 

innych pracowników szkoły 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

12 Niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (oddalanie się od 

grupy na wycieczce, bieganie po szkole  

Szczególne niebezpieczne zachowania z narażeniem zdrowia i życia swojego lub innych osób 

Lekceważenie uwag dotyczących zachowania  

Agresywne zachowania (agresja słowna i agresja fizyczna np. popychanie, poszturchiwanie, 

czynny lub bierny udział w bójce, ustawki, pobicie, nękanie psychiczne 

15p – 

100p 

Jednorazowo przez 

wychowawcę, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły 

13 Konflikty z prawem (udowodnione nie tylko przez policję, ale również przez dyrektora 

szkoły, pedagoga lub nauczycieli) 

100p 

Jednorazowo przez 

wychowawcę / wychowawcę 

wspierającego, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły  

14 Namawianie i prowokowanie do złego zachowania 30p 

15 Wnoszenie na teren szkoły materiałów niebezpiecznych i ostrych narzędzi lub innych 

przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu (np. noźy, petard, gazu łzawiącego i innych) 

50p 

16 Posiadanie i/ lub palenie tytoniu, picie alkoholu  

Posiadanie, zażywanie lub rozpowszechnianie narkotyków i innych środków odurzających 

50p – 

100p 

17 Nieprzestrzeganie higieny osobistej 10p 



Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

18 Niekulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach i miejscach (na wycieczkach, kinie, 

teatrze, środkach komunikacji miejskiej, w czasie apelu i uroczystości)  

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, kolegów, 

koleżanek, rodziców, osób starszych 

10p -20p Każdorazowo przez 

wychowawcę, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły 

19 Dyskryminacja innych, rażące naruszanie norm etycznych i moralnych 10p – 20p 

20 Fałszowanie lub próby fałszowania dokumentów (np. dopisywanie ocen w dzienniku, 

fałszowanie zwolnień, usprawiedliwień, podpisów i inne)  

Oszustwo, ściąganie, ukrywanie prawdy, odrabianie lub spisywanie zadań domowych na 

przerwach i innych zajęciach, 

20p – 30p 

21 Zakłócanie toku lekcji (rozmowy, używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych, 

mówienie bez zgody nauczyciela, komentowanie wypowiedzi nauczyciela i kolegów, 

nieuzasadnione chodzenie po klasie, niewykonywanie poleceń nauczyciela i inne), 

Wykonywanie na zajęciach innych czynności niezwiązanych z lekcją 

2p – 5p Każdorazowo na koniec lekcji 

przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia z uwzględnieniem zasad 

regulaminu szkoły  

22 Akty wandalizmu i chuligaństwa 10p – 50p 

Okazywanie szacunku innym osobom 

23 Nieszanowanie godności osobistej innych m.in. nietolerancja dla inności  

Brak szacunku wobec nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i osób starszych 

Wyzwiska, znieważanie nauczycieli, pracowników szkoły  

Aroganckie zachowania wobec koleżanek i kolegów (intrygi, plotki, pomówienia, 

5p – 50p Każdorazowo przez 

wychowawcę, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły 

24 Niszczenie sprzętu szkolnego  

Umyślne zniszczenie cudzej własności  

Zaśmiecanie otoczenia 

5p – 10p Jednorazowo przez 

wychowawcę, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły 

Inne  

 

25 Naruszenie regulaminów lub statutu szkoły wymagające interwencji Policji, na uzasadniony 

wniosek nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika szkoły  

200p 

 
Jednorazowo na koniec semestru 

przez wychowawcę/ 

wychowawcę wspierającego 26 Nagana dyrektora szkoły 50p 

27 Inne nieodpowiednie zachowania ucznia, nieujęte w systemie punktowym według uznania 

wychowawcy 

1p – 10p Każdorazowo przez 

wychowawcę, nauczycieli, 

pedagogów lub na wniosek 

innych pracowników szkoły  

 

 


