
Rozdział 7 

Punktowe zasady oceniania zachowania w klasach IV – VIII szkoły podstawowej 

§ 59 

1.W szkole podstawowej uczniom klas IV-VIII przyznaje się punkty. 

Każdy uczeń ma zachowanie wyjściowe – poprawne, otrzymując 120 punktów. 

            2. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za: 

1) udział w konkursie przedmiotowym kuratoryjnym:  

a) etap szkolny: - za każdy konkurs 5 pkt. (podając nazwę konkursu w komentarzu);  za       

     zakwalifikowanie się do etapu rejonowego 10 pkt. 

b) etap rejonowy: - za każdy konkurs 10 pkt. (podając nazwę konkursu w komentarzu); 

c) etap wojewódzki: - za każdy konkurs 20 pkt. (podając nazwę konkursu w komentarzu) 

d) laureat: 30 pkt. 

2) reprezentowanie szkoły w innych konkursach:   

 a) za udział w innych niż kuratoryjne konkursie (szkolnym, gminnym, międzyszkolnym,     

    powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym): - za każdy konkurs 5       

    pkt. (podając nazwę konkursu w komentarzu) 

 

 b) za zdobycie wyróżnienia lub tytułu laureata w konkursie międzyszkolnym, gminnym  

    bądź powiatowym: - za każdy konkurs 10 pkt. (podając nazwę konkursu w komentarzu) 

 

c) za zdobycie wyróżnienia w konkursie wojewódzkim lub krajowym: 15 pkt. (podając  

    nazwę konkursu w komentarzu) 

 

 d) za zdobycie I-III miejsca w konkursie szkolnym: 10 pkt., międzyszkolnym, gminnym  

     bądź powiatowym: 15 pkt. ( podając nazwę konkursu w komentarzu) 

 

 e) za zdobycie I-III miejsca w konkursie wojewódzkim lub krajowym: 25 pkt.  

 

3) uczeń nie może uzyskać więcej niż 70 punktów za konkursy wymienione w pkt. 1) i 2)  

 

4) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:  

      

   a) za udział w zawodach (na szczeblu szkolnym, gminnym, międzyszkolnym, powiatowym,  

      wojewódzkim lub krajowym): - za każde zawody 5 pkt. (podając nazwę zawodów w  

      komentarzu) 

 

    b) za zdobycie I-III miejsca w  zawodach na szczeblu szkolnym: 10 pkt,  międzyszkolnym,      



       gminnym bądź powiatowym: 15 pkt. (podając nazwę zawodów w komentarzu) 

 

    c) za zdobycie I-III miejsca w zawodach na szczeblu wojewódzkim lub krajowym: 25 pkt.    

       (podając nazwę zawodów w komentarzu) 

 

5) uczeń nie może uzyskać więcej niż 50 punktów za reprezentowanie szkoły w zawodach     

    sportowych.  

 

6) punktów za poszczególne etapy konkursów i zawodów sportowych nie sumuje się.                    

    Liczy się najwyższe osiągnięcie.  

 

7) pomoc w organizacji imprezy szkolnej: - za każdą pomoc 5 pkt. (podając w komentarzu  

    nazwę imprezy, akcji itp.) 

 

8) efektywne pełnienie funkcji w szkole: od 5 do 15 pkt. - dotyczy tylko Samorządu  

    Uczniowskiego - pełnienie poszczególnych funkcji w SU (wpisane przez opiekuna SU w    

     zależności od wkładu pracy)  

 

9) efektywne pełnienie funkcji w klasie: od 1 do 10 pkt. - dotyczy tylko samorządu klasowego  

    - pełnienie funkcji w  samorządzie klasowym i wywiązywanie się z obowiązków - w  

     zależności od wkładu pracy 

 

10) pracę na rzecz szkoły: 5 pkt. za każdą pracę, w tym np.: zbiórka zakrętek, tuszy, baterii,  

     znaczków, makulatury, karmy, upieczenie ciasta na szkolną uroczystość itp. (podając  

     nazwę akcji w komentarzu) - wpisane przez nauczyciela organizatora/koordynatora 

     i na rzecz środowiska lokalnego: 10 pkt. za każdą akcję, w tym np. pomoc w organizacji i    

     przebiegu WOŚP,  Turniej Ekologiczny, Kawałek Serca itp. akcje (podając nazwę akcji w  

     komentarzu) - wpisane przez nauczyciela organizatora/koordynatora 

11) za prace wymienione w pkt. 10 uczeń nie może uzyskać więcej niż 55 pkt. 

12) inne prace, zajęcia itp: 

     a) przygotowanie artykułu na stronę szkoły: od 5 do 10 pkt. 

     

     b) udział w dodatkowych zajęciach, w kołach zainteresowań: 5 pkt. za każde zajęcia -    

       wpisane przez nauczyciela prowadzącego. 

     

     c) praca w świetlicy: od 5 do 10 pkt. - wpisane przez nauczyciela świetlicy 

      

     d) inne: 5 pkt. każdorazowo - wpisane przez odpowiedzialnego nauczyciela 

 

13) pracę na rzecz klasy: 5 pkt. za każdą pracę, w tym np. przygotowanie gazetki, dbałość o    

     gabinet, dyżury klasowe, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu np. pomocy  

     dydaktycznych, dezynfekcji, pomoc w organizacji imprezy klasowej itp. (podając nazwę  

      pracy lub pomocy w komentarzu) 

 

W tej kategorii uczeń może uzyskać max. 20 pkt. 

 

14) punktualność: 10 pkt. (jednorazowo, jeśli uczeń nie ma ani jednego spóźnienia w  



     semestrze) - dotyczy tylko uczniów bez spóźnień 

 

15) jednorazowo uczeń na koniec semestru może uzyskać dodatkowe punkty za: 

 

      a) pomoc kolegom w nauce: max.20 pkt. (udokumentowane dla wychowawcy przez                                                                                                            

         rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli)- 5 pkt. za każdą pomoc 

       

     b) wkład pracy włożony w naukę (biorąc pod uwagę możliwości ucznia, jego stan  

        zdrowia, a także ewentualne zalecenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej),   

         pracowitość i obowiązkowość: od 0 do 20 pkt. PODSTAWA: widoczna poprawa ocen,     

         zapisy w dzienniku dotyczące sumiennej pracy, obowiązkowości, pracy na zajęciach  

         dodatkowych 
 

     c) wysoką kulturę osobistą: 20 pkt. 

 

    d) dotrzymywanie wyznaczonych terminów: od 0 do 20 pkt. jednorazowo na koniec                                 

        semestru (np. usprawiedliwianie nieobecności, rozliczanie z biblioteką, informowanie 

        rodziców o zebraniach, przekazywanie informacji od wychowawcy, terminowe                         

        odpowiedzi na przesyłane przez wychowawcę wiadomości ) 

        

    e) przestrzeganie regulaminu stroju szkolnego: 10 pkt. jednorazowo (stosowny ubiór,   

       strój galowy, strój sportowy, wygląd, makijaż, fryzura - kolor włosów, itp.) 

     

 

         3. Uczeń uzyskuje punkty ujemne za:  

 

 1) każdą ucieczkę z lekcji: -5 pkt.  

 

 2) każde spóźnienie na lekcję: -1 pkt. 

 

 3) niewłaściwe zachowywanie się na zajęciach lekcyjnych, udokumentowane w                                                    

    dzienniku, w tym przeszkadzanie na lekcjach, niewykonywanie poleceń nauczyciela:                      

    od - 5 do -10 pkt. każdorazowo 

           

 4) nieodpowiednie (wulgarne, niekulturalne, itp.) zachowanie się w stosunku do    

     nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób: od -10 do -20 pkt. każdorazowo           

          a) kłamstwo: od -1 do -5 pkt 

 

 

 5) bójkę uczniowską: - 30 pkt. każdorazowo 

 

 6) wulgarne słownictwo: - 5 pkt. za każdą uwagę 

 

 

 7) niewłaściwe zachowanie się na przerwie: - 5 pkt. za każdą uwagę (udokumentowane 

     w dzienniku)  (z zastrzeżeniem punktu 17)  

 

 8) towarzyszenie uczniom palącym: -10 pkt. 

 

 9) towarzyszenie uczniom spożywającym alkohol: -10 pkt. 

 

10) posiadanie papierosów bądź alkoholu: -100 pkt.  



 

11) zaśmiecanie otoczenia: -10 pkt. każdorazowo (teren szkoły, autobus szkolny, wycieczki,          

      zawody itp.) 

 

 12) niszczenie mienia szkolnego( w zależności od szkody): od -5 do -20 pkt.                                                                            

      każdorazowo 

 

 13) nieterminowe oddanie książek do biblioteki: -5 pkt. (wpisane przez nauczyciela  

       biblioteki) 

 

14) niezwrócenie książek do dnia Rady Pedagogicznej: -30 pkt. (wpisane przez  nauczyciela 

      biblioteki) 

          

15) podrobienie podpisu, usprawiedliwienia lub oceny: -50 pkt. 

 

16) nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły, w tym                                                        

       regulaminu  wewnętrznych procedur zapobiegania i przeciwdziałania Covid19,                      

       cyberprzemoc – udostępnianie zrzutu ekranu / wizerunku w mediach        

       społecznościowych, udostępnianie linków osobom postronnym itp., regulaminu bhp,           

       regulaminu stroju szkolnego, stołówki szkolnej, biblioteki szkolnej, zarządzenia w   

       sprawie używania telefonów komórkowych: - 20 pkt. każdorazowo 

 

17) groźbę: od -10 do -50 pkt 

 

18) nieusprawiedliwione nieobecności w szkole:  

 

           a) od 1 do 10 godzin: -1 pkt. za każdą nieusprawiedliwioną godzinę  

           b) od 11 do 20 godzin: -1 pkt. za każdą nieusprawiedliwioną godzinę  

           c) od 20 do 29 godzin: -1 pkt. za każdą nieusprawiedliwioną godzinę 

 

 

 

   4. Sposób ustalania oceny semestralnej:  

 

1) W zależności od ilości zgromadzonych punktów uczeń otrzymuje odpowiednią ocenę:  

 

    a) zachowanie wzorowe: od 240 punktów 

 

    b) zachowanie bardzo dobre: od 210 – 239  

 

    c) zachowanie dobre: od 161 – 209  

 

    d) zachowanie poprawne: od 120 – 160  

 

    e) zachowanie nieodpowiednie: od 70 – 119  

 

    f) zachowanie naganne: poniżej 70 punktów 

 

 

2) Oceny wzorowej z zachowania nie może otrzymać uczeń:  

 

     a) który posiada na koncie poza dodatnimi punktami 30 pkt. ujemnych  



 

     b) którego nie cechuje wysoka kultura osobista  

 

    c) który nie bierze udziału w konkursach  

 

3) Oceny bardzo dobrej z zachowania nie może otrzymać uczeń:  

 

    a) który otrzymał w I semestrze ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania  

 

    b) który posiada na koncie poza dodatnimi punktami 30 pkt. ujemnych   
 

4) Uczeń, który przyjmował używki (palił papierosy, spożywał alkohol, zażywał, posiadał lub     

     rozprowadzał narkotyki i inne substancje odurzające), dokonał kradzieży, wyłudzał  

     pieniądze, miał od 30 do 50 godzin nieusprawiedliwionych, otrzymał pisemne upomnienie  

    / naganę wychowawcy, pedagoga lub dyrektora, złamał regulamin korzystania z telefonu  

    komórkowego, nie może otrzymać oceny wyższej z zachowania niż nieodpowiednia. 
 

 5) Uczeń, który przyjmował używki (palił papierosy, spożywał alkohol, zażywał,                            

      posiadał lub rozprowadzał narkotyki i inne substancje odurzające) dokonał kradzieży,                         

      wyłudzał pieniądze, otrzymał pisemne upomnienie / naganę wychowawcy, pedagoga     

      lub dyrektora, złamał regulaminy - korzystania z telefonu komórkowego, regulamin   

       bhp oraz ma powyżej 50 godz. nieusprawiedliwionych nie może otrzymać oceny    

       wyższej z zachowania niż naganna. 

 

 

      Sposób ustalania oceny rocznej: 

 

1) Przy klasyfikacji rocznej oceny zachowania w wyjątkowych (uzasadnionych) przypadkach     

    wychowawca może przyznać do 10 dodatnich lub do 10 ujemnych punktów każdemu  

    uczniowi.  

 

2) Uczeń, który w jednym z semestrów otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną nie może  

     uzyskać oceny wyższej niż dobra ( w przypadku oceny nieodpowiedniej) lub oceny  

     wyższej niż poprawna (w przypadku oceny nagannej) na koniec roku szkolnego.  

   

3) W przypadku różnic w ocenie zachowania za I i II semestr o jeden stopień o ocenie rocznej  

     decyduje II semestr. W przypadku różnicy kilku stopni wyciąga się średnią. Jeśli średnia  

     jest „połówką” oceny, o podwyższeniu lub obniżeniu decyduje II semestr.” 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie 01.09.2021 r. po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd 

Uczniowski. 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

 

 


