
WEWNĄTRZSZKOLNY PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 

Część I - Zasady oceniania 
 

Ustalenia ogólne 
1. Wewnątrzszkolny  Punktowy System Oceny Zachowania obowiązuje uczniów klas IV – 

VIII.  
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny zachowani 

Uczniów. 
3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły; 
b) postępowanie dla dobra społeczności szkolnej; 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;  
d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g) okazywanie szacunku innym osobom; 
h) udział Ucznia w wolontariacie. 

 
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na 

podstawie: 
a) opinii nauczycieli, 
b) samooceny ucznia, 
c) oceny koleżeńskiej, 
d) oceny wynikającej z ilości zebranych punktów zgodnie z ustalonymi kryteriami. 

 
5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

 
6. Od oceny zachowania można się odwołać zgodnie ze Statutem Szkoły. 
 
7. Wychowawca zobowiązany jest przekazywać informacje uczniom i rodzicom o ilości 

posiadanych przez nich punktów. 
 
8. Uczniowie i rodzice o przewidywanej ocenie zachowania są informowani na 2 tygodnie    
       przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 
 
9. Wewnątrzszkolny Punktowy System Oceny Zachowania podlega ewaluacji na koniec   

roku szkolnego. Zebrane informacje i uwagi  służyć będą dokonywaniu ewentualnych  
zmian w niniejszym dokumencie. 

 

 
 
 
 
 

 



Zasady ustalania ocen zachowania 
 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz ich 
rodziców z Wewnątrzszkolnym Punktowym Systemie Ocen. Zachowania. Fakt ten 
powinien zostać odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

 
2. Każdy uczeń na początku każdego śródrocza ma 0 punktów, co jest równoważne ocenie 

dobrej. 
 

3. Punkty z I i II śródrocza sumują się do oceny klasyfikacyjnej rocznej. 
 
4. Za pozytywne działania ucznia punkty są dodawane, a za nieodpowiednie zachowanie - 

odejmowane. 
 

5. Ocena zachowania, ustalana na podstawie otrzymanych punktów, jest uzyskana na 
podstawie poniższej skali: 

 
Ocena Okres pierwszy Okres drugi Roczna 

punkty punkty punkty 

wzorowe od 100  do +∞ od 100  do +∞ od 200 do +∞ 

bardzo dobre od 50 do 99 od 50 do 99 od 100 do 199 

dobre od  0 do 49 od  0 do 49 od 0 do 99 

poprawne od -49 do -1 od -49 do -1 od -100 do -1 

nieodpowiednie od -99 do -50 od -99 do -50 od -199 do -101 

naganne od -∞ do -100 od -∞ do -100 od -∞ do -200 

 

 
6. Uczeń decyzją wychowawcy może mieć obniżoną ocenę zachowania, jeżeli: 

a) zachowuje się agresywnie, wywołuje bójki, zastrasza innych; 
b) pije alkohol, pali papierosy, zażywa narkotyki; 
c) kradnie, wymusza pieniądze i inne przedmioty; 
d) wszedł konflikt z prawem. 

 
 

7. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać  
     odpowiedniej liczby punktów, o ocenie zachowania decyduje wychowawca, biorąc  
     pod uwagę opinię innych nauczycieli, samoocenę ucznia, ocenę koleżeńską. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Część II – Kryteria punktowania 

A. Zachowania pozytywne - punkty dodawane 

  

Lp. Zachowania pozytywne Punkty 

1. Brak godzin nieusprawiedliwionych.  
Wstawia wychowawca 

5 pkt. 
(raz w śródroczu) 

2. Brak uwag negatywnych. 
Wstawia wychowawca 

10 pkt. 
(raz w śródroczu) 

3. Zaangażowany udział w zajęciach dodatkowych (75% obecności i 
praca podczas zajęć). 
Wstawia osoba prowadząca zajęcia 

           20 pkt. 
(raz w śródroczu) 

 

4. 
Brak spóźnień. 
Wstawia wychowawca 

10 pkt. 
(raz w śródroczu) 

5.  100% frekwencja. 
Wstawia wychowawca 

15 pkt. 
(raz w śródroczu) 

6. Wszystkie nieobecności usprawiedliwione w terminie 7 dni. 
Wstawia wychowawca 

10 pkt. 
(raz w śródroczu) 

7. 
Realizacja podjętych przez ucznia zadań (np. wykonanie gazetki, 
pomocy dydaktycznej). 
Wstawia każdy nauczyciel 

10 pkt. 
(każdorazowo) 

 8. Czynne pełnienie podjętych funkcji, np. SU, łącznik biblioteczny, 
poczet sztandarowy itp. 
Wstawia każdy nauczyciel 

od 5 do 20 pkt. 
(raz w śródroczu) 

 9. Aktywna pomoc w organizacji imprez klasowych i szkolnych. 
Wstawia nauczyciel – opiekun imprezy. 

od 5 do 10 pkt. 
(raz w śródroczu) 

10. Aktywne przygotowanie do konkursów/zawodów. 
Wstawia nauczyciel – opiekun konkursu/zawodów. 

od 10 do 30 pkt. 
(każdorazowo) 

11. Zajęcie I, II, III miejsca w szkolnym konkursie nie wymagającym 
wiedzy i umiejętności wynikających z konkretnego przedmiotu. 
Wstawia nauczyciel – opiekun konkursu. 

od 5 do 15 pkt. 
(każdorazowo) 

12.  Zajęcie I, II, III miejsca w pozaszkolnym konkursie nie wymagającym 
wiedzy i umiejętności wynikających z konkretnego przedmiotu. 
Wstawia nauczyciel – opiekun konkursu. 

od 10 do 20 pkt. 
(każdorazowo) 

13. Pomoc kolegom w nauce, w rozwiązywaniu problemów, pomoc 
niepełnosprawnym, niesienie pomocy potrzebującym.  
Wstawia każdy nauczyciel 

10 pkt. 
(każdorazowo) 

 
14. Czynny udział  z zbiórkach szkolnych i pozaszkolnych 

(charytatywnych, makulatury, korków itp.) 
Wstawia nauczyciel nadzorujący/organizujący zbiórkę 

od 5 do 20 pkt. 
(raz w śródroczu) 

15. Udział w pozaszkolnych akcjach sportowych i charytatywnych. 
Wstawia wychowawca 

20 pkt. 
(każdorazowo) 

16.  Strój galowy podczas uroczystości szkolnych. 
Wstawia wychowawca 

5 pkt. 
(każdorazowo) 

17. Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podczas imprez 
pozaszkolnych w dniach wolnych od nauki. 
Wstawia opiekun pocztu sztandarowego 

10 pkt. 
(każdorazowo)) 



18. Odpowiednie reagowanie na niebezpieczne zachowania innych. 
Wstawia wychowawca 

10 – 20 pkt. 
(każdorazowo) 

19. Kulturalne i bezpieczne zachowanie podczas wyjść, wycieczek 
zgodnie z obowiązującym regulaminem. 
Wstawia wychowawca lub kierownik wycieczki/opiekun wycieczki 

5 – 15 pkt. 
(każdorazowo) 

20. Wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery. 
Wstawia nauczyciel, wychowawca 

10 pkt. 
(raz w śródroczu) 

21. Odpowiedni codzienny strój (czysty, zasłaniający dekolt, plecy 
brzuch i bieliznę osobistą; spodenki i spódniczki zasłaniające 
pośladki; bez obraźliwych, wulgarnych napisów). 
Wstawia wychowawca 

10 pkt. 
(raz w śródroczu) 

22.  Szczególna dbałość o podręczniki szkolne. 
Wstawia bibliotekarz 

30 pkt. 
(na koniec roku 

szkolnego)) 

23.  
Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą. 
Wstawia wychowawca 

od 5 do15 pkt. 
(raz w śródroczu) 

24. Pomoc nauczycielowi i innemu pracownikowi szkoły. 
Wstawia każdy nauczyciel 

10 pkt. 
      (każdorazowo) 

25. Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych przedsięwzięć  
i ich realizacja. 
Wstawia każdy nauczyciel. 

    od 5 do 10 pkt. 
      (każdorazowo) 

26. Inne pozytywne zachowania- wg uznania nauczyciela 
Wstawia każdy nauczyciel 

      od 5 do20 pkt. 
     (każdorazowo) 

 

 

B. Zachowania negatywne – punkty odejmowane      

  

Lp. Zachowania negatywne Punkty 

1. Aroganckie odzywanie się i zachowanie w stosunku do nauczyciela     
i pozostałych pracowników szkoły. 
Wstawia nauczyciel lub wychowawca  

20 pkt. 
(każdorazowo) 

2. Spóźnianie się na lekcje. 
Wstawia wychowawca 

2 pkt. 
(każdorazowo) 

3. Nieusprawiedliwianie nieobecności w terminie 7 dni. 
Wstawia wychowawca 

5 pkt. 
(raz w miesiącu) 

4. 
Niewykonywanie przydzielonych zadań związanych z organizacją 
życia klasy. 
Wstawia wychowawca 

5 pkt. 
(każdorazowo) 

5. Niewykonywanie przydzielonych zadań związanych z organizacją 
życia szkoły. 
Wstawia wychowawca lub nauczyciel 

10 pkt. 
(każdorazowo) 

6. Nieprzestrzeganie regulaminów – świetlicy, szatni, sali 
komputerowej itp. 
Wstawia wychowawca lub nauczyciel 

10 pkt. 
(każdorazowo) 

7. 
Ucieczka z lekcji. 
Wstawia wychowawca 

20 pkt. 
(każdorazowo) 



8.  Samowolne wyjście poza teren szkoły. 
Wstawia wychowawca  

10 pkt. 
(każdorazowo) 

9.  Samowolne wyjście z klasy lub świetlicy szkolnej. 
Wstawia wychowawca lub nauczyciel 

10 pkt. 
(każdorazowo) 

10. Niewywiązywanie się z podjętych samodzielnie zobowiązań. 
Wstawia wychowawca lub nauczyciel 

5-20 pkt. 
(każdorazowo) 

11. Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych. 
Wstawia wychowawca 

5 pkt. 
(każdorazowo) 

12. Fałszowanie dokumentacji szkolnej, np. klasówek, usprawiedliwień. 
Wstawia wychowawca lub nauczyciel 

10 pkt. 
(każdorazowo) 

13. Brak obuwia na zmianę. 
Wstawia wychowawca lub nauczyciel 

5 pkt. 
(każdorazowo) 

14. Godziny nieusprawiedliwione: 
od 1 do 5 
od 6 do 10 
od 11 do 15 
od 16 do 20 
od 21 do 30 
od 31 do 40 
od 41 do 50 
itd. 
Wstawia wychowawca 

 
5 pkt. 

10 pkt. 
20 pkt. 
30 pkt. 
40 pkt. 
50 pkt. 
60 pkt. 

itd. 
(raz w śródroczu) 

15. Dokonanie kradzieży lub wyłudzanie pieniędzy.  
Wstawia wychowawca 

30-50 pkt. 
(każdorazowo) 

16. Zażywanie lub rozprowadzanie używek. 
Wstawia wychowawca 

30-50 pkt. 
(każdorazowo) 

17. Celowe niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych osób. 
Wstawia wychowawca 

5 – 30 pkt. 
(każdorazowo) 

18. 
Nieprzestrzeganie zasad zachowania podczas przerw 
(nieuzasadnione przebywanie w szatni, bieganie, piski, 
nieuzasadnione przebywanie w toalecie,  itp.) 
Wstawia nauczyciel dyżurujący 

5 - 20 pkt. 
(każdorazowo) 

19. 
Znęcanie się nad kolegami i koleżankami – dokuczanie, naśmiewania 
się, kopnięcia, popchnięcia, uderzenia. 
Wstawia wychowawca lub osoba obecna przy zdarzeniu 

20 pkt. 
(każdorazowo) 

 20. 
Udział w bójce. 
Wstawia wychowawca 

20 – 30 pkt. 
(każdorazowo) 

21. 
Używanie wulgaryzmów, wulgarnych gestów, rysunków. 
Wstawia wychowawca 

20 pkt. 
(każdorazowo) 

22. 
Nagrywanie filmików i/lub robienie zdjęć ośmieszających swoich 
kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
rozpowszechnianie tych materiałów. 
Wstawia wychowawca 

50 pkt. 
(każdorazowo) 

23. 
Ubliżanie i obrażanie z wykorzystaniem urządzeń 
telekomunikacyjnych. 
Wstawia wychowawca 

50 pkt. 
(każdorazowo) 

24. 
Używanie telefonów, mp3 i innych sprzętów elektronicznych lub 
środków przekazu bez zgody nauczyciela. 
Wstawia nauczyciel 

20 pkt. 
(każdorazowo) 



25. 
Przynoszenie do szkoły rzeczy niebezpiecznych. 
Wstawia wychowawca 

15 pkt. 
(każdorazowo) 

26. 
Zachowanie na wycieczce/zawodach/konkursach zagrażające 
bezpieczeństwu swojemu i innych. 
Kierownik wycieczki 

30 pkt 
(każdorazowo) 

27. 
Niestosowny wygląd, nieodpowiedni do okoliczności. 
Wstawia wychowawca 

2 pkt. 
(każdorazowo) 

28. 
Nieodpowiednie zachowanie podczas uroczystości (reakcja na hymn, 
wejście sztandaru, szacunek dla osób prowadzących uroczystość). 
Wstawia wychowawca 

5 pkt. 
(każdorazowo) 

29. 
Niewłaściwe zachowanie w stołówce szkolnej. 
Wstawia wychowawca lub nauczyciel 

10 pkt. 
(każdorazowo) 

30. 
Mówienie nieprawdy. 
Wstawia wychowawca 

15 pkt. 
(każdorazowo) 

31. 
Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć. 
Wstawia nauczyciel 

10 pkt 
(jednorazowo na lekcji) 

32. Niewykonanie polecenia nauczyciela, pracownika szkoły. 
Wstawia nauczyciel lub wychowawca 

5 pkt. 
(każdorazowo) 

33. Pozostawienie po sobie bałaganu. 
Wstawia nauczyciel 

5 pkt. 
(każdorazowo) 

34. Palenie papierosów/ picie alkoholu. 
Wstawia wychowawca 

50 pkt. 
(każdorazowo) 

35. Nieprzychodzenie na świetlice zaraz po lekcjach. 
Wstawia nauczyciel świetlicy. 

10 pkt. 
(każdorazowo) 

36.  Zorganizowana przemoc. 
Wstawia wychowawca   

50 pkt. 
(każdorazowo) 

37. Inne negatywne zachowania. 5- 50 pkt. 
(każdorazowo) 

 
 


