
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA  

W KLASACH IV-VIII 

 

1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt zaufania - 70 punktów, które 

podlegają ocenie dobrej. Liczbę punktów uczeń może powiększać lub pomniejszać przez 

konkretne zachowania. 

2. Punkty przydzielają nauczyciele i umieszczają je systematycznie w e-dzienniku. 

3. Konkretnemu zachowaniu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. 

4. Ocenę zachowania wystawia wychowawca w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę 

punktów. 

5. Zakresy punktów na poszczególne oceny: 

121 i powyżej wzorowe 

94 – 120 bardzo dobre 

61 – 93 dobre 

35 – 60 poprawne 

10 – 34 nieodpowiednie 

9 i poniżej naganne 

6. Uczeń który ma powyżej: 

(-7p) nie może otrzymać oceny wzorowe 

(-12p) nie może otrzymać oceny bardzo dobrej 

(-25p) nie może otrzymać oceny dobrej 

7. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy, nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo 

dobrej. 

8. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wzorowej, 

bardzo dobrej i dobrej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punkty dodatnie, jakie może otrzymać uczeń: 

- brak godzin nieusprawiedliwionych (+5) (za semestr), 

- brak spóźnień (+3) (za semestr) (dopuszcza się usprawiedliwienie przez rodzica 3 spóźnień 

na 1 lekcję), 

- premia za 100% frekwencję (+5) (za semestr), 

- brak uwag dyscyplinujących (+6) (za semestr), 

- systematyczne uczestnictwo w zajęciach kół lub zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych itd. prowadzonych przez szkołę (+5) (za semestr), 

- występy artystyczne (apele, akademie, przedstawienia) (+1 do 5) (każdorazowo) 

(nauczyciel przygotowujący występ), 

- udział w konkursie (+2) (każdorazowo),  

- udział zawodach (+2) (każdorazowo), 

- wysokie wyniki w konkursach (zawodach) (+3 do 10) (każdorazowo) (nauczyciel 

przedmiotu), 

- systematyczna i sumienna pomoc kolegom (koleżankom) w nauce udokumentowana 

pochwałą w e-dzienniku przez nauczycieli (+1 do 5) (za semestr), 

- działania na rzecz klasy, szkoły (np., gazetki, prace porządkowe itd.) udokumentowane w e-

dzienniku przez nauczycieli (+5) (każdorazowo), 

- udział w pracy w SK (+1 do 3) (za semestr), 

- udział w pracy SU (+1 do 5) (za semestr), 

- akcje charytatywne, 

- surowce wtórne (np. nakrętki, makulatura), baterie, elektrośmieci (+5) (każdorazowo), 

- wolontariat (pieczenie ciast, robienie kanapek, loterie itd.) (+5) (każdorazowo), 

- reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym na terenie szkoły (+2) (każdorazowo), 

- reprezentowanie szkoły w delegacjach i poczcie sztandarowym podczas uroczystości 

pozaszkolnych (+10) (każdorazowo), 

- punkty do dyspozycji wychowawcy – za szczególne działania pozytywne (np. pomoc przy 

malowaniu sali, serdeczność, systematyczność i sumienność, poprawa ocen, frekwencji, 

lepsze zachowanie, zaprzestanie używania wulgaryzmów, starania i praca nad sobą) (+1 do 

10) (za semestr), 

- sumienne wypełnianie obowiązków dyżurnego, udokumentowane pochwałą w Librusie (+5) 

(za semestr). 

 

 



Punkty ujemne, jakie może otrzymać uczeń: 

- nieusprawiedliwione spóźnienie (-1) (każdorazowo) dopuszczone 3 spóźnienia 

usprawiedliwione w semestrze, 

- nieusprawiedliwiona godzina (-1) (każdorazowo), 

- niezmienianie obuwia (-3) (każdorazowo), 

- popełnienie plagiatu, ściąganie podczas prac pisemnych (-3) za każde zdarzenie 

- korzystanie z telefonu komórkowego lub innych urządzeń teleinformatycznych na terenie 

szkoły (-5) za każde zdarzenie, 

- przeszkadzanie podczas lekcji – rozmowy, chodzenie po klasie, picie i jedzenie, 

dekoncentrowanie innych uczniów (-1 do -3) za każde zdarzenie, 

- niewykonanie polecenia nauczyciela (-3) za każde zdarzenie, 

- niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości, apeli, przedstawień, wycieczek, wyjść 

klasowych itd. (-2) za każde zdarzenie, 

- niekulturalne spożywanie posiłków na stołówce szkolnej oraz na korytarzach (celowe 

rozlewanie posiłków,  

- zaśmiecanie stolików, korytarzy itd.) (-3) za każde zdarzenie, 

- niedopełnienie obowiązku dyżurnego (-1) za każde zdarzenie, 

- zaśmiecanie otoczenia (-3) za każde zdarzenie, 

- nieterminowe zwracanie dokumentów szkolnych (-2) (każdorazowo), 

- zwracanie książek do biblioteki (-1) (każdorazowo), 

- nieterminowe rozliczenie się z podręcznikami na koniec roku (-5), 

- brak dbałości o estetykę podręczników (nieobłożenie, zalanie, pisanie itd.) (-5) (na koniec 

roku), 

- przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji (zapalniczki, zapałki, 

używki, ostre narzędzia, substancje łatwopalne, materiały wybuchowe itd.) (-10) za każde 

zdarzenie, 

- opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia (wyjście do sklepu itd.) (-5) za każde zdarzenie,  

- stwarzanie sytuacji niebezpiecznych – bieganie po korytarzu, wybieganie z klasy po lekcji 

na przerwę itd. (-3) za każde zdarzenie,  

- stosowanie przemocy fizycznej – przepychanie, prowokowanie do bójki, kopanie, gryzienie, 

duszenie, podstawianie nogi (-5) za każde zdarzenie, 

- agresja, zachowania aroganckie (-10) za każde zdarzenie, 

- stosowanie przemocy fizycznej bójki (-30) za każde zdarzenie, 



- stosowanie przemocy psychicznej – dokuczania słowne, ubliżanie, ośmieszanie, 

przezywanie, wulgarne gesty, wulgarne słownictwo, przemoc z wykorzystywaniem TIK (-10) 

za każde zdarzenie, 

- używanie używek (palenie papierosów i e-papierosów, picie alkoholu, picie energetyków, 

narkotyki, dopalacze) (-15) za każde zdarzenie, 

- wyłudzanie pieniędzy, kradzież cudzego mienia (-15) za każde zdarzenie, 

- zniszczenie mienia szkoły, mienia prywatnego (-15) za każde zdarzenie, 

- fotografowanie lub filmowanie osób bez ich zgody (-10) za każde zdarzenie, 

- upublicznianie materiałów fotograficznych i video bez zgody osób na nich obecnych (-10) 

za każde zdarzenie, 

- oszustwa, kłamstwa, fałszowanie dokumentów (-10) za każde zdarzenie, 

- punkty do dyspozycji wychowawcy w przypadku zdarzenia, którego nie można 

zakwalifikować do żadnego zachowania ujętego w punktowym systemie oceniania 

zachowania (-1 do -10). 

 

 


