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PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWNIA UCZNIÓW 

Od ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

 

1. Oceny zachowania ustala się według następującej skali: 

wzorowe (wz)   powyżej 370 punktów 

bardzo dobre (bdb)  od 300 do 370 punktów 

dobre (db)    od 220 do 299 punktów 

poprawne (pop)   od 120 do 219 punktów 

nieodpowiednie (ndp)  od 0 do 119 punktów 

naganne (ng)   poniżej 0 punktów 

W sytuacji, gdyby uczniowi zabrakło do 5 punktów do wyższej oceny, decyzję o jej 

wystawieniu może podjąć wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

 

2. W dniu rozpoczęcia każdego roku szkolnego uczeń uzyskuje wyjściowo 250 punktów. 

3. Uczeń: 

a) posiadający na koncie (poza dodatnimi) 20 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny 

wzorowej za dany semestr; 

b) posiadający na koncie (poza dodatnimi) 40 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny 

bardzo dobrej za dany semestr; 

c) posiadający na koncie (poza dodatnimi) 60 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny 

dobrej za dany semestr; 

d) ocena roczna z zachowania jest średnią punktów za I i II semestr. 

 

4. Uczeń, który wejdzie w konflikt z prawem automatycznie otrzymuje ocenę naganną. 

  

5. Jeżeli uczeń w ciągu roku szkolnego otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na 

ilość uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 

 

6. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie (+) za: 

a) Uczestnictwo w konkursie przedmiotowym pozaszkolnym: 

 etap gminny/miejski: 5 punktów; 

 etap rejonowy/powiatowy: 10 punktów; 

Za zdobycie nagrody lub wyróżnienia na ostatnim etapie, w którym uczeń weźmie udział, 

otrzymuje dodatkowo 10 punktów (dotyczy etapu gminnego/miejskiego oraz powiatowego) 
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 etap wojewódzki: 30 punktów; 

 etap ogólnopolski: 50 punktów; 

Za uzyskanie wyróżnienia dodatkowo +20 punktów, tytułu finalisty +30 punktów, a laureata 

+50 (dotyczy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego). 

b) uczestnictwo w konkursach szkolnych: 

 udział w konkursie: 5 punktów, dodatkowo za zajęcie: 

 III miejsca:  3 punkty; 

 II miejsca:  5 punktów; 

 I miejsca:  10 punktów; 

c) Uczestnictwo w zawodach sportowych szkolnych, a także w konkursach teatralnych i 

reprezentowanie szkoły i gminy: 1-50 punktów. Punkty przyznaje nauczyciel 

wychowania fizycznego i opiekun grupy teatralnej raz w semestrze; 

d) pomoc w organizacji imprezy szkolnej przewidzianej kalendarium imprez szkolnych na 

dany rok szkolny, innej lub uroczystości: 1 - 10 punktów; 

e) aktywne pełnienie funkcji w klasie (punkty przyznaje wychowawca raz na semestr): 0- 

20 punktów. 

f) aktywne pełnienie funkcji w szkole (punkty przyznają opiekunowie samorządu 

szkolnego, gazetki szkolnej, wolontariatu, nauczyciele świetlicy – raz na semestr): 0-30 

punktów. 

g) systematyczny, rzetelny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych                                   

(koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, zajęcia wychowawcze, zespoły wyrównawcze, 

czytelnictwo, chór, harcerstwo i inne zajęcia pozalekcyjne): do 20 punktów na semestr 

za jedne zajęcia; 

h) reagowanie na krzywdę wyrządzaną koledze lub koleżance: każdorazowo: 5 punktów; 

i) realizację projektu edukacyjnego od - 20 do +50 punktów (punkty przyznaje opiekun) 

Komisja: w skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły (lub osoba przez niego delegowana), 

opiekun projektu, szkolny koordynator projektu edukacyjnego. 

 

7. Raz na semestr wychowawca, uwzględniając wpisy w dzienniku, przydziela punkty za:  

a) pracowitość i obowiązkowość (uczeń systematyczny, rzetelny, przygotowany do zajęć, 

posiada podręcznik, zeszyt, ćwiczenia, przybory, inne pomoce zadane przez 

nauczyciela: dopuszczalne są trzy nieprzygotowania ze wszystkich przedmiotów    
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(„3N” w dzienniku) - uczeń otrzymuje +10 punktów. Za każde kolejne 

nieprzygotowanie - 1 punkt. 

b) punktualność (dopuszczalne 2 spóźnienia usprawiedliwione w semestrze): 5 punktów; 

c) niska absencja na lekcjach (dopuszczalne 16 godzin usprawiedliwionych                              

w semestrze): 10 punktów; 

d) podnoszenie estetyki klasy i innych pomieszczeń szkolnych: 1 - 10 punktów; 

e) wysoka kultura osobista (okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły, 

kolegom i koleżankom) – bez punktów ujemnych dotyczących kultury osobistej: 15 

punktów; 

f) wygląd schludny i estetyczny, zgodny ze statutem szkoły oraz dostosowany do okazji, 

uroczystości szkolnych: 10 punktów; 

g) wykonanie prac społeczno – użytecznych na rzecz szkoły: do 50 punktów; 

h) udokumentowana praca na rzecz środowiska lokalnego oraz udział w zajęciach 

pozaszkolnych: do 10 punktów za każde, ale nie więcej niż 50 punktów (łącznie za 

wszystkie rodzaje zajęć); 

 

8. Uczeń uzyskuje punkty ujemne (-) każdorazowo: 

-1 punkt za: 

 nieusprawiedliwione spóźnienie; 

 

-2 punkty za: 

 opuszczoną bez usprawiedliwienia godzinę lekcyjną; 

 

-5 punktów za: 

 niewykonanie polecenia nauczyciela; 

 brak poszanowania zeszytu przedmiotowego, sprawdzianu, testu, innej pracy; 

 niewywiązywanie się z obowiązku dyżurnego (w zależności od tego, czy było to 

zamierzone) -1 lub -5; 

 zachowanie w szkole niezgodne z ogólnie przyjętymi normami; 

 niewłaściwy ubiór w szkole na co dzień lub niedostosowanie do okoliczności; 

 zaśmiecanie otoczenia; 

 

                 t 
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-10 punktów za: 

 nieodpowiednie zachowanie się podczas spożywania posiłków, wyrzucanie 

jedzenia; 

 rażący makijaż, przedłużone lub pomalowane paznokcie; 

 wulgarne słownictwo; 

 agresja słowna w stosunku do uczniów; 

 samowolne opuszczenie zajęć lub terenu szkoły;  

 

-15 punktów za: 

 nieodpowiednie zachowanie podczas wycieczki, w autobusie, w kinie, w teatrze itp.; 

 bierny udział w bójce, pobiciu; 

 agresja fizyczna w stosunku do uczniów; 

 

-30 punktów za: 

 pofarbowane włosy, niestosowne fryzury (farba, szampon koloryzujący, pasemka, 

inne) 

 arogancki i wulgarny stosunek do nauczyciela oraz pracownika szkoły lub 

okłamanie go; 

 samowolne oddalenie się w czasie wycieczki; 

 

-50 punktów za: 

 czynny udział w bójce, pobiciu 

 fałszowanie dokumentów 

 

-100 punktów za: 

 posiadanie papierosów, palenie papierosów na terenie szkoły i w czasie trwania 

zajęć; 

 niszczenie/nieposzanowanie mienia szkolnego lub cudzego do -100; 

 posługiwanie się nowoczesnymi technologiami w celu ośmieszenia, obrażenia, 

znieważenia; 

 

-150 punktów za: 

 wyłudzanie pieniędzy i dóbr materialnych; 
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-200 punktów za: 

 kradzież; 

 posiadanie, rozprowadzanie, spożywanie alkoholu lub bycie pod wpływem alkoholu 

na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć; 

 

-250 punktów za: 

 posiadanie, rozprowadzanie, zażywanie narkotyków/dopalaczy lub bycie pod ich 

wpływem na terenie szkoły i w czasie trwania zajęć; 

 

8. Odnotowywanie informacji o zachowaniach ucznia podlegających punktacji: 

a) ma miejsce w dzienniku elektronicznym; 

b) za odnotowanie informacji o udziale ucznia w konkursie przedmiotowym lub innym 

oraz zawodach sportowych odpowiedzialny jest nauczyciel zgłaszający ucznia do 

konkursu lub zawodów; podaje on również informacje o uzyskanych przez ucznia 

wynikach; 

c) za odnotowanie informacji o pomocy w zorganizowaniu imprezy szkolnej, konkursu, 

uroczystości lub aktywnym udziale w imprezie, uroczystości odpowiedzialny jest 

nauczyciel przygotowujący daną imprezę; 

d)  pracę na rzecz szkoły odnotowują odpowiedzialni nauczyciele; 

e) za odnotowanie udziału w zajęciach dodatkowych odpowiedzialny jest nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia; 

f) wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do odnotowywania pracy społeczno-

użytecznej na rzecz szkoły z sugestią punktacji. Raz na semestr wychowawca na tej 

podstawie przydziela punkty, przestrzegając limitu 50 punktów; 

g) informacje na temat udziału w zajęciach pozaszkolnych oraz pracy na rzecz środowiska 

lokalnego przekazują opiekunowie tych zajęć. Raz na semestr wychowawca na tej 

podstawie przydziela punkty; 

h) wszyscy nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele świetlicy odpowiedzialni 

są za  odnotowywanie informacji w dziennikach lekcyjnych/zgłoszenie wychowawcy o 

niewłaściwych zachowaniach, których byli świadkami oraz zachowaniach godnych 

pochwały; 

i) wychowawca odpowiedzialny jest za odnotowywanie informacji o: 

 pracy na rzecz klasy; 
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 ilości punktów za działania opisane w punkcie 7. 


