
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

UWAGI OGÓLNE 

           

 System oparty jest na Kodeksie Ucznia oraz programie wychowawczym szkoły. Każdy uczeń w semestrze 

otrzymuje wyjściowo 100 pkt i ocenę dobrą.  Ocena roczna jest sumą punktów uzyskanych w 1 i 2 semestrze. 

Nauczyciele obserwujący zachowania uczniów na lekcji, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie wyjść, imprez, 

wycieczek itp. notują uwagi i pochwały w zeszycie do korespondencji ucznia oraz klasowym zeszycie zachowania. Na 

podstawie wpisów w zeszycie klasowym oraz informacji zwrotnej wychowawca wpisuje uzyskiwane i tracone przez 

ucznia punkty na odpowiedniej stronie zeszytu zachowania klasy. Zapis ten jest prowadzony jawnie oraz 

systematycznie i podawany do wiadomości rodzicom na zebraniach.  

          Oceny wzorowej nie może dostać uczeń, który mimo odpowiedniej liczby punktów otrzymał 15 pkt  za 

zachowania ujęte w punktach II 1 – 26 ( tzw. punkty ujemne). Uczeń, który otrzymał 30 pkt ujemnych, nie może dostać 

oceny bardzo dobrej. Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który otrzymał 60 pkt ujemnych. Oceny poprawnej i 

wyższej nie może dostać uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora. W przypadku 

udowodnienia uczniowi zachowań ujętych w punktach II 22–26 uczeń otrzymuje ocenę naganną.  

Jeśli  uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie 

z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli. 

OCENY Z ZACHOWANIA                                

semestr                                                                                                     rok                                                               

      

 

0–9 pkt – naganne                                       

10–54 pkt – nieodpowiednie 

55–99 pkt – poprawne 

100– 144 pkt – dobre                                                        

145– 189 pkt – bardzo dobre                                         

od 190 pkt– wzorowe 

0– 19 –pkt  naganne 

20–109 –pkt nieodpowiednie 

110–199– pkt poprawne 

200– 289 –dobre 

290– 359– bardzo dobre                      

od 360– wzorowe 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

1. Nauczyciele nie wpisują informacji do zeszytów przedmiotowych. 

2. Każdy wpis o zachowaniu w zeszycie do korespondencji wymaga podpisania przez rodzica. W sytuacji braku podpisu 

wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców o wpisanej informacji, zatajeniu jej przez dziecko      i 

wyciągnięciu konsekwencji w postaci punktów karnych za oszustwo.  

3. Na każde zebranie wychowawca przygotowuje informację zwrotną uwzględniającą zachowania oraz postawy 

uczniów.  

I – ZACHOWANIA POZYTYWNE – PUNKTY DODAWANE DO 100 

Lp. ZACHOWANIE POZYTYWNE Punkty 

1 Udział w konkursie wiedzowym, artystycznym, zawodach sportowych 

Za udział w konkursach 

wymagających wykonania jakiejś 

pracy      ( np. konkursy plastyczne,   

z religii, informatyki)-  
3  

Pozostałe konkursy: 

laureat– 10 pkt 
finalista– 7 pkt 

wyróżnienie– 5 pkt 
2 Reprezentowanie szkoły w zawodach artystycznych i sportowych 5 

3 Pomoc w nauce 3 – 5 

4 Praca na rzecz szkoły 5 – 10 

5 Praca na rzecz klasy 5 – 10 



6 Udział w akcjach ekologicznych, charytatywnych 
1– 10 ( jednorazowo po 

zakończeniu akcji) 

7 Widoczna poprawa zachowania  
5 ( w terminie wyznaczonym 

w kontrakcie)  
8 Reprezentowanie szkoły w czasie wyjść, wycieczek itp.  3  

9 Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole 
5  ( 1 x sem.) od prowadzącego 

koło  

10 
Udział w zajęciach pozalekcyjnych poza szkołą (udokumentowany raz na koniec 

semestru) 
punkty proporcjonalnie do zajęć 

pozalekcyjnych w szkole 

11 Wzorowe pełnienie funkcji dyżurnego (tablica, kreda, kwiatki, porządek w sali) 10 

12 Brak uwag w zeszycie zachowania klasy  

13 Wzorowe przygotowanie do zajęć 10 ( raz w semestrze) 

14 Noszenie zeszytu do korespondencji         1 w momencie sprawdzania 

15 Wzorowa frekwencja (nieobecności są usprawiedliwione w terminie 2 tygodni) 5 (1 x sem.) 

16 Punktualność   

17 Noszenie stroju szkolnego (w sposób widoczny)  1  w momencie sprawdzania 

18 Noszenie obuwia zmiennego (  w okresie jesienno- zimowym) 1 w momencie sprawdzania 

 POSTAWY UJĘTE W KARCIE INFORMACJI ZWROTNEJ DLA 

RODZICA 
 

19 Zdyscyplinowanie na zajęciach i w czasie przerw. 3- zawsze, 2 - często 

20 Szacunek wobec dorosłych. 3- zawsze, 2 - często 

21 Kulturalne odnoszenie się do rówieśników. 3- zawsze, 2 - często 

22 Koleżeńskość. 3- zawsze, 2 - często 

23 Szanowanie mienia szkoły i własności kolegów. 3- zawsze, 2 - często 

24 Dbałość o estetyczny wygląd. 3- zawsze, 2 - często 

II – ZACHOWANIA NEGATYWNE – PUNKTY ODEJMOWANE OD 100 

Lp. ZACHOWANIE NEGATYWNE Punkty 

1 Spóźnianie się  1  za spóźnienie 

2 Każda nieusprawiedliwiona w terminie godzina nieobecności  1  za 1h 

3 Wychodzenie poza teren szkoły (obszar wyznaczony przez nauczyciela)  3 

4 Ucieczka z lekcji 5 za 1h 

5 Przeszkadzanie w lekcji (po zwróceniu uwagi)  
 2  

1 za jedzenie na lekcji 
6 Niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 

7 
 Oszustwo: kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych, 

zatajanie informacji dla rodziców 
5 
10 

8 Niedotrzymanie przyjętych zobowiązań 3  

9 
Nieodpowiednie zachowanie podczas imprez, uroczystości szkolnych, w czasie 

wyjść i wycieczek 
3 – 5 

10 
Zachowanie zagrażające zdrowiu własnemu i innych: 
popychanie, podstawianie nogi, rzucanie plecakami, workami, bieganie po 

korytarzach, skakanie ze schodów, murków, płotów itp. 

5 za 

nagminne – 10  

11 

Nieodpowiednie zachowanie wobec kolegów i koleżanek: przezywanie, 

ubliżanie, pomawianie, zaczepianie; chowanie, niszczenie cudzej pracy, 

własności; nagrywanie, robienie zdjęć bez zgody zainteresowanego, 

umieszczanie ich w internecie 

3-5 

12 Używanie wulgarnych słów, gestów 5 – 10  

13 Brak zeszytu do korespondencji 1 w momencie sprawdzania 



14 Brak stroju szkolnego 1 w momencie sprawdzania 

15 Brak obuwia zmiennego  1 w momencie sprawdzania 

16 
Niewłaściwy strój i wygląd (farbowane włosy, biżuteria, pomalowane paznokcie, 

makijaż, czapka lub kaptur na głowie) 
3 

17 Zaśmiecanie otoczenia 2  

18 Umyślne niszczenie mienia szkolnego 5 – 10  

19 
Aroganckie zachowanie i słownictwo obrażające nauczyciela, pracownika szkoły 

oraz innych dorosłych przebywających na terenie szkoły 
5-10  

20 Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych, religijnych 10 

21 Fałszowanie podpisu, zwolnienia, oceny 20 

22 Zorganizowana przemoc, grożenie innym, znęcanie się psychiczne 10 -30 

23 Bójki uczniowskie 10- 20 

24 Wyłudzanie, wymuszanie pieniędzy 20 

25 Kradzież 20 

   

 Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków 50 

 


