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KRYTERIA PUNKTOWANIA OCEN Z ZACHOWANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POR. W.DZIĘGIELEWSKIEGO  

W ZALESKICH 

 

Za punkt wyjścia przyjmuje się 125 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku 

roku szkolnego i na początku drugiego semestru. Jest on równoważny ocenie dobrej ze 

sprawowania.  

Oceny Udział punktów 

Wzorowe powyżej 200 

Bardzo dobre 151 – 200 

Dobre 101- 150 

Poprawne 51 – 100 

Nieodpowiednie 0 – 50 

Naganne poniżej 0 
 

 

Waga pozytywnych zachowań 

 

l.p. 
Respektowanie obowiązków ucznia/ przestrzeganie 

obowiązków ucznia 
Punkty Kto wstawia 

1 
Wzorowa frekwencja  ( 2 – 3 godziny opuszczone 

usprawiedliwione)   

20   

raz w semestrze 

wychowawca 

2 
Brak godzin nieusprawiedliwionych  20 

raz w semestrze 

wychowawca 

3 
Brak spóźnień   20 

raz w semestrze 

wychowawca 

4 
Premia za całkowity brak punktacji ujemnej 20 

raz w semestrze 

wychowawca 

5 
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe 

reagowanie na przejawy zagrożenia.   

10   

 

każdy 

nauczyciel 

7 Strój galowy na uroczystościach szkolnych 5 wychowawca 

8 

Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w 

stosunku 

do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego 

słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, 

nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku 

10 - 15 

 

wychowawca 
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pracownikom szkoły i innym uczniom. 

 
Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności 

lokalnej 
Punkty Kto wstawia 

9 

Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, 

wykonanie pomocy naukowych, drobne prace 

porządkowe itp., 

5 – za każdą 

pracę 

Każdy 

nauczyciel 

10 
Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola 

w przedstawieniu 

10 - 50 opiekun 

11 
Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. 

przewodniczący klasowy, szatniarz, dyżurny itp. 

5 - 10 

raz w semestrze 

wychowawca 

12 

Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. 

przewodniczący SU. 

Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym  

15  za semestr 

15 za semestr 

opiekun SU 

13 

Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, 

imprez 

klasowych itp. 

1-5 

 za każdą pracę 

wychowawca 

14 
Udział w akcjach charytatywnych wolontariatu 

organizowanych na terenie szkoły. 

5 – 15 

za każdą akcję 

opiekun 

15 
Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz.   

10  za każdą 

uroczystość 

opiekun 

17 
Pomoc koleżeńska w nauce (odbywająca się pod 

okiem nauczyciela) 

5 każdy 

nauczyciel 

18 

Zbiórka surowców wtórnych- baterie 1 – 5 

nie więcej niż 

30 pkt w 

semestrze 

koordynator 

zbiórki 

19 

Zbiórka surowców wtórnych- nakrętki 1 -5 

nie więcej niż 

30 pkt w 

semestrze 

koordynator 

zbiórki 

20 

Zbiórka surowców wtórnych- puszki 1 -5 

nie więcej niż 

30 pkt w 

semestrze 

koordynator 

zbiórki 

 
Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, 

uzdolnień 
Punkty Kto wystawia 

21 

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę 

10 

(za każde 

zajęcia, raz w 

semestrze) 

prowadzący 

zajęcia 

22 
Laureat w konkursie przedmiotowym/ zawodach 

sportowych   

100 opiekun 

konkursu 

23 

Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu: 

- szkolnym 

- rejonowym, gminnym 

 

10 

20 

 

opiekun 

konkursu 
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- wojewódzkim 

- finalista 

- laureat 

Za zajęcie I, II, III miejsca i wyróżnienia w konkursie 

szkolnym, powiatowym, rejonowym dodatkowo  

50 

70 

100 

5-20 

24 

Udział w zawodach sportowych: 

- rozgrywki międzyklasowe 

- etap powiatowy / miejski 

- etap rejonowy 

- etap wojewódzki 

- zajęcie miejsca I / II / III (w etapie wojewódzkim)  

 

5 

20-25 

25 

50 

20 / 15 / 10 

 

opiekun 

zawodów 

26 

Realizacja dodatkowych, nieobowiązkowych 

projektów edukacyjnych. 

5 – 20 

za każdy 

dodatkowy 

projekt 

Opiekun 

projektu w 

porozumieniu 

z 

wychowawcą 

27 
Pochwała dyrektora szkoły 

 

20 - 50 

każda pochwała 

wychowawca 

28 
Inne, niż wymienione wyżej pozytywne zachowania 

uczniów 

5 –  20 

każdorazowo 

Wychowawca 

 

 

 

 

Waga negatywnych zachowań 

 

l.p. Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia Punkty 

ujemne 

Kto wstawia 

1 Spóźnienia na lekcje z własnej winy. 2 

za każdym 

razem 

2-50 ( w tyg.) 

wychowawca 

2 Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji. 5 

za każdą 

godzinę 

5-100 ( w tyg.) 

 

wychowawca 

3 Ucieczka z lekcji 10 

za każdą 

godzinę 

każdy 

nauczyciel 

4 Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i 

imprezach 

szkolnych  

10 - 15 każdy 

nauczyciel 

5 Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej 

jednostki lekcyjnej). 

5 - 10 każdy 

nauczyciel 

6 Niewykonanie poleceń nauczyciela. 10 - 15 każdy 

nauczyciel 

7 Niewypełnianie obowiązków dyżurnego, szatniarza, 5 - 10 Wychowawca 
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itp.  

8 Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności 

innej osoby 

20 każdy 

nauczyciel 

9 Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie 

przerwy lub lekcji. 

10 

(za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

10 Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, 

niż 

praca domowa 

5 - 10 każdy 

nauczyciel 

11 Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż, 

farbowanie włosów  

10 

(za każde 

zdarzenie) 

wychowawca 

12 Niesystematyczne prowadzenie zeszytu uwag  10 raz w 

miesiącu 

wychowawca 

13 Niepozostawienie kurtki w szatni, siedzenie na lekcji 

w kurtce 

5 każdy 

nauczyciel 

 

 Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania 
Punkty 

ujemne 
Kto wystawia 

14 Okłamywanie kolegów lub pracowników szkoły 10 każdy 

nauczyciel 

15 Aroganckie zachowanie na terenie szkoły wobec 

wszystkich pracowników oraz osób przebywających 

w szkole 

 10 - 15 każdy 

nauczyciel 

16 Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w 

celu zastraszania, wymuszania, gróźb w szkole i poza 

nią, wypisywania obraźliwych tekstów na 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów 

50 wychowawca 

17 Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne 

(dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, 

wulgarne słownictwo, wulgarne gesty). 

10 - 20 

(za każde 

przewinienie) 

każdy 

nauczyciel 

18 Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).

  

 

5 - 15 każdy 

nauczyciel 

19 Nieodpowiednie zachowanie w  stołówce szkolnej, 

bibliotece i czytelni 

10 każdy 

nauczyciel 

20 Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody.  

20 - 50 każdy 

nauczyciel 

21 Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie 

usprawiedliwienia  

30 wychowawca 

22 Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody 

obecnych na nich osób.   

20 - 50 każdy 

nauczyciel 

23 Używanie komórki w czasie zajęć bez zgody 

nauczyciela 

20  

 

 
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

panujących w szkole 

Punkty 

ujemne 
Kto wystawia 
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24 Udział w bójce  50 każdy 

nauczyciel 

25 Bierny udział w bójce 15 każdy 

nauczyciel 

26 Znęcanie się (współudział) nad kolegami, 

zorganizowana 

przemoc, zastraszanie, cyberprzemoc 

50 wychowawca 

27 Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek 

szkolnych i dydaktycznych 

10 - 15 

za całą 

wycieczkę 

opiekun 

28 Zachowania na wycieczce zagrażające 

bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników 

20 

 

każdy 

nauczyciel 

29 Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. 

przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie i 

krzyk  na terenie szkoły, głośne odtwarzanie muzyki 

itp. 

5 - 15 każdy 

nauczyciel 

30 Palenie papierosów, e-papierosów, w tym również 

bierne palenie, 

30 wychowawca 

31 Spożywanie alkoholu, napojów energetyzujących 50 Wychowawca 

 

32 Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie substancji 

psychoaktywnych 

100 wychowawca 

33 Wyłudzanie pieniędzy, kradzieże 50 Wychowawca 

 

34 Zachowania naganne poza szkołą, w drodze do i ze 

szkoły  (w autobusie, na przystanku) 

10 – 15 

(za każde 

zachowanie) 

każdy 

nauczyciel 

35 Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych 

niebezpiecznych przedmiotów i substancji 

20 wychowawca 

36 Interwencja policji. 100 wychowawca 

37 Upomnienie dyrektora 40 wychowawca 

 

38 Nagana dyrektora 50 wychowawca 

 

39 Nagana wychowawcy 20 wychowawca 

 

40 Inne niż wymienione wyżej naganne zachowania 

uczniów. 

5 – 20 

raz w semestrze 

wychowawca 

 

 

 

 

 


