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PUNKTOWY SYSTEM  

OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH 4-8 
 

 
Ogólne zasady: 
1. Punktowy System Zachowania jest oparty na Regulaminie Ucznia, Programie Wychowawczym Szkoły 

oraz Statucie Szkoły.  

2. Punkty dodatnie i ujemne wpisywane są na bieżąco przez wychowawcę lub innych nauczycieli  

w dzienniku elektronicznym.  

3. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli  

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.  

4. Ocena zachowania jest oceną słowną, określoną rozporządzeniem MEN ( wzorowa, bardzo dobra, 

dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna). 

5. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się na podstawie ilości punktów uzyskanych na koniec 

semestru, roku wg ustalonego kryterium. 

6. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba 

punktów. Punkty wpisywane są do e-dziennika. 

7. Szczegółowe zasady punktowego oceniania zachowania:  

 Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 200 punktów, który jest równowartością oceny 

dobrej. Ocena wyjściowa charakteryzuje zachowanie ucznia nie budzące zastrzeżeń. Tak oceniony uczeń 

przestrzega zasad zapisanych w Statucie Szkoły. 

  W ciągu każdego semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej  

lub niższej ocenie zachowania.  

 Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo odpowiedniej liczby 

punktów otrzymał uwagi za picie alkoholu, palenie papierosów, ucieczkę z lekcji, kradzież, wymuszanie, 

pobicie kolegi lub inna forma agresji, aroganckie zachowanie, znieważenie słowem lub gestem 

nauczyciela, kolegów i innych pracowników szkoły, fałszowanie dokumentacji, wandalizm, 

przekleństwa, nękanie- stalking, nagrywanie. Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie otrzymuje uczeń, 

który otrzymał upomnienie ustne lub pisemne dyrektora szkoły. 

 Oceny poprawnej i wyższej nie może dostać uczeń, który ma więcej niż 50% nieusprawiedliwionej 

nieobecności w szkole, popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora.  

8. Uzyskana przez ucznia łączna ilość punktów dodatnich i ujemnych w semestrze jest przeliczana  

na ocenę zachowania według następujących zasad: 

wzorowe 350 punktów, w tym nie więcej niż 20 punktów ujemnych 

bardzo dobre  349-281, w tym maksymalnie 30 punktów ujemnych 

dobre 280-200, w tym maksymalnie 60 punktów ujemnych 

poprawne  199-100 

nieodpowiednie 99-0 

naganne poniżej 0 

9.  Dopuszczenie się czynów karalnych w szkole i poza nią, interwencja policji lub prokuratury, wówczas 

uczeń otrzymuje ocenę naganą śródroczną/końcoworoczną. 

10. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba) nie mógł uzyskać 

odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię 

innych nauczycieli.  

9. Tryb odwoławczy od oceny zachowania określony jest w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania 

(Statut).  
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|Szczegółowe kryteria przyznawania punktów dodatnich 
Lp. KRYTERIA –punkty dodatnie  PUNKTY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIAJĄCY  

1. Systematyczność i sumienność 

wywiązywania się z obowiązku 

szkolnego (stosowanie się do zasad PZO, 

przestrzeganie etykiety podczas zajęć) 

5 RAZ  

W MIESIĄCU 

WYCHOWAWCA 

2.  Terminowe wywiązywanie się  

z dodatkowych zadań względem 

wychowawcy/klasy lub nauczyciela  

5 KAŻDORAZOWO WYCHOWAWCA/ 

NAUCZYCIELE 

 

 

3. 

Konkursy przedmiotowe i zawody 

sportowe: 

etap szkolny: 

1-3 miejsce 

wyróżnienie 

 

 

15 

 

 

 

KAŻDORAZOWO 

 

 

 

OPIEKUN 

KONKURSU/ 

ZAWODÓW 

SPORTOWYCH 

10 

etap międzyszkolny: 

1-3 miejsce 

wyróżnienie 

 

30 

15 

finalista 20 

laureat 50 

 

4. 

Efektywne pełnienie funkcji w szkole: 

(samorząd:   

przewodniczący 

zastępca i skarbnik ) 

30 RAZ  

W PÓŁROCZU  

( PRZED 

KLASYFIKACJĄ) 

WYCHOWAWCA 

20 

poczet sztandarowy 20 KAŻDORAZOWO OPIEKUN 

 

 

5. 

Aktywna praca na rzecz szkoły, klasy: 

wystrój wnętrza  

(gazetki, plakaty, dekoracje) 

 

 

10 

 

 

ZA WYKONANIE 

 

 

NAUCZYCIELE 

przygotowanie imprez 

szkolnych/klasowych typu: wigilia, akcje 

samorządu, Liga klas… 

10 

prace porządkowe 10 

 

 

 

 

6. 

Pomoc w organizacji imprez szkolnych  

(apel, dyskoteka, dni otwarte, festyn, 

itp.) 

występ 

 

 

 

10 

 

 

 

 

KAŻDORAZOWO 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE  

udział w  chórze 5 

wykonanie dekoracji, prac 

porządkowych, przygotowanie 

materiałów na uroczystości 

10 

konferansjerka 10 

obsługa sprzętu nagłaśniającego 10 

7. Pomoc koleżeńska (podanie zakresu 

materiału do nadrobienia w przypadku 

nieobecności w szkole, wyjaśnienie 

zadania, pożyczenie materiałów 

wymaganych na zajęcia,…) 
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KAŻDORAZOWO 

 

NAUCZYCIELE 

 

8. 

Właściwe – niezagrażające 

bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu 

oraz innych osób- zachowanie podczas 

 

 

5 

 

 

RAZ  

 

 

WYCHOWAWCA 
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pobytu w szkole, przestrzeganie 

wewnątrzszkolnych regulaminów  

i procedur zawierających regulacje 

dotyczące bezpieczeństwa, m.in. 

regulaminów pracowni szkolnych, 

procedur dotyczących funkcjonowania 

szkoły w warunkach szczególnych: 

Warunkiem przyznania tych punktów jest 

brak punktów ujemnych za zachowania 

wymienione w kryterium nr 19 (w tabeli 

przyznawania punktów ujemnych). 

W MIESIĄCU 

9. Punktualność (brak spóźnień) 5 RAZ  

W MIESIĄCU 

WYCHOWAWCA 

10. Kultura osobista ucznia, brak uwag 

indywidualnych dotyczących 

negatywnego zachowania 

10 
RAZ  

W PÓŁROCZU 

WYCHOWAWCA 

11. Reagowanie na niewłaściwe 

zachowanie innych uczniów, 

zgłaszanie nauczycielowi zdarzeń 

zagrażających zdrowiu  

i bezpieczeństwu innych 

10 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

12. Nieuleganie negatywnym postawom  

i zachowaniu innych uczniów 
10 KAŻDORAZOWO  WYCHOWAWCA/ 

NAUCZYCIELE  

13. Dyżur w klasie 3 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

 

14. 

Aktywny udział w: 

a) projekcie szkolnym  

 

10 

 

ZA WYKONANIE 

 

OPIEKUN PROJEKTU 

 

b) projekcie międzyszkolnym  20 

 

15. 

Systematyczne uczestnictwo  

w zajęciach pozalekcyjnych  

(np. dydaktyczno-wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych,   

rozwijających  uzdolnienia) 

10  

RAZ  

W PÓŁROCZU  

(PRZED 

KLASYFIKACJĄ) 

 

NAUCZYCIELE/ 

WYCHOWAWCA 

16. Terminowe usprawiedliwianie 

nieobecności 
15 

17. Noszenie stroju galowego  

w wyznaczonych dniach 
5  

KAŻDORAZOWO 

 

WYCHOWAWCA 

18. Zaangażowanie w akcje szkolne:  

zbiórka baterii, nakrętek, przyniesienie 

ciasta, itp.  

 

10 

 

ZA UDZIAŁ  

W AKCJI 

NAUCZYCIELE 

 

19. 
   Wolontariat szkolny i pozaszkolny: 

a) udział w przeprowadzeniu 

jednorazowej zbiórki  

 

10 

 

 

KAŻDORAZOWO 

 
OPIEKUN 

WOLONTARIATU 

b) udział w przeprowadzeniu 

długotrwałej akcji  
20 

 

20. 

Właściwe korzystanie z szafek 
ubraniowych  
(zgodnie z przeznaczeniem, 
pozostawianie okryć, butów) 

 

20 

 

RAZ W PÓŁROCZU 

 

WYCHOWAWCA 

21. Wywiązywanie się z terminowego 
rozliczania z biblioteką szkolną 

 

5 

 

RAZ W PÓŁROCZU 

BIBLIOTEKARZ/ 

WYCHOWAWCA 
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22. Przestrzeganie zasad wprowadzonych  
w związku z zagrożeniem 
epidemicznym 

 

5 

 

RAZ W MIESIĄCU  

 

WYCHOWAWCA  

23. 

 

 

 

 

Do dyspozycji: 

a) wychowawcy  

 

10 

 

RAZ W PÓŁROCZU  

(W OKRESIE 

KLASYFIKACYJNYM) 

 

 

WYCHOWAWCA 

b) zespołu klasowego  5 

c) ucznia (samoocena) 5 

za właściwe wywiązywanie się  

z obowiązków ucznia, postępowanie 

zgodne z dobrem społeczności  

szkolnej,  kulturalne  zachowanie  się   

w szkole i poza nią oraz prezentowanie 

innych pozytywnych zachowań  

 

 

Szczegółowe kryteria przyznawania punktów ujemnych 
Lp.  

KRYTERIA – punkty ujemne 

 

PUNKTY 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
OCENIAJĄCY 

1. Niesystematyczne i niesumienne 

wywiązywanie się z obowiązku 

szkolnego (niestosowanie się do zasad 

PZO, nieprzestrzeganie etykiety podczas 

zajęć) 

5 RAZ W MIESIĄCU WYCHOWAWCA 

2. Każda opuszczona bez usprawiedliwienia 

godzina lekcyjna,  
2 KAŻDORAZOWO WYCHOWAWCA 

3. Samowolne opuszczenie terenu szkoły 15 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

 

4. 

Spóźnienie: 

do 5 spóźnień - za każde spóźnienie 
 

1 
 

KAŻDORAZOWO 

 

WYCHOWAWCA 

powyżej 5 spóźnień - za każde 

spóźnienie  
2 

5. Niewypełnianie obowiązku dyżurnego 3 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

 

 

6. 

Niewywiązanie się z przyjętych 

zobowiązań: 

podczas organizacji imprez  

i uroczystości szkolnych  

 

 

10 

 

 

 

KAŻDORAZOWO 

 

 

NAUCZYCIELE 

względem wychowawcy/klasy  10 

nieobecność na konkursie  

bez usprawiedliwienia  
5 

7. Kłamstwo, ściąganie, odpisywanie prac, 

przywłaszczenie własności intelektualnej 

(plagiat- niewłaściwe korzystanie  

z zasobów internetowych) 

10 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

8. Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego  

i kulturalnego zachowania podczas wyjść 

poza szkołę 

10 KAŻDORAZOWO WYCHOWAWCA/ 

NAUCZYCIELE 

9. Podrobienie podpisu, informacji, 

usprawiedliwienia, oceny 
30 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

10. Kradzież 30 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 
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11. 

Cyberprzemoc - rozpowszechnianie  

(w tym m.in. przy użyciu nowoczesnych 

technologii) obraźliwych treści, nagrań, 

zdjęć dotyczących uczniów, nauczycieli  

i pracowników szkoły 

30 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

12. Stalking – podglądanie, śledzenie, 

grożenie, nękanie smsami … 
10 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE  

13. Prowokowanie innych do złych 

uczynków i zachowania 
10 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

14. Palenie lub posiadanie papierosów/ 

e-papierosów 
30 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

15. Picie lub posiadanie alkoholu 30 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

 

16. 

 Zażywanie, posiadanie  

 lub rozprowadzanie narkotyków i innych    

środków odurzających 

 

50 

 

KAŻDORAZOWO 
 

NAUCZYCIELE 

17. Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy 30 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

 

 

18. 

Niszczenie mienia publicznego  

i prywatnego (w tym książek  

i podręczników): 

a) szkoda „naprawialna”  

(np. pomalowanie ławki, 

ściany, gdy szkodę można łatwo 

usunąć) 

 

 

 

10 

 

 

KAŻDORAZOWO 

 

 

NAUCZYCIELE 

 

b) szkoda „nienaprawialna” (rzecz 

uległa zniszczeniu) 

 

30 

 

 

 

 

19. 

Prezentowanie następujących 
niewłaściwych zachowań: 

a) korzystanie z telefonu  

komórkowego i innych 

 urządzeń elektronicznych  

bez zgody nauczyciela itp. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŻDORAZOWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUCZCYCIELE b) przeszkadzanie na lekcjach 5 

c) niewykonanie polecenia 

nauczyciela 
10 

d) aroganckie, obraźliwe 

odzywanie się do nauczyciela, 

pracownika szkoły 

10 

f) niewłaściwe zachowanie  
w czasie uroczystości szkolnych 

10 

g) bójki uczniowskie (w przypadku 
braku możliwości ustalenia 
winowajcy, punkty otrzymują 
wszyscy uczestnicy zdarzenia) 

15 

h) ubliżanie koledze 10 

i) wulgarne słownictwo 10 

j) jedzenie na lekcji 5 

e) inne zachowania uznawane  

za nieodpowiednie (np. 
10 
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obraźliwe gesty, plucie, kopanie, 

spychanie ze schodów, 

gryzienie, podstawianie nogi) 

 

 

 

 

 

20. 

Wygląd ucznia niezgodny z opisem  
w Statucie: 

a) farbowanie włosów 

(jednorazowo po zafarbowaniu), 

dredy … 

30  

 

 

 

KAŻDORAZOWO 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE 

b) makijaż/pomalowane paznokcie  5 

c) noszenie wyzywającej biżuterii 

(np. kolczyki: w nosie, na 

języku,  w ustach; tunele, itp.)  

lub zagrażającej 

bezpieczeństwu 

5 

d) nieodpowiedni strój (odkryty 

brzuch, ramiona, dekolt;  

bardzo krótkie spodenki  
i spódniczki/sukienki lub 

noszenie ubrań z napisami  
i obrazkami o obraźliwej treści) 

5 

e) brak obuwia zmiennego  5 

f) brak stroju galowego  
 

5 

21. Prezentowanie innych, niż wymienione 
wyżej, zachowań zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu  
oraz innych osób, nieprzestrzeganie 
wewnątrzszkolnych regulaminów  
i procedur dotyczących bezpieczeństwa, 
m.in. regulaminów pracowni szkolnych, 
procedur dotyczących funkcjonowania 
szkoły w warunkach szczególnych, np. 
podczas epidemii 

 
 
5 

 

KAŻDORAZOWO 
 

NAUCZYCIELE  

22. Nieodpowiednie zachowanie 
 na stołówce szkolnej 

5  

KAŻDORAZOWO  

 

NAUCZYCIELE  

23. Niedopełnienie obowiązku rozliczenia 
się z wypożyczonych książek  
i podręczników z biblioteki szkolnej  
w terminie wyznaczonym  
przez bibliotekarza 

5  

KAŻDORAZOWO 

 

BIBLIOTEKARZ/ 

WYCHOWAWCA 

24. Niesystematyczny udział w zajęciach 
pozalekcyjnych (np. dydaktyczno- 
wyrównawczych, rozwijających 
uzdolnienia) oraz w zajęciach 
wychowania do życia  
w rodzinie (poza sytuacją pisemnego 
zgłoszenia przez rodzica rezygnacji  
z udziału ucznia w zajęciach),  
w zajęciach z doradztwa zawodowego 

 

 

10 

 

RAZ W PÓŁROCZU  
(W OKRESIE 

KLASYFIKACYJNYM) 

 

WYCHOWAWCA 
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Kryteria przyznawania punktów podczas nauczania zdalnego 
 

Lp. 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA  

PUNKTÓW DODATNICH 

PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO 

 

PUNKTY 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

 

OCENIAJĄCY 

1. Zaangażowanie w pracę zdalną: 

systematyczne odbieranie  

i odsyłanie zadań domowych, 

aktywny udział w zajęciach online 

 

20 

 

RAZ W MIESIĄCU, 

W CZASIE PRACY 

ZDALNEJ 

 

 

NAUCZYCIELE 

 

2. 

Dbanie o e-etykietę podczas 

korzystania z narzędzi do pracy 

zdalnej (kultura języka  

w korzystaniu z czatów podczas 

zajęć, ograniczenie niepotrzebnych 

wpisów) 

 

10 

 

RAZ W MIESIĄCU, 

W CZASIE PRACY 

ZDALNEJ 

 

NAUCZYCIELE 

3. Pomoc kolegom w nauce 10 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

4. Reagowanie na niewłaściwe 

zachowanie innych uczniów, 

zgłaszanie nauczycielowi zdarzeń 

zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu innych 

10 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

5. Nieuleganie negatywnym postawom  

i zachowaniu innych uczniów 
10 KAŻDORAZOWO  WYCHOWAWCA/ 

NAUCZYCIELE  

 

6. 

Aktywny udział w: 

a) projekcie szkolnym  

 

10 

 

ZA WYKONANIE 

 

OPIEKUN PROJEKTU 

 

b) projekcie międzyszkolnym  

 

20 

7. 

 

 

Konkursy przedmiotowe i zawody 

sportowe: 

etap szkolny: 

1-3 miejsce 

 

 

 

15 

 

 

 

KAŻDORAZOWO 

 

 

 

OPIEKUN 

KONKURSU/ 

ZAWODÓW 

SPORTOWYCH 

wyróżnienie 10 

etap międzyszkolny: 

1-3 miejsce 
 

30 

wyróżnienie 15 

finalista 20 

laureat  50 

8. 

 

 

 

 

Do dyspozycji: 

a) wychowawcy  

 

10 

 

 

RAZ W PÓŁROCZU  
(W OKRESIE 

KLASYFIKACYJNYM) 

 

 

WYCHOWAWCA 

b) zespołu klasowego  5 

c) ucznia (samoocena) 5 

za właściwe wywiązywanie się  

z obowiązków ucznia, 

postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności  szkolnej,  kulturalne  

zachowanie  się  w szkole i poza 

nią oraz prezentowanie innych 

pozytywnych zachowań  
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Lp. 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA  

PUNKTÓW UJEMNYCH 

PODCZAS NAUCZANIA ZDALNEGO 

 

PUNKTY 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

 

OCENIAJĄCY 

1. Brak zaangażowania w pracę zdalną: 

niesystematyczne odbieranie  

informacji, uczeń nie uczestniczy  

w zajęciach online 

 

20 

 

RAZ W MIESIĄCU, 

W CZASIE PRACY 

ZDALNEJ 

 

NAUCZYCIELE 

 

2. 

Łamanie  e-etykiety podczas 

korzystania z narzędzi do pracy 

zdalnej (niewłaściwy  język  

w korzystaniu z czatów podczas 

zajęć,  niepotrzebne wpisy, uleganie 

negatywnym postawom  

i zachowaniu innych uczniów) 

 

 

10 

 

KAŻDORAZOWO  

 

NAUCZYCIELE 

 

3.  

Nieterminowe odsyłanie 

wykonanych zadań do nauczyciela  
 

5 

 

KAŻDORAZOWO  

 

NAUCZYCIELE  

4. Odmawianie pomocy kolegom  
w nauce, nieodpowiadanie na prośby 
kierowane w sprawie omówionego 
materiału, zadań do samodzielnej 
pracy, brak współpracy z zespołem 
klasowym 

 
10 

 

KAŻDORAZOWO 

 

NAUCZYCIELE 

5. Niereagowanie na niewłaściwe 

zachowanie innych uczniów 
 

10 

 

KAŻDORAZOWO 

 

NAUCZYCIELE 

6. Kłamstwo, odpisywanie prac, 

przywłaszczenie własności 

intelektualnej (plagiat-niewłaściwe 

korzystanie z zasobów 

internetowych)  

 

20 

 

KAŻDORAZOWO 

 

NAUCZYCIELE 

 

7. 

Podszywanie się pod inną osobę 

poprzez wykorzystanie jej 

wizerunku lub innych danych 

osobowych 

50 KAŻDORAZOWO NAUCZYCIELE 

 

8. 

Rozpowszechnianie przy użyciu 
nowoczesnych technologii 
obraźliwych treści, nagrań, zdjęć 
dotyczących uczniów, nauczycieli  
i pracowników szkoły 

 

50 

 

KAŻDORAZOWO 

 

NAUCZYCIELE  

 

 

 

 


