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Ocenianie zachowanie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 

 

1. Ustalenia ogólne: 

 

1) Ocena zachowania powinna uwzględniać funkcjonowanie ucznia w środowisku 

szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej oraz 

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. 

2) Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze 

szczegółowymi kryteriami punktowego oceniania zachowania uczniów na pierwszym 

zebraniu i lekcji wychowawczej. 

3) Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokonywanie wpisów do dziennika 

elektronicznego wraz z punktacją na bieżąco, do końca każdego miesiąca według 

wzoru: liczba punktów – komentarz. 

4) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez 

ucznia punktów. 

5) Rodzice i uczniowie mają bieżący dostęp do monitorowania zachowania ucznia przez 

wgląd do dziennika elektronicznego. 

6) Ocena roczna jest sumą punktów zgromadzonych przez ucznia w I i II półroczu dzieloną 

przez dwa. 

 

2. Szczegółowe kryteria oceniania: 

 

1) Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 150 punktów, co równe jest ocenie 

dobrej z zachowania. 

2) Uczeń może uzyskać punkty dodatnie jak również punkty ujemne. Szczegółowy podział 

punktów w tabeli poniżej. 

3) Przedstawione kryteria są jednocześnie obowiązującym wzorem do wpisów w 

dzienniku elektronicznym. 

4) Wpisu dokonuje nauczyciel koordynujący działania ucznia 

 

3. Kryteria przyznawania punktów 

 

Praca na rzecz: 

• klasy, 

• szkoły, 

• biblioteki, 
• szatni. 

 

 

od 5 do 20 pkt. 

Wzorowe przestrzeganie regulaminu szkoły. 
(żadnych negatywnych wpisów) 

20 pkt. (raz w półroczu) 

 

 

 

 

 

 

 Konkursy, zawody sportowe, olimpiady 

 

Etap szkolny lub 
gminny 

 

5 pkt. 

Etap 

rejonowy/powiatowy 

 

15 pkt. 

Etap wojewódzki 40 pkt.- F 

50 pkt. -L 

 

 Etap centralny 100 pkt. 

100% frekwencji. 10 pkt. (raz w miesiącu) 

Działania charytatywne. 5 do 10 pkt. 
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Zbiórka surowców wtórnych  
od 5 do 20 pkt. 

Pomoc koleżeńska. 5 do 10 pkt. (wpisuje wychowawca) 

Prawidłowe reagowanie na sytuacje zagrażające 
zdrowiu i życiu. 

20 pkt. (wpisuje wychowawca) 

Widoczna poprawa zachowania w terminie 
wyznaczonych w kontrakcie. 

10 pkt. 

Darczyństwo 5 do 10 pkt. 

Inicjatywy podejmowane przez uczniów. 5 do 20 pkt. 

Sprawowanie funkcji samorządowych w klasie i w 
szkole. 

5 do 10 pkt. 

Aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań i 
zajęciach organizowanych przez szkołę. 

10 pkt. 

Sumienne przestrzeganie regulaminu 
dotyczącego stroju szkolnego. 

10 pkt. (raz w półroczu) 

Aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań i 
zajęciach organizowanych poza szkołą 
(potwierdzonych na piśmie). 

10 pkt (raz w półroczu) 

Pochwała wychowawcy 
Nie dotyczy w/w kategorii. 

25 pkt. 

Pochwała dyrektora 
Nie dotyczy w/w kategorii. 

50 pkt. 

Zaburzanie toku lekcji. -5 do -10 pkt. 

Używanie wulgaryzmów. -10 pkt. 

Niestosowanie się do poleceń nauczyciela i innych 
pracowników szkoły. 

-5 do -10 pkt. 

Lekceważący stosunek do nauczyciela i innych 
pracowników szkoły. 

-5 do -10 pkt. 

Przetrzymywanie książek z biblioteki. 
-5 pkt. (za jeden egzemplarz za każdy 

miesiąc 

nieuzasadnionego przetrzymywania 

wydawnictwa w danym roku 

szkolnym) 

Używanie urządzeń elektronicznych na terenie 
szkoły. 

-15 pkt. 

Niewywiązywanie się z obowiązków 
dyżurnego. 

-5 pkt. 

Niszczenie mienia szkoły. -20 pkt. 

Opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć 
dydaktycznych i opiekuńczych 

-15 pkt. 

Zaśmiecanie otoczenia. -5 pkt. 

Jedzenie, picie (bez zgody nauczyciela), żucie gumy 
na lekcji. 

-5 pkt. 

Odpisywanie prac domowych w czasie przerw, 
lekcji. 

-5 pkt. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach 

obowiązkowych. 

(wpisuje na koniec każdego miesiąca 

wychowawca klasy) 

 

-5 pkt. (za każdą godzinę) 

Każde nieusprawiedliwione spóźnienie. 
(wpisuje na koniec każdego miesiąca 

-3 pkt. 

wychowawca klasy)  
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Agresja wobec koleżanki/kolegi. -10 pkt. 

Nieprzestrzeganie regulaminu dotyczącego 
stroju szkolnego. 

-5 pkt. (każdorazowo) 

W innych czynach związanych z 

nieprzestrzeganiem statutu szkoły i regulaminów 

punkty ujemne określa wychowawca klasy po 

konsultacji ze szkolnym pedagogiem. 

 

Nagana dyrektora: 

• kradzież, 

• pobicie, 

• używanie i rozprowadzanie środków 

psychoaktywnych, 

• wyłudzanie pieniędzy, 

• palenie papierosów, 

• cyberprzemoc, 

• fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad 

innymi, 

• wejście w konflikt z prawem, 

• inne wykroczenie, które narusza ogólnie 

przyjęte zasady moralne i społeczne, 

• naruszenie nietykalności i godności 

nauczyciela jako funkcjonariusza 

publicznego (art. 63 KN). 

 

 

 

 

 

 

 

-50 pkt. 

4. Dane działanie może być tylko jeden raz punktowane. 

5. W przypadku nagan stosuje się gradację kar. 

6. Ocena roczna jest sumą punktów zgromadzonych w I i II półroczu przez ucznia dzieloną 

przez dwa. 

 

  

Klasy IV-VIII SP 

 

półroczna i roczna 

Wzorowa 300 i więcej 

Bardzo dobra 220 - 299 

Dobra 150 - 219 

Poprawna 100 - 149 

Nieodpowiednia 70 - 99 

Naganna Poniżej 70 
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7. Jeżeli uczeń otrzyma naganę wychowawcy klasy, to bez względu na liczbę zdobytych 

punktów, uzyskuje najwyżej ocenę bardzo dobrą (w szczególnych przypadkach, na wniosek 

wychowawcy, za zgodą rady pedagogicznej, punkt ten może zostać uchylony). 

 

8. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę zdobytych 

punktów, uzyskuje najwyżej ocenę dobrą (w szczególnych przypadkach, za zgodą rady 

pedagogicznej punkt ten może zostać uchylony). 

 

9. Uczeń, w uzasadnionych przypadkach może zostać przeniesiony do równoległej klasy. 

 

10. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność swoich dzieci za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, telefonicznie, pisemnie lub osobiście. 

 

 


