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PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

W KLASACH IV – VIII  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 17 PUŁKU 

UŁANÓW W GONIEMBICACH 

 

W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia obiektywizmu 

wprowadzono w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania 

uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i działania 

negatywne (tabele: nr 2 i nr 3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny                  

z zachowania (tabela nr 1). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 

punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów może uczeń 

powiększyć lub pomniejszyć przez konkretne zachowania pozytywne lub 

negatywne. Punkty przydziela wychowawca oraz inni nauczyciele, którzy 

systematycznie umieszczają je w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczeń      

i jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą na bieżąco monitorować jego 

postępy w zakresie zachowania. Ocenę śródroczną i roczną z zachowania 

wystawia wychowawca klasy w oparciu o następujące zasady: 

 

1) Ocena śródroczna to 100 punktów (tj. punkty wejściowe) + punkty dodatnie               

i ujemne zdobyte przez ucznia. 

2) Ocena roczna to suma punktów z I półrocza i II półrocza : 2 

 

Tabela nr 1 

Ocenę punktową z zachowania przelicza się na stopnie według skali: 

 

Ocena z zachowania Liczba punktów 

wzorowe 200 i więcej 

bardzo dobre 151 - 199 

dobre 100 - 150 

poprawne 50 - 99 

nieodpowiednie 1- 49 

naganne 0 i poniżej 

 

Warunki dodatkowe dotyczące uzyskiwania poszczególnych ocen z zachowania: 

1) Uczeń, który uzyska 20 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny 

wzorowej. 

2) Uczeń, który uzyska 40 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny bardzo 

dobrej. 
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3) Uczeń, który uzyska 60 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny  

dobrej. 

4) Uczeń, który uzyska 120 punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny 

poprawnej. 

 

Tabela nr 2 

 

Waga zachowań pozytywnych 

 

L.p

. 

Pozytywne zachowania 

ucznia 

Punktacja Osoba 

wystawiająca 

1. Udział w konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych 
Etap szkolny: 

* Udział – 5p. 

* I miejsce – 10p. 

* II miejsce – 9p. 

* III miejsce – 8p. 

 

Etap rejonowy: 

* Udział – 15p. 

* I miejsce – 15p. 

* II miejsce – 14p. 

* III miejsce – 13p. 

Etap wojewódzki: 

 

* Udział – 30p. 

* I miejsce – 50p. 

* II miejsce – 40p. 

* III miejsce – 30p. 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun konkursu 

2. Udział w zawodach 

sportowych 
Etap gminny: 

* Udział – 5p. 

* I miejsce – 10p. 

* II miejsce – 9p. 

* III miejsce – 8p. 

 

Etap rejonowy: 

* Udział – 15p. 

* I miejsce – 15p. 

* II miejsce – 14p. 

* III miejsce – 13p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun konkursu 
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Etap wojewódzki: 

 

* Udział – 30p. 

* I miejsce – 50p. 

* II miejsce – 40p. 

* III miejsce – 30p. 

 

3. Efektywne pełnienie funkcji  

w szkole (raz w semestrze) 

10p. Opiekun 

Samorządu 

Szkolnego 

4. Efektywne pełnienie funkcji  

w klasie (raz w półroczu) 

10p. Wychowawca 

klasy 

5. Praca na rzecz szkoły np. 

pomoc w bibliotece, 

wykonanie pomocy 

naukowych, drobne prace 

porządkowe, przygotowanie 

imprez szkolnych 

1- 10p. Każdy nauczyciel 

6. Praca na rzecz klasy np. 

gazetki klasowe, uroczystości 

i imprezy klasowe 

1- 10p. Wychowawca 

klasy 

7. Udział w uroczystościach 

szkolnych np. rola w akademii 

1- 20p. Opiekun 

przedstawienia 

8. Pomoc w przygotowaniu 

imprezy szkolnej  

1-10p. Opiekun 

przedstawienia 

9. Udział w akcjach 

charytatywnych 

organizowanych na terenie 

szkoły (jednorazowo) 

5p. Opiekun akcji 

10. Efektywna praca w 

organizacjach szkolnych 

(raz w półroczu) 

10p. Opiekun 

organizacji 

11. Zbiórka surowców wtórnych: 

* makulatura 1 kg – 1p. 

* nakrętki 100 szt. – 1p. 

* baterie, puszki 10 szt. – 1p. 

* kasztany 1 kg – 1p. 

* monety 20 szt. – 1p. 

 

 

Uczeń może maksymalnie 

otrzymać 50p. ze zbiórki  

 

1- 50p. Wychowawca 

klasy 
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12. Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkołę 

(co najmniej 80% obecności) 

(raz w półroczu) 

1- 10p. Opiekun zajęć 

pozalekcyjnych 

13. Udział w zajęciach 

pozaszkolnych (raz w 

półroczu) 

1-10p. Wychowawca 

klasy 

14. Pomoc kolegom w nauce  

w czasie wolnym 

(jednorazowo) 

1-10p. Wychowawca 

klasy 

15. 100% frekwencja w miesiącu  5p. Wychowawca 

klasy 

16. Efektywne korzystanie z 

biblioteki szkolnej np. 

oddawanie książek w terminie, 

aktywność czytelnicza 

10p. Bibliotekarz 

17. Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i prawidłowe 

reagowanie na przejawy 

zagrożenia (każdorazowo) 

5p. Każdy nauczyciel 

18. Kultura osobista w szkole i 

poza szkołą (jednorazowo) 

0 – 20p. Wychowawca 

klasy 

19. Premia za całkowity brak 

punktów ujemnych (raz w 

półroczu) 

10p. Wychowawca 

klasy 

20. Punkty do dyspozycji 

wychowawcy (za działania nie 

ujęte w tabeli) 

0 – 20p. Wychowawca 

klasy 

 

 

Tabela nr 3 

 

Waga zachowań negatywnych 

 

L.p

. 

Negatywne zachowania 

ucznia 

Punktacja Osoba 

wystawiająca 

1. Nieusprawiedliwione 

spóźnienia na lekcje 

(każdorazowo) 

5p. Wychowawca 

klasy 

2. Nieusprawiedliwiona 

nieobecność na lekcji (za każdą 

5p. Wychowawca 

klasy 
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godzinę lekcyjną) 

3. Ucieczka z lekcji  

(każdorazowo)  

10p. Każdy nauczyciel 

4. Przeszkadzanie na lekcji 

(dotyczy jednej jednostki 

lekcyjnej) 

5p. Każdy nauczyciel 

5. Niewykonanie poleceń 

nauczyciela (każdorazowo) 

10p. Każdy nauczyciel 

5. Aroganckie zachowanie wobec 

nauczyciela lub innych 

pracowników szkoły w szkole              

i poza nią (każdorazowo) 

10p. Każdy nauczyciel 

6. Aroganckie zachowanie wobec 

kolegi (każdorazowo) 

5p. Każdy nauczyciel 

7. Zaczepki fizyczne lub słowne 

np. dokuczanie, ubliżanie, 

przezywanie (każdorazowo) 

5 - 15p. Każdy nauczyciel 

8. Niewłaściwe zachowanie 

podczas przerwy np. 

przebywanie w miejscach 

niedozwolonych  

(każdorazowo) 

5p. Każdy nauczyciel 

9. Niewłaściwe zachowanie w 

świetlicy szkolnej, na 

wycieczce, autobusie szkolnym  

(każdorazowo) 

10p. Każdy nauczyciel 

10. Bójka (każdorazowo) 20p. Każdy nauczyciel 

11. Znęcanie się nad kolegami, 

zorganizowana przemoc, 

zastraszanie (każdorazowo) 

20p. 

 

Każdy nauczyciel 

12. Cyberprzemoc  (każdorazowo) 20 - 50p. Każdy nauczyciel 

13. Używanie wulgaryzmów 

(każdorazowo) 

5p. Każdy nauczyciel 

14. Niewłaściwy strój i wygląd 

(każdorazowo) 

5p. Każdy nauczyciel 

15. Używanie telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy 

MP3 itp. (każdorazowo) 

5p. Każdy nauczyciel 

16. Fotografowanie lub filmowanie 

zdarzeń z udziałem innych osób 

bez ich wiedzy (każdorazowo) 

10p. 

 

 

 

Każdy nauczyciel 
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17. Upublicznianie materiałów i 

fotografii bez zgody obecnych 

na nich osób (każdorazowo) 

15p. Każdy nauczyciel 

18. Niszczenie mienia innych osób 

(każdorazowo) 

20 + zwrot 

kosztów naprawy 

Każdy nauczyciel 

19. Niszczenie mienia szkoły 

(każdorazowo) 

20 + zwrot 

kosztów naprawy 

Każdy nauczyciel 

20. Niewywiązanie się z 

powierzonych zadań 

(każdorazowo) 

5p. Każdy nauczyciel 

21. Posiadanie i palenie papierosów 

i e-papierosów  (każdorazowo) 

20p. Każdy nauczyciel 

22. Oszukiwanie  (każdorazowo) 20p. Każdy nauczyciel 

23. Fałszowanie dokumentów                       

i podpisów (każdorazowo) 

30p. Każdy nauczyciel 

24. Wyłudzanie pieniędzy 

(każdorazowo) 

40p. Każdy nauczyciel 

25. Posiadanie i zażywanie 

narkotyków i dopalaczy 

(każdorazowo) 

50p. Każdy nauczyciel 

26. Posiadanie i picie alkoholu 

(każdorazowo) 

50p.  Każdy nauczyciel 

27. Przynoszenie do szkoły 

niebezpiecznych narzędzi, 

przedmiotów lub substancji  

(każdorazowo) 

50p. Każdy nauczyciel 

28. Punkty do dyspozycji 

wychowawcy klasy (raz                    

w semestrze 

0p. – 20p. Wychowawca 

klasy 

30. Upomnienie Dyrektora 

(każdorazowo) 

40p. Dyrektor szkoły 

31. Nagana Dyrektora szkoły 50p. Dyrektor szkoły 

 


