
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II  

W WADLEWIE 

1.  Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:  

-  wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich, 

-  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

-  dbałość o honor i tradycje szkoły, 

-  dbałość o piękno mowy ojczystej, 

-  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób, 

-  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

- okazywanie szacunku innym. 

2.  Ocenianiu podlega zachowanie ucznia w szkole i środowisku.  

3. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego (na pierwszej lekcji wychowawczej i na 
pierwszym zebraniu) informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach 
wystawiania oceny zachowania. 

4. Obowiązujące oceny zachowania w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: wzorowa, bardzo 
dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia i naganna.      

5. Każdy uczeń na początku pierwszego i drugiego półrocza otrzymuje 100 punktów dodatnich, 
stanowiących podstawę do oceny dobrej oraz są bazą do obliczenia oceny zachowania. Ocena 
roczna jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w I i II półroczu. 
Wychowawca na podstawie ilości zdobytych punktów proponuje ocenę zachowania.  

6. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu odpowiada ustalona liczba punktów. 
Na podstawie uwag i informacji zapisanych w dzienniku elektronicznym wychowawca zlicza 
punkty, których suma na koniec półrocza/roku szkolnego stanowi o ocenie zachowania. 

7. Nauczyciele wpisują własne i zgłoszone przez pracowników niepedagogicznych informacje o 
zachowaniu i osiągnięciach ucznia do zeszytu uwag/dziennika elektronicznego. 

8. Uczeń ma prawo do zgłaszania do nauczyciela  prośby  o wpis punktów dodatnich wynikających 
z zapisów w tabeli nr 2. 

9. Wychowawca wraz z uczniami dokonuje analizy zachowania zgodnie z regulaminem za dany 
miesiąc na najbliższej lekcji wychowawczej na początku kolejnego miesiąca. 



10. Na  miesiąc przed terminem wystawienia oceny za dane półrocze/rok szkolny wychowawca 
informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów) o uzyskanej liczbie punktów i przewidywanej ocenie 
zachowania. 

11.   Przed wystawieniem oceny zachowania wychowawca zasięga opinii innych nauczycieli,  
uczniów danej klasy oraz samego zainteresowanego.  

12. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej, jeżeli złamał jeden z pierwszych 
sześciu punktów zapisanych w tabeli nr 3 (zachowania negatywne).  

13.  Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeżeli posiada na koncie 20 pkt. ujemnych, 
natomiast bardzo dobrej jeśli posiada powyżej 50 pkt. ujemnych. 

14.  Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem, który jest udokumentowany zgłoszeniem sprawy na 
policję lub do sądu, nie może otrzymać na koniec roku oceny wyższej, niż nieodpowiednia. 

15. Uczeń, który uzyskał poniżej 50 punktów i wszedł w konflikt z prawem otrzymuje ocenę 
naganną. 

16. Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę semestralną/roczną, jeśli do momentu 
wystawienia oceny końcowej uzyska odpowiednią liczbę punktów (zgodnie z  „Punktowym 
systemem oceniania zachowania” z zastrzeżeniem pkt. 12 - 15). 

17. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

18. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

Ocenę punktową przelicza się na oceny według skali: 

TABELA NR 1 

Zachowanie Punkty

wzorowe 200 i więcej

bardzo dobre 151-199

dobre 100-150

poprawne 51-99

nieodpowiednie poniżej 50

naganne poniżej 50 i konflikt z 
prawem



TABELA NR 2 

Lp. ZACHOWANIA POZYTYWNE
LICZBA 

PUNKTÓW 
DODATNICH

  1. Zdobycie tytułu laureata w konkursie przedmiotowym  lub konkursie 
wiedzy na szczeblu: 

- międzynarodowym,  

- ogólnopolskim,  

- wojewódzkim

100* 

  80* 

  50

  2. Udział w konkursie przedmiotowym lub konkursie wiedzy na szczeblu:  

-międzynarodowym,  

-ogólnopolskim, 

 - wojewódzkim

  40* 
  30* 

  20*

  3. Zajęcie I - III miejsca  lub zdobycie wyróżnienia w konkursie 
przedmiotowym lub konkursie wiedzy szczebla: 

- powiatowego 

- gminnego  

- szkolnego

25* 

20* 

15*

  4. Udział w konkursie przedmiotowym  lub wiedzy szczebla:  

- powiatowego 

- gminnego  

- szkolnego

15* 

10* 

5*

  5. Zajęcie  I – III miejsca lub zdobycie wyróżnienia w konkursie 
artystycznym lub zawodach sportowych na szczeblu: 

- międzynarodowym 

- ogólnopolskim 

- wojewódzkim

70* 

60* 

50*

  6. Udział w konkursie artystycznym lub zawodach sportowych na 
szczeblu: 

- międzynarodowym, 

- ogólnopolskim, 

- wojewódzkim

20* 

15* 

10*



  7. Zajęcie  I – III miejsca lub zdobycie wyróżnienia w konkursie 
artystycznym lub zawodach sportowych na szczeblu: 

- powiatowym 

- gminnym  

- szkolnym

15* 

10* 

10*

  8. Udział w konkursach artystycznych lub zawodach sportowych na 
szczeblu: 

- powiatowym 

- gminnym  

- szkolnym

10* 

5* 

5*

9. Zajęcie I, II, III. miejsca w czytelnictwie w szkole. 20, 15, 10

10. Zajęcie I, II, III. miejsca w czytelnictwie w klasie. 15, 10, 5

11. Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym. 15

12. Pełnienie funkcji w klasie: przewodniczący, zastępca, skarbnik. 10, 8, 6

13. Praca na rzecz szkoły poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi  
(np. pomoc w bibliotece, wykonywanie pomocy naukowych, gazetek, 
prac porządkowych).

10*

14. Udział w akcjach charytatywnych. 10*

15. Praca na rzecz środowiska – np. WOŚP, Wigilia dla Seniorów, festyny. 20* 

16. Udział w uroczystościach klasowych, szkolnych i środowiskowych. 10* 

17. Pomoc w przygotowaniu uroczystości klasowych, szkolnych  
i środowiskowych.

5*

18. Udział w akcjach zbierania korków plastikowych (punkty za 100 szt.),  

zbieranie makulatury 

1* max 10 
pkt. na  
półrocze 

2* za 5 kg 
(max 20 pkt. 
na półrocze

19. Premia za wzorową frekwencję (do 8 godzin uspr., brak spóźnień). 10

20. Kultura osobista – dobre maniery, stosowanie zasad kultury, dbałość  
o piękno mowy ojczystej, zachowanie odpowiednie do sytuacji, 
okazywanie szacunku innym.

10 

jednorazowo 
na każdy 
semestr przez 
wychowawcę

21. Pomoc koleżeńska. 5*



TABELA NR 3 

22. Noszenie stroju galowego  podczas uroczystości szkolnych 2*

23. Przynależność do pocztu sztandarowego - wystąpienia szkolne. 5*

24. Przynależność do pocztu sztandarowego - wystąpienia środowiskowe. 10*

Lp. ZACHOWANIA NEGATYWNE
LICZBA 

PUNKTÓW 
UJEMNYCH

  1. Konflikt z prawem (potwierdzony dokumentami)  50*

  2. Kradzież, wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy (udowodnione)  30*

3. Posiadanie, namawianie do zażywania, rozprowadzanie,  zażywanie 
alkoholu, papierosów, narkotyków.

50*

4. Posiadanie przedmiotów lub zachowania zagrażające zdrowiu i życiu  50*

5. Wagary 5 za 1 godz. 

6. Agresja słowna (groźby, zastraszanie, wymuszanie, wyzwiska, obrażanie 
innych, wulgaryzmy, wyśmiewanie, itp.) 

10*

7. Agresja fizyczna 20*

8. Rozpowszechnianie materiałów uwłaczających godności własnej i 
innych (mających na celu naruszenie dóbr osobistych, w różnej formie, 
również przy użyciu nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu 
danych)

30*

9. Nagrywanie filmów, dźwięku, robienie zdjęć bez zgody osób 
zainteresowanych

30*

10. Bezczeszczenie symboli narodowych i religijnych  40*

11. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły, niegodne gesty, 
ośmieszanie,  prowokowanie, uwłaczanie godności nauczyciela lub 
innego pracownika szkoły

10*

12. Kłamstwo, oszustwo wobec n-la lub pracownika szkoły (fałszowanie 
usprawiedliwienia, oceny, podrobienie podpisu, itp.), 

10*

13. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (dot. konkretnej jednostki 
lekcyjnej) – np. chodzenie po klasie, zbędne komentarze nie na temat, 
rozmowy i inne wg n-la niestosowne zachowania zaburzające tok zajęć

5*

14. Niewywiązywanie się z przyjętych na siebie obowiązków (innych niż 
praca domowa)

 5*

15. Niewłaściwe, niekulturalne, niegrzeczne, lekceważące zachowanie 
wobec innych.

10 *



* każdorazowo 

16. Samowolne opuszczenie terenu szkoły 30*

17. Spóźnienia na lekcje 3*

18. Samowolne oddzielenie się od grupy w czasie wyjść czy wyjazdów 
organizowanych przez szkołę

30*

19. Brak stroju galowego w ustalonym terminie 5*

20. Umyślne niszczenie cudzej własności (naprawienie szkody jest 
oczywiste i nie powoduje zmiany punktacji)

10*

21. Używanie telefonu komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych 
czy audio na terenie szkoły bez zgody nauczyciela.

10*

22. Niestosowny strój, wygląd, niezgodny ze statutem szkoły, np.: 
malowanie paznokci, makijaż, farbowanie włosów.  
Punkty wpisuje wychowawca.

10∗

23. Brak obuwia zmiennego 5*


