
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

1. Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia każdego okresu otrzymuje  100 punktów  jako

bazę wyjściową. Jest to  równowartość oceny dobrej.

2. Konkretnemu  zachowaniu  pozytywnemu  lub  negatywnemu  przydzielona  jest

odpowiednia liczba punktów.

3. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do odnotowywania wszystkich pozytywnych 
i negatywnych opinii na temat ucznia w Zeszycie Opinii. Każdy wpis do zeszytu
powinien zawierać:   a) datę
                                  b) treść uwagi
                                  c) przyznane punkty
                                  d) podpis nauczyciela

4.  Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

5. Oceny wzorowej  nie  może uzyskać uczeń,   który  przekroczył  limit   15 pkt.

ujemnych  w okresie, niezależnie od łącznej sumy punktów lub ma jakiekolwiek

godziny nieusprawiedliwione.

6. Wpisu dokonuje nauczyciel po zakończeniu ostatniego etapu konkursu, zawodów,

przyznając najwyższą uzyskaną liczbę punktów (punktów za jedną imprezę nie

sumuje się).

7. Ocenę  zachowania  ucznia  ustala  wychowawca  na  podstawie  zdobytych  przez

ucznia punktów, po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli.

8. Ocena zachowania ustalona na koniec drugiego okresu jest oceną końcoworoczną. 

9. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć

ocenę  zachowania  o  jeden  stopień  niezależnie  od  ilości  uzyskanych  wcześniej

punktów.

10. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mogą odwołać się od oceny zachowania, jeśli

uznają,  że  została  ona  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  trybu

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia należy kierować pisemnie do wychowawcy klasy

w ciągu 3 dni od daty poinformowania o ocenie.

11. Gdy  uczeń  zagrożony  jest  oceną  naganną,  wychowawca  podaję  ocenę  do

wiadomości  ucznia  i  jego  rodziców  (opiekunów  prawnych)  na  miesiąc  przed

konferencją  klasyfikacyjną.  W  pozostałych  przypadkach  uczeń  i  jego  rodzice

1

S
P
-17



(opiekunowie prawni) są informowani o przewidywanej ocenie z zachowania na

tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

12. W  sytuacjach  gdy  uczeń  dokona  rażącego  naruszenia  zasad  zachowania

przewidywana ocena może ulec obniżeniu.

13. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, pobyt w sanatorium)

nie  mógł  uzyskać  odpowiedniej  liczby punktów,  o ocenie  zachowania  decyduje

wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.

   KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN
ZACHOWANIA

ZACHOWANIE PUNKTY

wzorowe 180 i więcej

bardzo dobre 140-179

dobre   90 - 139

poprawne 50-89

nieodpowiednie 11-49

naganne 10 i mniej
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p.

Zachowanie, za które przyznajemy punkty
dodatnie 

Ilość punktów
Osoba 

oceniająca
1. Zawody i imprezy rekreacyjno-sportowe:
a) Aktywny udział w rozgrywkach sportowych 

organizowanych na terenie szkoły ( liga szkolna, 
dzień sportu, dodatkowe zajęcia sportowe )

2 

każdorazowo

nauczyciel wf

b) Zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych na 
etapie dzielnicowym

5
każdorazowo

nauczyciel wf

c) Udział w zawodach sportowych na etapie 
dzielnicowym

2
każdorazowo

nauczyciel wf

d) Zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych na 
etapie powiatowym

5-10
każdorazowo

nauczyciel wf

e) Udział w zawodach sportowych na etapie 
powiatowym

3
każdorazowo

nauczyciel wf

f) Zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych na 
etapie półfinału wojewódzkiego

15
każdorazowo

nauczyciel wf

g) Udział w zawodach sportowych na etapie 
półfinału wojewódzkiego

10
każdorazowo

nauczyciel wf

h) Zajęcie I-III miejsca w zawodach sportowych na 
etapie wojewódzkim

25
każdorazowo

nauczyciel wf

i) Udział w zawodach sportowych na etapie 
wojewódzkim

20
każdorazowo

nauczyciel wf

j) Zajęcie I-X miejsca w zawodach sportowych na 
etapie ogólnopolskim

40
każdorazowo

nauczyciel wf

k) Udział w zawodach sportowych na etapie 
ogólnopolskim

35
każdorazowo

nauczyciel wf

l) Reprezentowanie szkoły w zawodach 
międzynarodowych

25
każdorazowo

nauczyciel wf

2. Konkursy przedmiotowe i artystyczne:

a) Udział w konkursie szkolnym 3
każdorazowo

nauczyciel 
przedmiotu

b) Zajęcie I-III miejsca w konkursie szkolnym 10 
każdorazowo

nauczyciel 

przedmiotu

c) Udział w konkursie pozaszkolnym 5
każdorazowo

nauczyciel 
przedmiotu

d) Zdobycie wyróżnienia w konkursie 
pozaszkolnym

10 
każdorazowo

nauczyciel

 przedmiotu

e) Zajęcie II, III miejsca w konkursie pozaszkolnym 15 nauczyciel 
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każdorazowo przedmiotu

f) Zajęcie I miejsca w konkursie pozaszkolnym 20
każdorazowo

nauczyciel 
przedmiotu

g) Udział w konkursach wojewódzkich lub 
ogólnopolskich

5
każdorazowo

nauczyciel 

przedmiotu

h) Przejście do kolejnego etapu w konkursie 
wojewódzkim lub ogólnopolskim

20 
każdorazowo

nauczyciel
przedmiotu

i) Zajęcie nagradzanych miejsc na konkursach 
wojewódzkich lub ogólnopolskich

30 – 40 
każdorazowo

nauczyciel 
przedmiotu

3. Praca na rzecz społeczeństwa, środowiska 
naturalnego, działalność charytatywna:

a) udział w akcjach charytatywnych 
organizowanych na terenie szkoły (zbiórka 
odzieży, pieniędzy, kiermasze świąteczne)

5
każdorazowo

wychowawca/
opiekun imprezy

b) zbieranie nakrętek 5  każdorazowo /
 max. 10 na okres

wychowawca

c) działalność całodzienna w dniu wolnym 20 
każdorazowo

wychowawca/

opiekun imprezy

4. Funkcja w szkole i sposób jej pełnienia 

(SU, sztandar, sprzęt nagłaśniający itp)

20 lub 30 pkt. 

za okres

opiekun

5. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach 
państwowych, kościelnych i innych (np. poczet 
sztandarowy, występ podczas imprez 
kulturalnych, promocja szkoły itp.) w czasie 
wolnym od zajęć lekcyjnych

10

każdorazowo opiekun
imprezy

6. Praca na rzecz szkoły np. poczet sztandarowy, 
udział w przedstawieniach, praca w bibliotece, 
redagowanie gazetki szkolnej, prowadzenie 
kroniki, praca na rzecz świetlicy szkolnej itp.

5 - 20 

każdorazowo, ale
nie więcej niż 30

na okres

opiekun/

opiekun
imprezy

7. Funkcja w klasie i sposób jej pełnienia 5 lub 10 

za okres 

wychowawca

 8.
Praca na rzecz klasy (np. wigilia klasowa,  

Andrzejki, gazetka ścienna, przygotowanie 
lekcji wychowawczej, referatu itp.)

5 lub 10
każdorazowo, 

ale nie więcej niż
25 na okres

wychowawca

9. Punktualność (brak spóźnień) 20 – bez

spóźnień,

10 – do 5 spóźn. 
za okres

wychowawca

10 Brak godzin nieusprawiedliwionych 15 za okres wychowawca
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.
11
.

Stała pomoc w nauce uczniom słabszym 10 - 20 za okres wychowawca

/

nauczyciel

12
.

Dbanie o estetykę mowy oraz kulturę osobistą 
(również poza szkołą)

5 lub 10  za okres wychowawca

13
.

Dbałość o estetykę wyglądu zewnętrznego oraz 
higienę osobistą.

5 lub 10  za okres wychowawca

14
.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę (co najmniej 80 %

obecności)

10  

  za każde
zajęcia

nauczyciel
przedmiotu

15
.

Znaczna poprawa stosunku do obowiązków 
szkolnych oraz znaczna poprawa w zachowaniu 
ucznia

10

za II okres wychowawca

16
.

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej 10 za okres wychowawca

17
.

Wychowawca może przyznać dodatkowe 
punkty dodatnie w przypadkach nie ujętych w 
regulaminie oceniania podając uzasadnienie.

za każdą formę
aktywności po 5,

max do 30 

za okres

wychowawca

Lp
.

Zachowanie, za które przyznajemy punkty
ujemne

Ilość punktów
Osoba 

oceniająca
1.  Spóźnienie na lekcję 1 

za 3 spóźnienia
wychowawca

2. Godzina nieusprawiedliwiona 1 
każdorazowo

wychowawca

3. Nieuczęszczanie na zajęcia wyrównawcze
pomimo zaleceń nauczyciela 
(mniej niż 50% obecności usprawiedliwionych)

10 za okres nauczyciel 
przedmiotu

4. Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji:

- brak reakcji na upomnienie nauczyciela

- odmowa wykonania polecenia nauczyciela
- rozmowy, niekulturalne komentarze

- przerywanie wypowiedzi nauczycielowi lub 

innym uczniom

- jedzenie, żucie gumy

- używanie telefonu komórkowego i innych 
urządzeń komunikacyjnych (odtwarzacze 
mp3, mp4 itp.)

1 - 5
 każdorazowo

wychowawca/

nauczyciel
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5. Niewłaściwe zachowanie podczas przerw 
(przebywanie w miejscach niedozwolonych, 

bieganie, przechodzenie przez płot, granie w 
piłkę itp)

1- 5
każdorazowo

wychowawca

/

nauczyciel

 6. Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek 

szkolnych

10 

każdorazowo

opiekun
imprezy

7. Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia 5 
 każdorazowo

wychowawca

/

nauczyciel

8. Użytkowanie urządzeń szkolnych niezgodnie 

z ich przeznaczeniem lub w sposób 
niebezpieczny dla siebie i innych 

użytkowników  (sprzęty sportowe, 
wyposażenia pracowni itp)

5 
 każdorazowo

wychowawca

/

nauczyciel

9. Niestosowny lub wyzywający wygląd (strój, 
uczesanie, makijaż)

5 lub 10
każdorazowo

wychowawca

10.
Nieposzanowanie symboli narodowych, 
religijnych i szkolnych, naganne zachowanie 
podczas uroczystości szkolnych 
i rekolekcji.

10 lub 20
każdorazowo

wychowawca

/

nauczyciel

11. Kłamstwo, oszukiwanie podczas 
sprawdzianów, odpisywanie zadań domowych

10 
 każdorazowo

nauczyciel

12. Palenie papierosów lub e-papierosów na 
terenie szkoły i w innych miejscach 
publicznych lub przebywanie w miejscach 
nagminnego palenia papierosów

20

każdorazowo

wychowawca

13.
Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i 
innych pracowników szkoły.

10 - 30
każdorazowo

wychowawca
/

nauczyciel

14. Znęcanie się fizyczne nad innymi uczniami 
(zaczepki, bójki)

10 - 30
każdorazowo wychowawca

15. Znęcanie się psychiczne nad innymi uczniami 10 - 30
każdorazowo

wychowawca

16. Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty lub 
rysunki

5 - 10
każdorazowo

wychowawca
/

nauczyciel

17. Używanie przezwisk nieakceptowanych przez
ucznia

3 
 każdorazowo

wychowawca
/

nauczyciel

18. Bierne uczestniczenie w aktach agresji 10 
każdorazowo

wychowawca
/

nauczyciel

19. Umyślne niszczenie mienia szkoły (w tym 25 lub 50 wychowawca
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rysowanie ścian i ławek, niszczenie szafek)
+ pokrycie kosztów szkody

każdorazowo

20. Umyślne zniszczenie czyjejś własności, 
powodowanie szkody materialnej (np. 
kopanie plecaka, zniszczenie zeszytu, 
rysowanie wulgarnych rysunków czy pisanie 
wulgarnych haseł) + pokrycie kosztów szkody

25 lub 50
każdorazowo wychowawca

21. Stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych 
członków społeczności uczniowskiej, 
posiadanie w szkole niebezpiecznych 
narzędzi, broni (np. noży, kastetów, itp.)

30 

każdorazowo

wychowawca

22. Umieszczanie zdjęć i treści dotyczących 
osób trzecich na portalach internetowych 
lub ich rozpowszechnianie poprzez inne 
urządzenia elektroniczne, bez ich zgody

30 lub 50
każdorazowo

wychowawca

23.
Robienie zdjęć, filmów, rejestracja głosu 
pracowników szkoły bez zezwolenia osoby 
nagrywanej

30 

każdorazowo

wychowawca

24. Samowolne opuszczenie budynku szkoły 
(klasy) / grupy na wycieczce

30 / 50
każdorazowo

wychowawca

25. Nagana wychowawcy / dyrektora 30 /50
każdorazowo

wychowawca

26. Kradzież, przywłaszczenie, wyłudzanie 40 

 każdorazowo

wychowawca

27. Fałszowanie dokumentów, ocen w dzienniku, 
podpisów rodziców

40 

 każdorazowo

wychowawca

28. Udowodnione przestępstwo lub wykroczenie 50 

każdorazowo

wychowawca

29. Posiadanie lub stosowanie alkoholu, 
narkotyków oraz innych środków odurzających 
na wycieczkach, na terenie szkoły i poza nią

50 

każdorazowo

wychowawca

30. Zachowanie naganne poza szkołą          30 

każdorazowo

wychowawca

31. Brak poprawy zachowania pomimo 
zastosowania działań wychowawczych

10 

za II okres
wychowawca

32. Zachowania negatywne nieujęte w 
regulaminie mogą być oceniane w sposób 
indywidualny przez wychowawcę i innych 
nauczycieli z podaniem uzasadnienia.

za każde po 5 , 
max do 30 za

okres

wychowawca
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