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Regulamin punktowego oceniania uczniów z zachowania  
w szkole podstawowej 

 

 

1 Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 150 punktów, które otrzymuje każdy uczeń na 

początku roku szkolnego i II semestru. 
2 Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali punktowej: 
 

Zachowanie Liczba punktów 

wzorowe 250 i więcej 500 i więcej 
bardzo dobre 200 – 249 400 – 499 
dobre 150 – 199 300 – 399 
poprawne 100 – 149 200 – 299 

nieodpowiednie 0 – 99 0 – 199 
naganne poniżej 0 poniżej 0 

 
3 Tabela 1 – zachowania pozytywne (punkty dodatnie) 

 

L.P. ZADANIA LICZBA PUNKTÓW 

1.  Udział w olimpiadzie przedmiotowej: 

I etap 

II etap 

III etap 

 

20 

40 

60 

2.  Udział w konkursie szkolnym: 

Udział 

Przejście do finału 

Finał (tytuł laureata) 

 

20 

30 

40 

3.  Laureat konkursu wojewódzkiego 75 

4.  Zawody sportowe: 

Udział 

Zajęcie I, II, III miejsca w szkole 

Zajęcie l, ll, lll miejsca w zawodach poza szkołą 

 

15 

25 

35 

5.  Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (jednorazowo) 50 

6.  Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym (jednorazowo) 60 

7.  Pomoc koleżeńska w nauce (udokumentowana przez nauczyciela, 
wychowawcę, pedagoga, opiekuna wolontariatu): 

Opieka ciągła w semestrze 
Pomoc jednorazowa 

 

 

50 

10 

8.  Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań 

(jednorazowo) 

20 

9.  Sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (raz w  
okresie rozliczeniowym) 

30 

10.  100% frekwencja 50 



11.  Brak godzin nieusprawiedliwionych 20 

12.  Punktualność - brak zaznaczonych w dzienniku spóźnień (raz w 

okresie rozliczeniowym) 

20 

13.  Osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie (raz w semestrze) 20 

14.  Praca na rzecz klasy – po zajęciach (każdorazowo) 20 

15.  Praca na rzecz szkoły – po zajęciach (każdorazowo) 30 

16.  Przygotowanie akademii i imprez szkolnych oraz udział w nich 

(każdorazowo) 

30 

17.  Pochwała Dyrektora Szkoły 50 

18.  Do dyspozycji wychowawcy 10 - 30 

19.  Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów 
(raz w okresie rozliczeniowym) 

10 

20.  Kulturalne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły (raz w 
okresie rozliczeniowym) 

10 

21.  Widoczna poprawa zachowania (2 razy w semestrze) 20 

22.  Dekoracja klasy (po zajęciach; każdorazowo) 15 

23.  Pomoc w wyjaśnieniu trudnej wychowawczo sprawy 20 - 30 

24.  Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji, wandalizmu 30 

25.  Zgłaszanie nauczycielowi zdarzeń zagrażających zdrowiu  
i bezpieczeństwu uczniów 

30 

26.  Odpowiednie reagowanie w trudnych sytuacjach 30 

27.  Reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów 30 

28.  Prawdomówność (każdorazowo) 20 

29.  Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych (raz w okresie 
rozliczeniowym) 

40 

30.  Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych przedsięwzięć  
i ich realizacji (każdorazowo) 

30 

31.  Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska (np. działalność 
charytatywna, wolontariat, przyniesienie darów w ramach zbiórek, 
kiermasze, festyny itp.) 

30 

 
 

4 Tabela 2 -  Zachowania negatywne (punkty ujemne) 

 

L.P. ZADANIA LICZBA PUNKTÓW 

1. Zakłócanie toku lekcji, naruszenie dyscypliny na lekcji i na przerwie  
(np. złe zachowanie, rozmowy, brak pracy na lekcji) (każdorazowo) 

20 

2. Lekceważenie poleceń nauczyciela – na lekcji i na przerwie 
(każdorazowo) 

15 

3. Ściąganie, odpisywanie zadań; umożliwianie ściągania i pomoc w 
oszustwie 

25 

4. Korzystanie na lekcji z urządzeń elektronicznych tj. odtwarzaczy, 
aparatów, kamer itp. (każdorazowo) 

50 

5. Korzystanie w czasie zajęć lekcyjnych z telefonów komórkowych bez 
zezwolenia nauczyciela (każdorazowo) 

50 

6. Kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość (każdorazowo) 25 

7. Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (raz w semestrze) 25 - 40 



8. Nieuzasadnione spóźnienie po pierwszych 5 minutach 
(każdorazowo) 

5 

9. Opuszczanie pojedynczych lekcji bez usprawiedliwienia (za każdą 
nieusprawiedliwioną godzinę) 

15 

10. Całodniowe opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia (za każdą 
opuszczoną godzinę) 

10 

11. Opuszczanie na przerwie budynku/terenu szkoły/klasy w czasie 
lekcji bez zezwolenia (każdorazowo) 

40 

12. Aroganckie wyjścia ucznia z klasy i ze szkoły bez pozwolenia 40 - 70 

13. Niewykonanie zobowiązania 20 

14. Brak obuwia zmiennego 5 

15. Brak ustalonego stroju szkolnego i galowego 15 

16. Niestosowny do sytuacji ubiór – zbyt odsłonięte ciało, wyzywający 
makijaż, kolczyki i biżuteria rażąca oraz stwarzająca 
niebezpieczeństwo (każdorazowo) 

10 

17. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych 25 

18. Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, 
sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników 

50 

19. Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w stołówce 
szkolnej 

20 

20. Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołę – 
kino, teatr, wycieczki, basen 

20 - 50 

21. Negatywne zachowanie w autobusie szkolnym 10 - 30 

22. Niekulturalne zachowanie się – śmiecenie, plucie 20 

23. Nieprzestrzeganie i nie wykonywanie zarządzeń i poleceń Dyrektora 
szkoły oraz nauczycieli 

20 - 30 

24. Łamanie i/lub namawianie innych do niestosowania norm i zasad 
współżycia społecznego oraz regulaminów szkolnych 

20 - 50 

25. Używanie wulgarnego słownictwa 15 

26. Brak reakcji na niewłaściwe zachowanie kolegów (każdorazowo) 30 - 50 

27. Zaczepki fizyczne (kopnięcie, popchnięcie, uderzenie) 
(każdorazowo) 

20 - 50 

28. Zaczepki słowne wobec pracowników szkoły i uczniów - 
(wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, arogancja słowna, 
nieprzyzwoite gesty i pozy ubliżanie (każdorazowo) 

20 - 40 

29. Znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie) (każdorazowo) 75 

30. Bójka (każdorazowo) 75 

31. Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu (każdorazowo) 100 

32. Prześladowanie, izolowanie kogoś poprzez manipulowanie 
uczuciami i ośmieszanie go; zjawisko „kozła ofiarnego” 

100 

33. Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów (każdorazowo) 50 

34. Kradzież 70 

35. Fałszowanie dokumentów 100 

36. Stosowanie cyberprzemocy do 100 

37. Posiadanie i rozprowadzanie alkoholu, palenie i posiadanie 
papierosów i e – papierosów oraz nakłanianie do spożycia w/w 
środków 
 

100 



38. Towarzyszenie osobom pijącym alkohol, zażywającym 
narkotyki/dopalacze/e-papierosy/papierosy na terenie szkoły 

50 

39. Konflikt z prawem 100 
 

5 Oceny   wzorowej   nie   uzyska   uczeń   posiadający   co   najmniej   50   pkt.   
ujemnych lub naganę. 

6 Uczeń posiadający 80 pkt. ujemnych nie otrzyma oceny bardzo dobrej. 
7 Istnieje możliwość odstępstwa od przyjętych zasad oceny zachowania 

w  szczególnych przypadkach.  
Są to: 

1) zaburzenia emocjonalne; 
2) nadpobudliwość; 
3) nerwice; 
4) choroby psychiczne 

udokumentowane   zaświadczeniem   lekarskim   lub   opinią/orzeczeniem   właściwej 
poradni. 

8 W przypadku, jeżeli z PSOZ wynika ocena naganna, wychowawca może,  
w wyjątkowej sytuacji, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zmienić ocenę  
na nieodpowiednią, jeżeli uczeń nie wszedł w konflikt z prawem i nie wykazuje 
demoralizującej postawy wobec społeczności szkolnej. 

9 Przy  notorycznym  powtarzaniu  przez  ucznia  tego  samego  negatywnego 
zachowania, po  piątym zapisie  uwagi  tej  samej  treści,  wychowawca  podwaja  
liczbę  punktów ujemnych przyznawanych za to zachowanie. 

10 W odniesieniu do uczniów pełniących funkcje w Samorządzie Uczniowskim  
w przypadku postawy naruszającej ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego 
może nastąpić zawieszenie ucznia w obowiązkach wynikających z pracy  
w Samorządzie na okres 1 miesiąca. 


