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§  2 5  

 

1. Śródroczna i  roczna ocena klasyfikacyjna 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.  

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej ustala się wg następującej skali:  

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne.  

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach I-III oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi.   

6. Dla klas IV-VIII obowiązuje punktowy system oceniania zachowania. 

1) Każdy uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów, które stanowią 

równowartość oceny dobrej. W ciągu półrocza może  zwiększyć lub zmniejszyć ilość 

punktów, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie  zachowania. 

2) Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w dzienniku elektronicznym. 

3) Konkretnemu zachowaniu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. 

 



4) Kryterium punktowe ocen zachowania: 

 

 

 Zachowanie  Punkty 

1) Wzorowe  160 i więcej 

2) Bardzo dobre  125 - 159 

3) Dobre  90 - 124 

4) Poprawne  50 - 89 

5) Nieodpowiednie  10 - 49 

6) Naganne  poniżej 10 

 

a) Zachowania, za które przyznaje się punkty dodatnie: 

Lp. Zachowania, za które przyznaje się punkty dodatnie 

1. Udział w akademii, apelu   +10 pkt 

2. Rozwijanie pasji i zainteresowań + 10 pkt na półrocze 

3. 
Szczególnie wyróżniający się udział w akcji charytatywnej lub proekologicznej + 5 

pkt 

4. Stały udział w wolontariacie w szkole i poza szkołą +10 pkt na półrocze 

5. Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań + 5 pkt 

6. Poczet sztandarowy +20 pkt na półrocze 

7. 
Inne działania związane z wolontariatem, ustalone z wychowawcą, pedagogiem +5 

pkt 

8. Uzyskanie I, II, III miejsca w konkursach szkolnych  +10 pkt 

9. 

Inne szczególne osiągnięcia (I, II, III miejsce, laureat, finalista, wyróżnienie) - w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub 

konkursy inne, co najmniej na szczeblu miejskim lub powiatowym  +20 pkt 

10. 
Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym 

organizowanym przez kuratora oświaty +40 pkt 

11. 
Bardzo dobre wypełnianie obowiązków w samorządzie oddziału klasowego +5 pkt 

na półrocze 

12. 
Bardzo dobre wypełnianie obowiązków w Samorządzie Uczniowskim +10 pkt na 

półrocze 

13. Stała pomoc kolegom w nauce  +10 pkt na półrocze 

14. 
100% frekwencja (brak spóźnień i usprawiedliwione wszystkie godziny 

nieobecności)+5 pkt na półrocze 

15. Brak zaznaczonych w dzienniku spóźnień +5 pkt na półrocze 

16. 

Kultura osobista (stosowanie zwrotów grzecznościowych, okazywanie szacunku 

pracownikom szkoły, kolegom, systematyczność w obowiązkach szkolnych) +10 pkt 

na półrocze 

17. 
Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego  +5 pkt na 

półrocze 

18. 
Właściwe reagowanie na nieodpowiednie zachowanie kolegów poświadczone przez 

uczniów lub pracowników szkoły (każdorazowo)  +5pkt 



19. 
Pomoc nauczycielowi, np. przygotowanie imprezy klasowej, dbałość o wystrój sali 

lekcyjnej i/lub terenu szkoły +5 / +10pkt 

20. 
Pomoc koleżeńska w stosunku do uczniów z grupy dyspanseryjnej +10 pkt na 

półrocze 

 

b) Zachowania, za które odejmuje się punkty: 

Lp. Zachowania, za które odejmuje się  punkty 

1. Każde 2 nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia  - 1pkt 

2. Każda 1 godzina nieobecności nieusprawiedliwionej w półroczu -1 pkt 

3. 
Fałszowanie oraz kopiowanie w celu rozpowszechniania sprawdzianów, testów oraz 

dokumentacji szkolnej, podszywanie się pod rodzica – 20 pkt 

4. 
Notoryczne wagarowanie, kradzieże, przywłaszczenia mienia, umyślne 

przywłaszczenie czyjejś własności – 30 pkt 

5. Umyślne zabrudzenie budynku szkoły do - 20 pkt 

6. 
Palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły, w obejściu szkoły  

i podczas zajęć organizowanych przez szkołę -20 pkt 

7. Posiadanie i używanie na terenie szkoły ostrych narzędzi, broni (np. noży ) -40 pkt, 

8. 

Przemoc psychiczna wobec innych uczniów, skutkująca stratami moralnymi, np. 

zastraszania, szykanowanie, wymuszanie, obrażanie ustne, wysyłanie obraźliwych 

wiadomości, hejtowanie, ośmieszanie kolegów/koleżanek w gronie rówieśników, 

obmowa, przymuszanie do niewłaściwych zachowań do -50 pkt 

9. 
Przemoc fizyczna wobec innych uczniów, naruszanie nietykalności cielesnej do -50 

pkt 

10. 

Wszelkie zachowania przejawiające objawy demoralizacji, w tym nakłanianie i 

zażywanie substancji psychoaktywnych na terenie szkoły i podczas zajęć 

organizowanych prze szkołę. Przychodzenie do szkoły i na zajęcia przez nią 

organizowane pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych – 50 pkt 

11. Obraźliwe i lekceważące zachowanie w stosunku do pracowników szkoły do – 30 pkt 

12. Oszukiwanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły -20 pkt 

13. Niewykonywanie poleceń nauczyciela -10 pkt, 

14. 

Zakłócanie toku lekcji poprzez rozmowy na lekcji, picie i spożywanie posiłków, 

opuszczanie ławek/ stanowisk pracy, świadome przeszkadzanie nauczycielowi -10 

pkt 

15. Żucie gumy na lekcji, podczas uroczystości i imprez szkolnych. – 5 pkt 

16. Brak kultury osobistej, wulgaryzmy -10 pkt 

17. 
Niewłaściwy ubiór (wygląd) niezgodny ze Statutem na terenie  szkoły i podczas zajęć 

przez nią organizowanych -5pkt 

18. Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki szkolnej -20 pkt 

19. Samowolne opuszczanie budynku i obejścia szkoły -10 pkt 

20. Nieuprawnione używanie telefonu komórkowego w szkole -5 pkt 

21. Przetrzymywanie książek i podręczników z biblioteki szkolnej -10 pkt na półrocze 

22. 

Nieprzestrzeganie zasad BHP na terenie szkoły ( popychanie, szturchanie, 

wystawianie i podstawianie nóg, tarasowanie przejścia, przebywanie w 

niedozwolonych miejscach) - 10 pkt 

23. Łamanie regulaminu pracowni -10 pkt 

24. Ucieczki z wybranych lekcji -10 pkt 

25. Nieoprawienie podręcznika szkolnego -5 pkt za każdy miesiąc  



26. Niszczenie podręczników – 10 pkt 

27. Niszczenie i dewastacja mienia szkolnego do -40 pkt 

28. Rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku bez uzyskania na to zgody -10 pkt 

29. Zachęcanie do niewłaściwego zachowania -10 pkt 

30. Konflikt z prawem poza szkołą – 20 do -80 pkt 

 

7.  Wszelkie nieujęte powyżej zachowania, zarówno pozytywne, jak i negatywne, podlegać 

będą punktacji (odpowiednio dodatniej lub ujemnej) po jej ustaleniu z wychowawcą, 

pedagogiem lub dyrektorem szkoły. 

8. Objaśnienia do punktowego systemu oceniania: 

1) nauczyciel wpisuje punkty z zachowania do dziennika elektronicznego, 

2) uczeń, który w pierwszym półroczu otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę 

zachowania, nie może mieć oceny wzorowej lub bardzo dobrej w klasyfikacji rocznej, 

3) uczeń nie może otrzymać wzorowej oceny zachowania, jeżeli w ciągu półrocza będzie 

miał nawet 1 godzinę nieusprawiedliwioną, 

4) uczeń nie może otrzymać dobrej oceny zachowania, jeżeli w ciągu półrocza będzie miał 

30 godzin nieusprawiedliwionych, 

5) nie wolno karać ucznia za jedno przewinienie, stosując punktację z kilku paragrafów, 

6) w przypadku, gdy uczeń otrzyma 30 i więcej punktów ujemnych, nauczyciel 

zobowiązany jest zgłosić przypadek wychowawcy i pedagogowi szkolnemu oraz 

uzasadnić decyzję, w przypadkach szczególnych uzasadnienie decyzji powinno być 

przedstawione na piśmie. 
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5. Uczeń ma obowiązek:  

3) wyłączania telefonów komórkowych w trakcie pobytu w szkole (za wyjątkiem sytuacji 

zagrożenia i zgody nauczyciela),  

 

 


