
Informacje ogólne. 

 
1. W szkole obowiązuje Punktowy System Oceniania Zachowania. 

2. Punktowy system oceniania określa zasady bieżącego oceniania i uzyskiwania przez 

uczniów punktów dodatnich za działania pozytywne i punktów ujemnych za działania 

negatywne oraz kryteria uzyskania śródrocznej i rocznej oceny zachowania. 

3. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie 

wobec kolegów i innych osób z uwzględnieniem w szczególności następujących 

obszarów: 
1) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
2) dbałość o dobre imię i tradycje szkoły; 
3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
5) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
6) tolerancję i reagowanie na przejawy dyskryminacji; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 
4. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek  nauki poza szkołą nie ustala  

się oceny zachowania. 

5. Monitorowanie aktywności uczniów polega na obserwacji zachowań ucznia oraz na 

systematycznym wpisywaniu przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym punktów za 

pozytywne i negatywne zachowania uczniów. 
6. Punkty przyznają nauczyciele w oparciu o opinię własną lub pracownika szkoły i zapisują 

je w dzienniku. 
7. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

8. W klasach IV - VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się 

przeliczając ocenę punktową według następującej skali: 
1) zachowanie wzorowe – 200 punktów i więcej; 
2) zachowanie bardzo dobre – 151– 199 punktów; 
3) zachowanie dobre – 100 – 150 punktów; 
4) zachowanie poprawne – 51 – 99 punktów; 
5) zachowane nieodpowiednie – 21 – 50 punktów; 
6) naganne – 20 i mniej punktów. 

10. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie 
dobrej. 

11. Uczeń, który otrzymał: 
1) w półroczu 25 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej niż bardzo dobra; 
2) w półroczu 35 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra. 

12. Ostateczną, śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału na 

podstawie uzyskanej przez uczniów sumy punktów, o której mowa w ust. 7 po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 
13. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 
14. Jeżeli uczeń dopuści się rażących uchybień przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma 

prawo do obniżenia oceny zachowania, o czym niezwłocznie informuje ucznia i jego 
rodziców. 

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

16. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  

zachowania lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia  

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 



SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PUNKTÓW DODATNICH 
 

Lp. Kryteri 

a    

oceny 

Osoby oceniające 
Liczba 

punktów Częstotliwość 

P1 
Punktualność - brak spóźnień i godzin 
nieusprawiedliwionych 

Wychowawca +2 raz w miesiącu 

P2 Terminowe wywiązywanie się 
z powierzonych lub dobrowolnie 
podjętych zadań 

wychowawca 

nauczyciel 

 

+2 
 

za każde działanie 

P3 Dbałość o rozwój własny - 

systematyczny udział w szkolnych 

zajęciach wyrównawczych, kołach 

przedmiotowych lub zajęciach 

sportowych 

 

nauczyciel 

przedmiotu 

 
+2 

 
raz w półroczu 

P4 
Dbałość o mienie szkoły i reagowanie 
na przypadki niszczenia go przez 
innych 

Wychowawca od+2 

do +5 

raz w półroczu 

P5 Aktywne uczestnictwo w pracach 

na rzecz klasy, rzetelne 

wywiązywanie się z powierzonych 

obowiązków 

 

Wychowawca 
od +2 

do +10 

 

raz w półroczu 

P6 Aktywne uczestnictwo w pracach na 
rzecz szkoły, rzetelne wywiązywanie 
się z powierzonych obowiązków 

wychowawca 
opiekun SU 
nauczyciel 

od +5 

do +15 

 

raz w półroczu 

P7 
Aktywne uczestnictwo w pracach na 
rzecz środowiska lokalnego 

organizator akcji 
wychowawca 

+3 za każdą akcję 

P8 
Inicjowanie przedsięwzięć na rzecz 
klasy lub szkoły 

wychowawca 
nauczyciel 

od +2 
do +5 raz w półroczu 

P9 
Udział w szkolnych konkursach i 
zawodach sportowych 

nauczyciel 
przedmiotu 

+3 każdorazowo 

P10 
Udział w pozaszkolnych konkursach 
i zawodach sportowych 

nauczyciel 
przedmiotu 

+5 każdorazowo 

P11 Zaangażowanie i aktywne 

uczestnictwo przy organizacji 

imprez i uroczystości szkolnych 

 

opiekun imprezy 
 

+3 
 

każdorazowo 

P12 
Okolicznościowe 
reprezentowanie szkoły na 
zewnątrz 

opiekun wyjścia +3 każdorazowo 

P13 
Stosowny dostosowany do 
okoliczności strój i wygląd Wychowawca +3 raz w półroczu 

P14 Stosowanie zwrotów 
grzecznościowych, 
dostosowywanie języka 
komunikacji do sytuacji i 
odbiorców 

 

Wychowawca 

 

+5 

 

raz w półroczu 

P15 Nieużywanie wulgaryzmów Wychowawca +5 raz w półroczu 

P16 Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i prawidłowe 

reagowanie na negatywne 
zachowania oraz przejawy zagrożenia 

Wychowawca od +2 
do +10 

 

raz w półroczu 

P17 
Propagowanie zdrowego stylu życia - 
nieuleganie nałogom Wychowawca +5 raz w półroczu 

P18 
Godne reprezentowanie szkoły 
podczas wycieczek, wyjść klasowych 
i szkolnych 

Wychowawca +5 raz w półroczu 



P19 Wyjątkowy takt i kultura osobista – 
dobre maniery w stosunku do 
dorosłych i rówieśników, zachowanie 
odpowiednie 
do sytuacji 

 
Wychowawca 

 
+5 

 
raz w półroczu 

P20 
Reagowanie na przejawy przemocy, 
agresji, 
dyskryminacji, kradzieży oraz 
wulgarności 

wychowawca 
nauczyciele 

od +1 
do +5 każdorazowo 

P21 Właściwa postawa podczas apeli I 
uroczystości szkolnych 

Wychowawca +5 raz w półroczu 

P22 Przestrzeganie zasad dotyczących 
używania telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych 

 

Wychowawca 
 

+5 
 

raz w półroczu 

P23 Okazywanie szacunku uczniom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły i 
innym 
osobom 

 

Wychowawca 
 

+10 
 

raz w półroczu 

P24 Pochwała wychowawcy Wychowawca +10 każdorazowo 
P25 Pochwała dyrektora Dyrektor +20 każdorazowo 

P26 
Postępy w zachowaniu ucznia i jego 
wysiłek w pracy nad sobą 

Wychowawca 
od +1 
do +5 raz w półroczu 

P27 Premia za całkowity brak punktów 
ujemnych 

Wychowawca +10 raz w półroczu 

 

 

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PUNKTÓW UJEMNYCH 
 
 

Lp. Kryteria oceny Osoby oceniające 
Liczba 
punktów 

Częstotliwość 

N1 
Nieusprawiedliwiona nieobecność 
na jednej godzinie lekcyjnej Nauczyciel -2 każdorazowo 

N2 Spóźnienie się na lekcję Nauczyciel -1 każdorazowo 

N3 
Samowolne opuszczenie terenu 
szkoły w trakcie trwania zajęć, 
ucieczka z lekcji 

Wychowawca -10 każdorazowo 

N4 Niewywiązywanie się z 

powierzonych lub dobrowolnie 

podjętych zadań, w tym 

nieterminowe oddawanie 

dokumentacji szkolnej, książek 

do biblioteki 

 

wychowawca 

nauczyciel 

 
-2 

 
za każde 

działanie 

N6 Brak zmiany obuwia 
wychowawca 

nauczyciel 
-2 za każdy dzień 

 

N7 
Celowe niszczenie mienia, w tym 
podręczników szkolnych lub rzeczy 
będących własnością innych 

wychowawca 

nauczyciel 

od -5 

do -20 

 

każdorazowo 

N8 Zaśmiecanie otoczenia 
wychowawca 

nauczyciel 
-2 każdorazowo 

N9 
Niestosowny, wyzywający, 
niezgodny z zapisem w 
statucie strój i wygląd 

wychowawca 
od -2 
do -10 każdorazowo 

N10 
Brak stroju galowego na 
uroczystościach szklonych 

wychowawca -2 każdorazowo 

N11 
Używanie wulgaryzmów i 
słownictwa spoza normy językowej 

wychowawca 
nauczyciel 

-5 każdorazowo 



 
N12 

Nieprzestrzeganie ustalonych 

zasad bezpieczeństwa, 

świadome stwarzanie 

zagrożenia bezpieczeństwu 

własnemu i innych podczas 

lekcji I przerw na terenie szkoły 

 

wychowawca 

nauczyciel 

 
-2 

 
każdorazowo 

N13 Uleganie nałogom 
wychowawca 

nauczyciel 
-30 każdorazowo 

N14 Stosowanie przemocy fizycznej 
wobec uczniów, nauczycieli i 
pracowników szkoły, w tym pobicie, 
udział w bójce 

wychowawca 

nauczyciel 

od -10 

do -30 

 

każdorazowo 

N15 Stwierdzone zaczepianie słowne 
np. ośmieszanie, zastraszanie, 
dokuczanie, 
brak tolerancji wobec innych 

wychowawca 

nauczyciel 

od -5 
do -10 

 

każdorazowo 

N16 
Namawianie i prowokowanie do 
złych czynów 

wychowawca 
nauczyciel 

-10 
każdorazowo 

N17 Znęcanie się nad innym uczniem, 
pracownikiem szkoły 

wychowawca od -10 
do -30 każdorazowo 

N18 Niewłaściwe zachowanie na lekcji nauczyciel -5 każdorazowo 
N19 Uciążliwe przeszkadzanie w lekcji nauczyciel -5 każdorazowo 

N20 
Używanie telefonów komórkowych i 
innych urządzeń elektronicznych na 
terenie szkoły 

wychowawca 
nauczyciel 

-5 każdorazowo 

N21 
Fotografowanie lub filmowanie z 
udziałem innych bez ich zgody 

wychowawca 
nauczyciel -25 każdorazowo 

N22 
Samowolnie oddalenie się od grupy 
podczas wycieczek i wyjść 

wychowawca 
nauczyciel -20 każdorazowo 

N23 
Podrabianie podpisu, fałszownie 
usprawiedliwienia oraz ocen 

wychowawca 
nauczyciel -15 każdorazowo 

N24 Ściąganie, kłamanie 
wychowawca 

nauczyciel 
-5 każdorazowo 

N25 
Kradzież, wyłudzanie pieniędzy 
lub własności prywatnej 

wychowawca 
nauczyciel -20 każdorazowo 

N26 
Niestosowne zachowanie podczas 
apeli i uroczystości szkolnych 

wychowawca 
nauczyciel 

-3 każdorazowo 

N27 Rozpowszechnianie materiałów 

dotyczących nauczycieli i uczniów 

godzące w dobre imię szkoły i ich 

pracowników oraz umieszczanie 

obraźliwych komentarzy 
na portalach internetowych 

 
wychowawca 

nauczyciel 

 

-30 

 

każdorazowo 

 

N28 
Aroganckie, niewłaściwe zachowanie 
wobec rówieśników, nauczycieli lub 
innych pracowników szkoły 

wychowawca 

nauczyciel 

od -5 
do -20 

 

każdorazowo 

N29 
Odmowa wykonania polecenia 
nauczyciela 
i innego pracownika szkoły 

wychowawca 
nauczyciel 

-5 każdorazowo 

N30 Upomnienie wychowawcy wychowawca -10 każdorazowo 
N31 Upomnienie dyrektora dyrektor -20 każdorazowo 
N32 Komisja wychowawcza dyrektor -30 każdorazowo 

 


