
Ocenianie zachowania w oddziałach IV – VIII  

 § 71.1. Celem wewnątrzszkolnego oceniania zachowania jest: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

4) dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o zachowaniu; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej. 

2. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

      3.  W oddziałach IV – VIII w ocenianiu bieżącym stosuje się punktowy system oceniania 

zachowania: 

1) każdy uczeń na początku każdego okresu otrzymuje kredyt 150 punktów, które są 

równowartością oceny dobrej. W zależności od prezentowanej postawy może liczbę 

punktów zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie 

zachowania, 

2) konkretnym zachowaniom - pozytywnym i negatywnym - przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów, 

3) informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje 

się na bieżąco wpisami do elektronicznej wersji dziennika. 

4. Punktowe kryteria oceniania zachowania: 

Zachowanie Punkty 

Wzorowe  250 i więcej 

bardzo dobre  200 - 249 

Dobre  150 - 199 

Poprawne  75 – 149 

nieodpowiednie  0 - 74 



  NNaaggaannnnee  Decyzję podejmuje wychowawca w przypadku 

stwierdzenia rażącego naruszenia przez ucznia zasad 

bezpieczeństwa, regulaminu szkoły lub/i zasad 

współżycia społecznego. 

     

      5. Ocenę punktową przelicza się na śródroczną i za II okres zgodnie z tabelą. 

6. Ocena roczna obliczana jest wg wzoru: Or =0,5 (PI + PII) 

7. Za zachowanie ucznia odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni), szkoła wspiera ich 

 działania wychowawcze. 

8. Punktowy system oceny zachowania  -  PUNKTY DODATNIE 

 

L.p.         Kryteria oceny    Ilość 

punktów 

Częstotliwość 

przyznawania 

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

1 Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych na 

terenie szkoły (frekwencja co najmniej 80%) 

 

10 

  jednorazowo 

2 Rozwijanie własnych zainteresowań poza szkołą (np. 

zajęcia sportowe, muzyczne, językowe itp.) 

10 jednorazowo  – na 

koniec roku 

3 100% frekwencja (brak nieobecności) 10  jednorazowo 

4 Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca 10 1 raz w miesiącu 

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

5 Aktywny udział w pracy samorządu uczniowskiego.   od 5 do 

15 

jednorazowo   

6 Aktywny udział w pracy samorządu klasowego. od 5 do 

10 

jednorazowo 

7 Prace na rzecz klasy i szkoły (np. wykonanie dekoracji, 

gazetki, obsługa sprzętu muzycznego, itp.). 

od 5 do 

15 

 

każdorazowo 

8 Pomoc w szatni, bibliotece szkolnej. 5 każdorazowo 

9 Dobrowolna pomoc nauczycielowi (np. w 5 każdorazowo 



porządkowaniu klasy po lekcji). 

10 Dbałość o estetykę otoczenia (np. sprzątnięcie śmieci na 

korytarzu - dobrowolne - nie po sobie). 

5   każdorazowo 

11 Laureat konkursu/zawodów sportowych o zasięgu 

wojewódzkim* 

20  każdorazowo 

12 Finalista konkursu/zawodów sportowych o zasięgu 

wojewódzkim* 

15  każdorazowo 

13 Udział w konkursie/zawodach sportowych o zasięgu 

wojewódzkim* 

10 każdorazowo 

14 I, II, III miejsce w konkursie (zawodach) rejonowym, 

powiatowym, gminnym, miejskim, międzyszkolnym. 

10 każdorazowo 

15 Udział w konkursie/zawodach rejonowych,  

powiatowych, gminnych, miejskich, międzyszkolnych. 

10 każdorazowo 

16 I, II, III miejsce w konkursie/zawodach szkolnych. 10  każdorazowo 

17 Udział w konkursie szkolnym. od 5 do 

10 

każdorazowo 

18 Udział w konkursie o zasięgu wyższym niż szkolny 

"ogólnodostępnym". 

od 5 do 

10 

każdorazowo 

19 I miejsce w konkursie ogólnopolskim. 50 każdorazowo 

20 II, III miejsce w konkursie ogólnopolskim. 40 każdorazowo 

21 Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. 30 każdorazowo 

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 

22 Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości  

pozaszkolnych. 

10 każdorazowo 

23 Pomoc, udział w organizacji uroczystości oraz imprez 

szkolnych, apeli, konkursów itp. 

od 5 do 

15 

każdorazowo 

24 Pomoc, udział w organizacji imprez, uroczystości  

klasowych. 

od 5 do 

10 

każdorazowo 



25 Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska,  

np. działalność charytatywna, kiermasze, festyny. 

od 5 do 

15 

każdorazowo 

26 Przyniesienie darów w ramach zbiórek i akcji  

charytatywnych oraz ekologicznych (według ich 

regulaminów). 

5 każdorazowo 

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 

27 Kulturalne wyrażanie się (bez wulgaryzmów). 5 jednorazowo 

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 

28 Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych  

sytuacjach. Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom 

agresji. 

5 każdorazowo 

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 

29 Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery (na terenie 

szkoły i poza nią). 

5 jednorazowo 

30 Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy 

nad sobą. 

do 15 jednorazowo 

INNE 

31 Pomoc koleżeńska (trwająca co najmniej miesiąc). 10 każdorazowo 

 

Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, lecz tylko nagrody /wyróżnienia, to traktuje się 

to na równi z zajęciem I miejsca. 

9.   Punktowy system oceny zachowania  -  PUNKTY UJEMNE 

 

L.p.         

 

 Kryteria oceny 

   Ilość 

punktów 

Częstotliwość 

przyznawania 

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA 

1  Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, 

chodzenie po klasie, zaczepianie kolegów, śpiewanie 

itp.). 

od 1 do 3  każdorazowo 

2 Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw (np.   każdorazowo 



bieganie, piski, przebywanie na niewłaściwym piętrze, 

nieuzasadnione przebywanie w toalecie itp.). 

od 5 do 

10 

3 Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 

5  każdorazowo 

4 Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej 

konfliktów. 

5   każdorazowo 

5 Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji;  10  każdorazowo 

5a Granie podczas przerw międzylekcyjnych na telefonach 

komórkowych lub innych urządzeniach elektronicznych. 

10 każdorazowo 

6 Wagary, ucieczki z lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 10  każdorazowo 

7 Nieusprawiedliwione nieobecności. 2  każdorazowo 

8 Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje (za każde 

spóźnienie). 

2  każdorazowo 

9 Ściąganie, odpisywanie lekcji. 5  każdorazowo 

10 Niekorzystanie z szatni w okresie jesienno-zimowym, 

brak obuwia zmiennego. 

 

5 

 

 każdorazowo 

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

11 Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań. 5 każdorazowo 

12 Niszczenie wyposażenia szkoły. 15 każdorazowo 

13 Zaśmiecanie otoczenia (w budynku szkolnym,  

tj. korytarze, toalety oraz teren przylegający do szkoły). 

 

5 

każdorazowo 

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 

14 Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (brak stroju 

galowego, makijaż itp.). 

5 każdorazowo 

15 Niewłaściwie zachowanie podczas imprez i uroczystości 

szkolnych. 

10 każdorazowo 

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ 

16 Wulgarne słownictwo lub gesty. 10 każdorazowo 



DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH 

OSÓB 

17 Posiadanie i stosowanie używek (papierosy, alkohol, 

narkotyki). 

50 każdorazowo 

18 Posiadanie i używanie niebezpiecznych materiałów  

i narzędzi (np. petardy, noże itp.). 

50 każdorazowo 

19 Napaść fizyczna na drugą osobę. 20 każdorazowo 

20 Bójka (gdy nie można ustalić jedynego winnego). 15 każdorazowo 

21 Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom 

przemocy. 

10 każdorazowo 

22 Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, podstawianie 

nóg). 

10 każdorazowo 

23 Kradzież. 30 każdorazowo 

24 Wyłudzenie pieniędzy lub innych rzeczy. 30 każdorazowo 

25 Zabieranie, niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek. 15 każdorazowo 

26 Wychodzenie poza teren szkoły. 20 każdorazowo 

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 

27 Niekulturalne zachowanie na terenie szkoły (np. 

szczypanie, kichanie w nieodpowiedni sposób). 

od 1 do 5 każdorazowo 

28 Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren 

szkoły / w miejscach publicznych. 

 

 

od 5 do 

10 

każdorazowo 

OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM   

29 

30 

Aroganckie zachowanie wobec osób dorosłych. 

Zamieszczenie w internecie zdjęcia lub filmiku z 

obraźliwymi podpisami lub/i komentarzami dotyczącymi 

nauczyciela. 

15 

 

 

20 

każdorazowo 

 

 

każdorazowo 

31 Zaczepki słowne (przezywanie, ubliżanie kolegom, 10 każdorazowo 



 

32 

groźby). 

Zamieszczenie w internecie zdjęcia lub filmiku z 

obraźliwymi podpisami lub/i komentarzami dotyczącymi 

innego ucznia. 

 

15 

 

każdorazowo 

INNE 

33 Inne niewłaściwe zachowania (punkty ujemne  

w zależności od wagi czynu). 

   

 


