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Punktowy system oceniania zachowania 

 

Punktowy System Zachowania jest oparty na Programie Profilaktyczno-Wychowawczym 

szkoły oraz Statucie Szkoły. Ocena zachowania ucznia wyznacza stopień respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków ucznia określonych  

w Statucie Szkoły oraz zaangażowania w działania podejmowane na rzecz szkoły. 

  

1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.  

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się na podstawie ilości punktów 

uzyskanych  na koniec semestru, roku wg ustalonych kryteriów.  

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według przyjętej skali ocen, 

uwzględniając funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnymi i pozaszkolnym  

w szczególności:   

• wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

• dbałość o honor i tradycje szkoły; 

• dbałość o piękno mowy ojczystej; 

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

• okazywanie szacunku innym osobom; 

• zaangażowanie w wolontariat; 

• aktywny udział w życiu szkoły. 

 

4. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów.  

5. Do naniesionych wpisów i punktacji mają wgląd:   

• wychowawca,   

• nauczyciele,   

• dyrektor szkoły,  

• psycholog szkolny,  

• rodzice (lub prawni opiekunowie),  

• uczniowie.   

 

6. Szczegółowe zasady punktowego oceniania zachowania:    

• Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest 

równowartością oceny  dobrej. Ocena wyjściowa charakteryzuje zachowanie ucznia 

nie budzące zastrzeżeń.  

• W ciągu każdego semestru uczeń otrzymuje punkty zgodnie z poniższą tabelą. Suma 

uzyskanych punktów będzie odpowiadać wyższej lub niższej ocenie zachowania.   

• Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może dostać uczeń, który mimo odpowiedniej 

liczby punktów otrzymał uwagi za picie alkoholu, palenie papierosów, ucieczkę  

z lekcji, kradzież, wymuszanie, pobicie kolegi lub inną formę agresji, aroganckie 

zachowanie, znieważenie słowem lub gestem w stosunku do nauczyciela, kolegów  
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i innych pracowników szkoły, fałszowanie dokumentacji, wandalizm, przekleństwa, 

nękanie – stalking, nagrywanie.  

• Oceny poprawnej i wyższej nie może dostać uczeń, który ma więcej niż 50% 

nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole, popadł w konflikt z prawem lub 

otrzymał naganę dyrektora.  

• Klasyfikacyjną ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu: 

 a) samooceny ucznia  

b) opinii nauczycieli uczących ucznia  

c) opinii zespołu klasowego  

d) sumy punktów za zachowania pozytywne i negatywne (wylicza wychowawca).  

W wyjątkowych przypadkach wychowawca klasy może ustalić uczniowi ocenę inną 

niż wynika ze zgromadzonej przez ucznia sumy punktów dodatnich i ujemnych.  

O powodach swojej decyzji wychowawca informuje Radę Pedagogiczną.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ocenę z zachowania ustala Rada 

Pedagogiczna.  

 

7. Punkty przelicza się na ocenę zachowania wg następującej zasady:  

 

Zachowanie  Punkty  

Wzorowe  od 180 i więcej  

Bardzo dobre  140 – 179  

Dobre  100 – 139  

Poprawne  99 – 51  

Nieodpowiednie  50 – 20  

Naganne  19 – poniżej   

  

8. Kryteria oceny zachowania  

 

Punkty dodatnie przyznajemy za:  

  

następujące działania ucznia: Ilość punktów: 

Osoba 

dokonująca 

wpisu: 

100% frekwencja  10 pkt. w półroczu wychowawca 

Wywiązywanie się z obowiązków 

dyżurnego  
5 pkt.  w półroczu wychowawca 

Realizacja podjętych przez ucznia 

zadań (przygotowanie gazetki 

szkolnej, klasowej itp.)  

3 pkt.  

(za każde zadanie) 

wszyscy 

uprawnieni 

Uczeń uzyskuje średnią semestralną 

i roczną powyżej 5,00  
10 pkt. w półroczu wychowawca 

Praca na rzecz klasy (np. dbanie o 

porządek w klasie, opieka  nad 

roślinami w klasie, wystrój klasy, 

prowadzenie kroniki klasowej)  

3 pkt.  

(za każde zadanie) 
wychowawca 
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Czynny udział w uroczystościach 

organizowanych w szkole   

10 pkt. punktów  
za każde działanie  

wszyscy  
uprawnieni 

Pełnienie funkcji w klasie 5 pkt. w półroczu wychowawca 

Aktywny udział w pracy Samorządu 

Uczniowskiego lub Szkolnego Klubu 

Wolontariatu 

10 pkt w półroczu  
wszyscy  

uprawnieni 

Aktywny udział w akcjach Samorządu 

Uczniowskiego lub Szkolnego Klubu 

Wolontariatu 

5 pkt. za każde zadanie 
opiekun SU, 

opiekun SKW 

Udział konkursach szkolnych i 

zawodach sportowych  

5 pkt. (za każdy udział)  

oraz dodatkowo 5 pkt 

za zajęcie miejsc I- III  

wszyscy  

uprawnieni 

Czynny udział w imprezach 

dodatkowych promujących szkołę 

organizowanych po zajęciach 

lekcyjnych, np. Festyn Rodzinny, Dni 

Wąwolnicy, opłatek wiejski, 

kolędowanie itp   

10 pkt.  (każdorazowo)  

wszyscy  

uprawnieni 

Udział w międzyszkolnych  

konkursach i zawodach sportowych 

5 pkt. (za każdy udział) 

oraz dodatkowo 10 pkt.   

za zajęcie miejsc  

od I – III  

wszyscy  

uprawnieni 

Udział w konkursach i zawodach 

sportowych na szczeblu wojewódzkim 

i ogólnopolskim  

5 pkt. (za każdy udział)  

15 pkt.  za zajęcie 

miejsc  

od I – X (laureat)  

wszyscy  

uprawnieni 

Aktywne czytelnictwo potwierdzone 

przez bibliotekę szkolną   

10 pkt.  (raz na semestr)  
bibliotekarz 

Okolicznościowe reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz (w tym w poczcie 

sztandarowym) 

10 pkt. (za każdą 

uroczystość)  
wszyscy  

uprawnieni 

Działalność w OSP i wolontariacie 

pozaszkolnym 

10 pkt w półroczu 
wychowawca 

Zwrot znalezionych rzeczy, np. 

kluczy, telefonu, portfela do 

sekretariatu lub nauczyciela  

3 pkt. za każde 

wydarzenie 
wszyscy  

uprawnieni 

Zgłoszenie nauczycielowi sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu innych  

5 pkt. za każde 

wydarzenie 

wszyscy  

uprawnieni 

  

Punkty ujemne przyznajemy w:   

  

następujących przypadkach Ilość punktów: 

Osoba 

dokonująca 

wpisu: 
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Każda nieusprawiedliwiona godzina 

(wagary)  

5 pkt.  

za każdą godzinę  
wychowawca 

Spóźnianie się na lekcje 

(nieusprawiedliwione)  

3 pkt.  (za każde)  
wszyscy uprawnieni 

Opuszczanie lekcji, szkoły 

samowolnie bez usprawiedliwienia 

lub oddalenie się od grupy na 

wycieczce.  

10 pkt.  (za każde 

upomnienie) 
wszyscy uprawnieni 

Zachowania dezorganizujące pracę na 

lekcji  
3 pkt. (każdorazowo)  

pomimo dwukrotnego 

zwrócenia uwagi        

przez nauczyciela 

wszyscy uprawnieni 

Niewypełnianie obowiązku dyżurnego  3 pkt. (za każde 

upomnienie)  
wszyscy uprawnieni 

Niewywiązywanie się ze zobowiązań i 

kontraktów  

3 pkt. (za każde 

upomnienie)  
wszyscy uprawnieni 

Brak dbałości o schludny wygląd 

zewnętrzny  

5 pkt. (za każde  

upomnienie)  
wychowawca 

Łamanie przepisów szkolnych: 

kłamstwa, ściąganie, przepisywanie 

prac domowych itp.  

5 pkt. 

 (za każde wydarzenie) wszyscy uprawnieni 

Niewłaściwy strój szkolny 

nieodpowiedni do okoliczności (w 

tym brak stroju galowego na 

uroczystości szkolnej) 

5 pkt. (za każde 

upomnienie)  
wychowawca 

Brak obuwia zamiennego  3 pkt.  (za każde 

upomnienie)  
wychowawca 

Niszczenie mienia szkolnego  20 pkt.  wychowawca 

Umyślne zniszczenie rzeczy innej 

osoby  

20 pkt.  
wychowawca 

Używanie niezgodnie z zaleceniami 

nauczyciela w trakcie zajęć urządzeń 

elektronicznych   

3 pkt.   

(za każdy występek)  wszyscy uprawnieni 

Zaśmiecanie otoczenia  3 pkt. ( za każde 

upomnienie)  
wszyscy uprawnieni 

Samowolne jedzenie, picie, żucie 

gumy na lekcji  

3 pkt. (za każde 

upomnienie) 
wszyscy uprawnieni 

Aroganckie zachowanie w stosunku 

do nauczyciela, innego pracownika 

szkoły   

5 pkt. (za każde 

upomnienie) wszyscy uprawnieni 

Aroganckie zachowanie w stosunku 

do kolegi/koleżanki  

5 pkt. (za każde 

upomnienie) 
wszyscy uprawnieni 
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Ubliżanie, wulgarne słownictwo i 

gesty  

5 pkt. (za każde 

upomnienie) 
wszyscy uprawnieni 

Nagrywanie, filmowanie lub 

fotografowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody  

15 pkt. (każdorazowo)  

wychowawca 

Bójka na terenie szkoły  20pkt.  wychowawca 

Kradzież  20 pkt.  wychowawca 

Wyłudzanie pieniędzy  20 pkt.  wychowawca 

Znęcanie się nad kolegami (fizyczne, 

psychiczne)  

20 pkt.  
wychowawca 

Fałszowanie podpisów i dokumentów  20 pkt.  wychowawca 

Niestosowne, rażące zachowanie na 

przerwie, podczas uroczystości 

szkolnych, na wycieczce itp. 

(zagrażające bezpieczeństwu)   

  

10 pkt. (każdorazowo)  
wszyscy uprawnieni 

Przebywanie na przerwach w 

miejscach niedozwolonych            

(szatnia, plac przed szkołą)  

3 pkt. (każdorazowo) 

wszyscy uprawnieni 

Przynoszenie do szkoły ostrych 

narzędzi i innych niebezpiecznych 

przedmiotów lub substancji, itp. 

petardy, środki uzależniające)  

20 pkt.  

wychowawca 

  

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej i niepublicznej 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni 

specjalistycznej.   

 

10. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (itp. długotrwała choroba) nie mógł 

uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje 

wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.   

 

11. Tryb odwoławczy od oceny zachowania określony jest w statucie szkoły.   

 

 

 


