
 
Regulamin oceniania zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 
 

1. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności :  
- wywiązywanie się ucznia z obowiązków szkolnych  
- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej  
- dbałość o honor i tradycje szkoły  
- dbałość o piękno mowy ojczystej  
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  
- okazywanie szacunku innym osobom  
- przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.  

2. Ocenie podlega zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą.  
3. Ocena zachowania nie ma wpływu na  

a. oceny z zajęć edukacyjnych  
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły – wyjątek stanowi dwukrotne 

otrzymanie przez ucznia oceny nagannej w klasyfikacji rocznej, które umożliwia Radzie 
Pedagogicznej podjęcie uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 
nieukończeniu szkoły przez ucznia.  

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zliczeniu 
punktacji (podanej w punkcie 10 d), zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia. 

6. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena zachowania jest ostateczna.  
7. O przewidywanej ocenie zachowania  

a. w przypadku oceny nieodpowiedniej i nagannej uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) 
są informowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

b. w przypadku pozostałych ocen uczeń otrzymuje informację na dwa tygodnie przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

8. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. 

9. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni 
roboczych od dnia przekazania informacji w dzienniku elektronicznym. 

10. Ocenę zachowania ustala się według następujących zasad  
a. każdy uczeń otrzymuje na początku każdego półrocza 100 pkt.  
b. liczba przyznanych punktów zmniejsza się lub zwiększa, gdy uczeń uzyskuje punkty 

dodatnie lub ujemne  
c. wszystkie zachowania (dodatnie i ujemne) ucznia są wpisywane przez nauczycieli do 

dziennika elektronicznego w zakładce uwagi ucznia ( krótka informacja, data oraz liczba 
punktów i podpis nauczyciela) nie później niż w ciągu tygodnia od zaistniałej sytuacji  

d. pod koniec każdego półrocza – na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej – wychowawca dokonuje zliczenia punktów i ustala ocenę zachowania ucznia 
według kryteriów:  

 
ocena wzorowa – uczeń uzyskuje 200 i więcej punktów  
ocena bardzo dobra – 151 – 199 punktów  
ocena dobra – 100 – 150 punktów  
ocena poprawna – 99 – 50 punktów  
ocena nieodpowiednia – 49 – 1 punkt  
ocena naganna – 0 i mniej punktów  



 
11. Z przyjętymi zasadami na początku każdego roku szkolnego zostają zapoznani uczniowie i ich 

rodzice.  
12. Istnieje możliwość odstąpienia od przyjętych zasad oceniania zachowania w szczególnych 

przypadkach wiadomych wychowawcy.  
13. Na ocenę wzorową uczeń nie może przekroczyć 10 pkt. ujemnych w półroczu i jednorazowo nie 

może to być 10 punktów ujemnych lub więcej.  
14. Na ocenę bardzo dobrą uczeń nie może przekroczyć 20 punktów ujemnych i nie może dostać 

jednorazowo 10 punktów ujemnych lub więcej.  
15. Na ocenę dobrą uczeń nie może przekroczyć 50 punktów ujemnych i nie może jednorazowo 

otrzymać 20 punktów ujemnych.  
16. W szczególnie rażących przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób uczeń 

otrzymuje w danym półroczu ocenę naganną zachowania bez względu na liczbę uzyskanych 
punktów.  

17. Za spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających w szkole oraz na imprezach 
organizowanych przez szkołę, przebywanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
wnoszenie czy posiadanie alkoholu lub środków odurzających w wyżej wymienionych miejscach 
oraz spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających w innych miejscach, o ile zostało to 
udokumentowane - obniża się ocenę zachowania do nagannej w danym półroczu bez względu na 
liczbę punktów uzyskanych przez ucznia.  

18. Zachowanie uczniów znajdujące odbicie w Kodeksie Karnym podlegają zgłoszeniu na policję 
i sankcjom karnym oraz powodują obniżenie oceny zachowania w danym półroczu do nagannej 
lub nieodpowiedniej w zależności od kwalifikacji czynu.  

19. Śródroczne i roczne oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym są ocenami opisowymi.  

 



Szczegółowe zasady przyznawania punktów:  
Punkty dodatnie  

1. Udział w zawodach sportowych i konkursach (każdorazowo)  
a) szkolnych : I m-ce 10 pkt., II m-ce 8 pkt., III m-ce 5 pkt., udział 3 pkt. b) rejonowych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich – I m-ce 20 pkt., II m-ce 15 pkt., III m-ce 12 pkt., wyróżnienie 
10 pkt., udział 5 pkt.  

2. Aktywne sprawowanie funkcji w klasie – raz w półroczu 10 pkt.  
3. Aktywne sprawowanie funkcji w szkole – raz w półroczu 20 pkt.  
4. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz ( nie dotyczy konkursów i zawodów) - każdorazowo  

a) w czasie lekcji 5 pkt b) w czasie wolnym od zajęć 10 pkt  
5. Udział w organizowaniu imprez szkolnych – każdorazowo 10 pkt.  
6. Udokumentowana pomoc kolegom w nauce – raz w półroczu 10 pkt..  
7. 100% frekwencja – raz w półroczu 15 pkt.  
8. Aktywny udział w akcjach charytatywnych – każdorazowo 5 pkt.  
9. Aktywny udział w zbiórce surowców wtórnych – 20 baterii – 5 p, 100 nakrętek – 5 p, 1 kg 

makulatury – 1p - uczeń może uzyskać maksymalnie 30 pkt. w ciągu półrocza za pkt.9  
10. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, pomoc nauczycielowi w przygotowaniu lub 

przeprowadzeniu lekcji - każdorazowo 5 pkt.  
11. Brak spóźnień - raz w miesiącu 5 pkt.  
12. Brak uwag negatywnych i uzyskanie jakichkolwiek punktów dodatnich - raz w półroczu 10 pkt.  
13. Działania mające na celu dbanie o czystość i estetykę klasy/szkoły - każdorazowo 5 pkt.  
14. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań – raz w półroczu 20 pkt.  
15. Przeciwstawienie się negatywnym postawom i zachowaniom rówieśników - każdorazowo 10 pkt.  
16. Systematyczne wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej i terminowe ich zwracanie - raz 

w półroczu 10 p.  
17. Efektywna praca na rzecz środowiska (wolontariat) 10 pkt.  
18. Praca lub dar na rzecz klasy i szkoły – każdorazowo 5 pkt.  
19. Do dyspozycji wychowawcy (pozytywna opinia klasy lub osób dorosłych z otoczenia ucznia, inne 

pozytywne zachowania – raz w półroczu 10 pkt; bardzo dobry stosunek do nauki – raz w półroczu 
10 pkt.)  

20. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego - każdorazowo 5 pkt.  
21. Pomoc w bibliotece, u pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego - każdorazowo 5 pkt.  
22. Działalność pozaszkolna ucznia – udokumentowana – 5 pkt.  

 
Punkty ujemne  

1. Przeszkadzanie na lekcji - każdorazowo - 5 pkt.  
2. Niewykonanie polecenia nauczyciela - każdorazowo - 5 pkt.  
3. Aroganckie odezwanie się lub znieważenie pracownika szkoły - każdorazowo -10 pkt.  
4. Ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne rówieśnika - każdorazowo -10 pkt.  
5. Wszczęcie bójki – 20 pkt, prowokowanie - 10 pkt.  
6. Użycie wulgarnego słownictwa – każdorazowo -5 pkt.  
7. Niewłaściwe zachowanie (na przerwie, na wycieczce szkolnej lub imprezie organizowanej przez 

szkołę) – każdorazowo -10 lub -20 pkt. (nauczyciel dodaje krótki opis zaistniałej sytuacji)  
8. Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku szkoły - 10 pkt.  
9. Niszczenie rzeczy innych uczniów lub pracowników szkoły -10 pkt.  
10. Kradzież lub wymuszenie - każdorazowo - 20 pkt.  
11. Zaśmiecanie otoczenia i niszczenie przyrody - każdorazowo -5 pkt.  
12. Palenie papierosów/e-papierosów/picie alkoholu: pierwszy raz – 10 pkt., każdy kolejny raz – 20 pkt.  
13. Towarzyszenie osobom palącym papierosy lub spożywającym alkohol (pierwszy raz – 5 p., kolejny 

raz –10 p)  
14. Spóźnianie się na lekcję - jedno spóźnienie każdorazowo - 2 pkt. (na podstawie pisemnej informacji 

od rodziców ucznia nauczyciel/wychowawca może spóźnienie usprawiedliwić i anulować punkty).  
15. Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia – za 1 godz. -5 pkt. 



16. Niewłaściwe obuwie - 1 pkt. na każdej lekcji.  
17. Brak identyfikatora - 3 pkt. jeden raz w ciągu danego dnia.  
18. Samowolne i nieuzasadnione opuszczenie szkoły w czasie lekcji lub przerwy - każdorazowo -5 pkt.  
19. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach – 5 pkt.  
20. Niewywiązywanie się z funkcji klasowych lub podjętych zobowiązań – każdorazowo -5 pkt.  
21. Przepisywanie pracy domowej - każdorazowo -5 pkt.  
22. Brak szacunku dla symboli religijnych i narodowych - każdorazowo -5 pkt.  
23. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zdrowia, higieny i estetyki osobistej (uczeń ma obowiązek 

przestrzegać estetyki i skromności w ubiorze; codzienny ubiór musi być czysty, schludny, 
w niejaskrawych barwach, pozbawiony niestosownych napisów.  
 
Niewskazane jest noszenie strojów o zbyt jaskrawej kolorystyce i ekstrawaganckim kroju, (np. 
odsłaniającym brzuch, plecy, naddartych lub podartych z napisami i symbolami obrażającymi innych 
) makijaży, malowanie i zdobienie paznokci; zabrania się noszenia kontrowersyjnych fryzur – np. 
dredy, irokezy, wystrzyżone wzory, trwała ondulacja, kolor rażąco odbiegający od naturalnego; 
zabrania się noszenia ozdób przebijających ciało, wyjątek stanowią ozdoby w uszach dziewcząt, jeśli 
są małych rozmiarów i przylegają do uszu, a ich wygląd nie obraża uczuć innych osób -5 pkt. jeden 
raz w ciągu danego dnia.  

24. Używanie telefonu komórkowego, mp3 lub innych urządzeń multimedialnych w szkole - 
każdorazowo -5 pkt.; -20 pkt. – za nagrywanie osób w szkole bez ich zgody.  

25. Przetrzymywanie książek z biblioteki – raz w półroczu -5 pkt.  
26. Do dyspozycji wychowawcy (za inne negatywne zachowania wcześniej niewyszczególnione) -

10 pkt.  
27. Przynoszenie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów - każdorazowo -5 pkt.  
28. Oszukiwanie nauczyciela/pracownika szkoły (kłamstwo, podrabianie podpisów, usprawiedliwień, 

ocen itp.) – każdorazowo -10 pkt. 


