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PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁUPNIE  
 

 

 

W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich 

obiektywizmu wprowadza się   punktowy system oceniania zachowania 

uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 

2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1). Na początku każdego 

semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. 

Liczbę punktów może powiększać lub pomniejszać przez konkretne 

zachowania. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować 

postępy w zakresie zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca 

klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów.   
 

Regulamin punktowej oceny zachowania: 

1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach wystawiania oceny 

zachowania. 

2. Obowiązujące oceny zachowania w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: 

wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna. 

3. Każdy uczeń na początku roku oraz na początku II semestru otrzymuje 

kredyt 125 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu 

półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie 

wyższej lub niższej ocenie zachowania. Wyjściową oceną z zachowania 

jest ocena dobra. 
4. Uczeń rozpoczyna drugi semestr z nowym kredytem 125 punktów, punkty 

uzyskane  

w I semestrze obowiązują tylko do końca I półrocza.  

5. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - 

przydzielona jest odpowiednia liczba punktów dodatnich lub ujemnych. 

6. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w dzienniku 

elektronicznym. 

7. Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły za konkretne zachowania 

ma prawo wpisać określonemu uczniowi punkty dodatnie lub ujemne.  

8. Uczeń ma prawo do zapoznania się z liczbą zgromadzonych punktów. 

Na tydzień przed terminem wystawienia oceny, wychowawca informuje 

ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie. 

9. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis punktów dodatnich 

wynikających z zapisów w tabeli nr 2. 

10. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza 

dodatnimi punktami) 20 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać 
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oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 

40 punktów ujemnych. 

11. Uczeń, który otrzymał:  

-upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż 

dobra  

- naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż 

poprawna. 

12. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu 

wszystkich punktów uzyskanych w semestrze.  

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji 

z osobą, która wpisała uwagę i (lub) Dyrektorem szkoły, ma prawo 

do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 

14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie  

z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 z późn. zmianami w sprawie 

warunków  i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych . 

15. W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę w głosowaniu 

jawnym. 
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Załącznik nr 1 do Punktowego systemu oceny zachowania w klasach 4-8 Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie 

 

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:  

 

TABELA NR 1  

Zachowanie Punkty 

wzorowe 200 i więcej 

bardzo dobre 151-199 

dobre 100-150 

poprawne 51-99 

nieodpowiednie 21-50 

naganne 20 i mniej 
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Załącznik nr 2 do Punktowego systemu oceny zachowania w klasach 4-8 Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie 

 

TABELA NR 2 - PUNKTY DODATNIE - Waga pozytywnych zachowań  

lp. Pożądane reakcje ucznia Punkty Kto wstawia 

1 Udział w konkursach  przedmiotowych 

5 (etap szkolny) 

10 (etap gminny 

/rejonowy) 

15 (etap powiatowy)  

20 (etap 

wojewódzki) 

25 (etap 

ogólnopolski) 

Dodatkowo: 

30 (finalista) 

40 (laureat) 

nauczyciel 

 

2 Udział w zawodach sportowych 

5 (etap szkolny / 

międzyszkolny) 

10 (etap gminny 

/rejonowy) 

15 (etap powiatowy)  

20 (etap 

wojewódzki) 

25 (etap 

ogólnopolski) 

Dodatkowo: 

10-20 (zajęcie I, II, 

II miejsca) 

nauczyciel 

 

3 
Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. 

przewodniczący SU 
10  

(raz w semestrze) 

opiekun SU/ 

wychowawca 

4 
Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. 

przewodniczący klasowy, skarbnik itp.  
5  

(raz w semestrze) 
wychowawca 

5 

Praca na rzecz szkoły, np.  pomoc w 

bibliotece, wykonanie pomocy 

naukowych, prace porządkowe itp.  

1-5   

(za każdą pracę) 

nauczyciel/ 

wychowawca 

(także na 

wniosek 

każdego 

pracownika 

szkoły) 

6 
Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie 

gazetki, imprez klasowych itp.  

5 

 (za każdą pracę) 

nauczyciel/ 

wychowawca 

7 Pomoc koleżeńska 
5-10 

(raz w semestrze) 

nauczyciel/ 

wychowawca 
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8 

Własna inicjatywa ucznia w 

podejmowaniu różnych przedsięwzięć  i 

ich realizacji 

5-15 
nauczyciel/ 

wychowawca 

9 

Udział w uroczystościach szkolnych, 

pomoc  

w przygotowaniu imprezy szkolnej 

1-5  

 

nauczyciel/ 

wychowawca 

10 

Udział w akcjach charytatywnych 

organizowanych na terenie szkoły lub 

poza nią, wolontariat, przyniesienie darów 

w ramach zbiórek, kiermasze, festyny 

5  

(za każdą akcję) 

nauczyciel/ 

wychowawca 

11 

Zbiórka surowców wtórnych, np. 

nakrętki (udział w akcji co najmniej 2 x w 

semestrze) 

 

               5  

(za każdą akcję) 

wychowawca 

12 
Wzorowe wypełnianie obowiązków 

dyżurnego 

5 

(za tygodniowy 

dyżur) 

wychowawca 

13 

Systematyczny udział w zajęciach 

dodatkowych organizowanych przez 

szkołę (co najmniej 80 % obecności) 

10  

(za każde zajęcia raz 

w semestrze) 

nauczyciel  

14 

Wyjątkowa kultura osobista - dobre 

maniery w stosunku do dorosłych i 

rówieśników, kulturalne słownictwo, 

zachowanie odpowiednie do  sytuacji, 

nieuleganie nałogom, okazywanie 

szacunku pracownikom szkoły i innym 

uczniom 

5 - 10  

(raz w semestrze) 
wychowawca 

16 
Postępy w zachowaniu ucznia i jego 

wysiłek w pracy nad sobą 

5-10 

(raz w semestrze) 
wychowawca 

17 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 

prawidłowe reagowanie na przejawy 

zagrożenia  

5  

(raz w semestrze) 
wychowawca 

18 
Okolicznościowe reprezentowanie szkoły 

na zewnątrz np. sztandar szkoły, chór 

5  

(za każdą 

uroczystość) 

opiekun 

19 
Wzorowa frekwencja ( dopuszczalne 3 

godziny  usprawiedliwionej nieobecności) 
10 

(raz w semestrze) 
wychowawca 

20 
Premia za całkowity brak punktacji 

ujemnej  
10  

(raz w semestrze) 
wychowawca 

21 

Inne pozytywne zachowania godne 

pochwały i naśladowania nie ujęte w 

poprzednich punktach- według uznania 

nauczyciela 

5-10 
nauczyciel/ 

wychowawca 
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 Załącznik nr 3 do Punktowego systemu oceny zachowania w klasach 4-8 Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie 

 

TABELA NR 3 - PUNKTY UJEMNE - Waga negatywnych zachowań  

lp. Niepożądane reakcje ucznia Punkty Kto wstawia 

1 Spóźnienie na lekcję z własnej winy  
1  

(za każdym 

razem) 

nauczyciel 

2 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na 

pojedynczej lekcji 

2  

(za każdą 

godzinę) 

wychowawca 

3 Brak obuwia zmiennego 
2  

(za każdym 

razem) 

nauczyciel/ 

wychowawca(ta

kże na wniosek 

pracownika 

szkoły) 

4 Niestosowny strój / brak stroju na zajęciach w-f 

2  

(za każdym 

razem) 

nauczyciel/ 

wychowawca 

5 

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (dotyczy 

jednej jednostki lekcyjnej) , np. 

- rozmowy na lekcji, chodzenie po klasie, 

rzucanie przedmiotami, wydawanie głośnych 

dźwięków, picie , jedzenie, żucie gumy 

5-10 nauczyciel 

6 
Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły 
10 

nauczyciel 

(także na 

wniosek 

pracownika 

szkoły) 

7 Samowolne wyjście z klasy podczas lekcji 5 nauczyciel 

8 
Odmowa pracy w grupie lub niewłaściwe 

zachowanie podczas pracy grupowej 
5 nauczyciel 

9 

Brak wymaganych na lekcji podręczników, 

zeszytów ćwiczeń, zeszytów przedmiotowych, 

materiałów i przyborów potrzebnych do zajęć 
2 nauczyciel 

10 
Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub 

własności innej osoby  
20 - 50 

nauczyciel,  

wychowawca(ta

kże na wniosek 

pracownika 

szkoły) 

11 
Samodzielne wyjście bez usprawiedliwienia 

poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji  

10  

(za każde 

nauczyciel,  

wychowawca 
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zdarzenie) (także na 

wniosek 

pracownika 

szkoły) 

12 Niewywiązywanie się z powierzonych zadań  5 
nauczyciel/ 

wychowawca 

13 
Aroganckie zachowanie wobec koleżanek, 

kolegów i dorosłych, okłamywanie 
5-10 

nauczyciel,  

wychowawca(ta

kże na wniosek 

pracownika 

szkoły) 

14 

Agresywne zachowania- słowne lub fizyczne 

(dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, 

ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne 

gesty) 

10-15  

(za każde 

przewinienie) 

nauczyciel,  

wychowawca(ta

kże na wniosek 

pracownika 

szkoły) 

15 Udział w bójce 10 

nauczyciel/ 

wychowawca 

(także na 

wniosek 

pracownika 

szkoły) 

16 Pobicie 20 - 50 wychowawca 

17 
Znęcanie się (współudział) nad kolegami, 

zorganizowana przemoc, zastraszanie 
20 wychowawca 

18 Kradzież 20 - 50 wychowawca 

19 
Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek 

szkolnych 

10  

(za całą 

wycieczkę) 

opiekun 

20 Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu 10 
nauczyciel/ 

wychowawca 

21 Zaśmiecanie otoczenia  
2  

(za każde 

zdarzenia) 

nauczyciel, 

(także na 

wniosek 

pracownika 

szkoły) 

22 

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. 

przebywanie w miejscach niedozwolonych, 

bieganie itp.  
5 

nauczyciel, 

(także na 

wniosek 

pracownika 

szkoły) 

23 Stosowanie używek (alkohol, substancje 15 wychowawca 
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psychoaktywne, papierosy, e- papierosy) - 

również poza szkołą, potwierdzone obserwacją 

pracownika szkoły 

24 Wyłudzanie pieniędzy 20 wychowawca 

25 
Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie 

usprawiedliwienia lub zwolnienia 
15 

wychowawca/ 

nauczyciel 

26 
Używanie telefonów komórkowych, 

odtwarzaczy MP3, głośników, itp.   

5  

(za każde 

zdarzenie) 

nauczyciel/ 

wychowawca 

27 
Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z 

udziałem innych osób bez ich zgody 
10 

nauczyciel/ 

wychowawca 

28 
Upublicznianie materiałów i fotografii bez 

zgody obecnych na nich osób 
15 wychowawca 

29 
Makijaż, pomalowane paznokcie, biżuteria 

niezgodna z zapisami Statutu 
5  wychowawca 

30 
Farbowanie włosów, sztuczne rzęsy i paznokcie, 

tatuaż, nieodpowiednia fryzura (irokez, dredy) 
10-15 

(raz w semestrze) 
wychowawca 

31 
Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach  

i imprezach szkolnych, brak stroju galowego 
10 

nauczyciel/ 

wychowawca 

32 

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, 

innych niebezpiecznych przedmiotów i 

substancji, np. noże, petardy, żyletki, 

zapalniczki,zapałki. 

15- 30 
nauczyciel/ 

wychowawca 

33 Interwencja policji 15-30 wychowawca 

34 Upomnienie Dyrektora 30 
wychowawca/ 

dyrektor 

35 Nagana Dyrektora  50 
wychowawca/ 

dyrektor 

36 

Inne negatywne zachowania nieujęte w 

poprzednich punktach- punkty ujemne w 

zależności od wagi czynu 
5-50 

nauczyciel/ 

wychowawca 

 

 

 

 
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej  

z dnia 28 sierpnia 2019r. 

Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców  

w dniu 29 sierpnia 2019r. 

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r. 

 


