
PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV – VI  

Aby wyeliminować subiektywizm i niekonsekwencję w wystawianiu ocen z zachowania, w naszej szkole 
proponuje się przyjęcie punktowego systemu oceny zachowania uczniów. Jego istota polega na tym, że każdy 
uczeń otrzymuje na wstępie 100 punktów (na początek I i II semestru), które może odpowiednio powiększyć 
lub utracić. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów zarówno dodatnich jak i ujemnych sprawią,  że 
uczeń zawsze będzie wiedział, na co „się naraża” swoim konkretnym zachowaniem, i tym samym będzie 
bardziej zdyscyplinowany. 

Oceniając zachowanie uczniów uwzględnia się: 
 
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
- postępowanie zgodne 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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
- okazywanie szacunku innym osobom. 
 
1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych 
opiekunów) o zasadach oceny zachowania. 
 
2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. 
W ciągu okresu może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie 
zachowania. 
 
3. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba 
punktów. 
 
4. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w Semestralnym Arkuszu Zachowania Ucznia 
klas IV – VI. 
 
5. Zapisy  muszą być datowane i opatrzone parafką osoby wpisującej. 
 
6. Nauczyciel wpisując uwagę informuje ucznia o jej treści. 
 
7. Uczeń może pozyskiwać punkty lub je tracić (Semestralny Arkusz Zachowania Ucznia klas IV - VI). 
 
8. Uczeń ma prawo do zapoznania się ze swoją punktacją. 
 
9. Na tydzień przed terminem wystawienia oceny wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów i 
proponowanej ocenie. 
 
10. Uczeń nie może uzyskać oceny WZOROWEJ, jeżeli posiada na swoim koncie (poza punktami dodatnimi) 
30 pkt. Ujemnych na semestr. 
 
11. Uczeń nie może uzyskać oceny BARDZO DOBREJ, jeżeli  posiada na swoim koncie (poza punktami 
dodatnimi) 50 pkt. Ujemnych na semestr. 

12. Uczeń nie może uzyskać oceny DOBREJ, jeżeli posiada na swoim koncie (poza punktami dodatnimi) 100 
pkt. Ujemnych na semestr. 

13. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich uzyskanych w semestrze 
punktów oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz po samoocenie ucznia. Ocenę 
końcoworoczną po zsumowaniu punktów z dwu semestrów i podzieleniu wyniku przez 2.  



14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała uwagę i 
(lub) Dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela. 
 
15. W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, Rada Pedagogiczna może 
zmienić ocenę w głosowaniu jawnym, np.: konflikt z prawem, karygodne zachowanie poza szkołą. 
 
18. Regulamin obowiązuje w szkole, poza szkołą, w autokarze i na wycieczkach szkolnych. 
 
19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 

Ocenę punktową przelicza się według następującej skali: 

ZACHOWANIE WYJ ŚCIOWE DOBRE 

UCZEŃ UZYSKUJE WYJŚCIOWO 100 pkt. 

zachowanie WZOROWE powyżej 250 pkt. 

zachowanie BARDZO DOBRE 249 – 175 pkt. 

zachowanie DOBRE 175 – 100 pkt. 

zachowanie POPRAWNE 99 – 0 pkt. 

zachowanie NIEODPOWIEDNIE poniżej 0 

zachowanie NAGANNE  uzyskuje uczeń, który dopuścił się zachowań wybitnie negatywnych ( decyzją Rady 
Pedagogicznej lub Zespołu Wychowawczego) 

 

Uczeń, który otrzymał: 
 
- upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej, niż dobra, 
 
- naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej, niż poprawna. 
 
Za pochwałę Dyrektora szkoły uczeń otrzymuje 50 punktów dodatnich, natomiast pochwałę 
wychowawcy – 20 punktów. 
 
Uczeń ze średnią co najmniej 4,5, bez rażących zachowań negatywnych, na wniosek 
wychowawcy może otrzymać ocenę bardzo dobrą z zachowania. 
 
Uczeń ze średnią co najmniej 4,75, bez rażących zachowań negatywnych, na wniosek 
wychowawcy może otrzymać ocenę wzorową z zachowania. 
 
Uczeń, który w ciągu roku szkolnego dopuścił się rażącego przewinienia (skutkującego 
jednorazową utratą 40 punktów i więcej) nie może otrzymać oceny wyższej, niż dobra. 
 
Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem skutkujący wszczęciem postępowania w Sądzie lub 
na Policji, nie może otrzymać na koniec roku oceny wyższej, niż poprawna. 
 
Wychowawca (w uzasadnionych przypadkach) ma prawo podwyższyć lub obniżyć ocenę 
z zachowania ucznia o jeden stopień. 



 

SEMESTRALNY ARKUSZ ZACHOWANIA UCZNIA KLAS IV – VI 

 

KRYTERIA OCENY/ILO ŚĆ PUNKTÓW PUNKTY DODATNIE 

1. 100% frekwencja (5 na miesiąc). 
                 

2. Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków 
ucznia. Wkład pracy włożony w naukę, 
pracowitość, obowiązkowość (20 na półrocze – 
wychowawca). 

                 

3. Systematyczny udział w zajęciach 
pozalekcyjnych na terenie szkoły (20 na 
półrocze – 1 kółko). 

                 

4. Praca na rzecz klasy – gazetki, dyżur (10). 
                 

5. Praca na rzecz szkoły (5 – 20). 
                 

6. Systematyczna praca w organizacjach 
szkolnych, np. w samorządzie szkolnym, 
klasowym, bibliotece (5 – 30 na półrocze). 

                 

7. Udział w konkursie przedmiotowym (I etap – 
10, II etap – 20, III etap – 50). 

                 

8. Udział w innych konkursach i zawodach 
szkolnych (5) i pozaszkolnych (10).  

                 

9. Udział w akademiach i uroczystościach 
szkolnych (5 – 20). 

                 

10. Właściwe reagowanie na niepożądane 
zachowania innych – nałogi, przejawy 
brutalności, wulgarności (10). 

                 

11. Kultura osobista w szkole i poza nią – 
przyznaje wychowawca (20 na półrocze). 

                 

12. Praca na rzecz innych (5-10). 
                 

13. Działalność charytatywna, wolontariat, 
działania proekologiczne (5 – 20). 

                 

14. Postępy w zachowaniu (jednorazowo 10). 
                 

15. Premia za brak punktów ujemnych (10 na 
semestr). 

                 

RAZEM PUNKTÓW DODATNICH 
 

OBLICZENIA –  
PUNKTY DODATNIE I UJEMNE 

 

ZACHOWANIE …….. SEMESTR 
 

ZACHOWANIE KONIEC ROKU  

 
 
 
 



KRYTERIA OCENY/ILO ŚĆ PUNKTÓW PUNKTY UJEMNE 
 

1. Niewykonywanie poleceń nauczyciela (5).                  

2. Spóźnianie się na lekcje (5).                  
3. Niewywiązywanie się z zobowiązań (10).                  
4. Nieusprawiedliwienie lekcji w terminie (5).                  
5. Wagary (każda lekcja 10).                  
6. Brak pracy na lekcji (5).                  
7. Nieprzygotowanie się do lekcji – przybory, 
zeszyty (5). 

                 

8. Nieuzasadnione przebywanie na … (5).                  
9. Przetrzymywanie książek 5).                  
10. Fałszowanie podpisów ocen (20).                  
11. Oszukiwanie – w tym ściąganie (10).                  
12. Zmuszanie, wyłudzenia (20).                  
13. Kradzież (50).                  
14. Niszczenie sprzętu, mebli (10 – 30 plus koszty 
naprawy). 

                 

15. Niewłaściwie używanie telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych w szkole (10 – 
30). 

                 

16. Brak odświętnego stroju (10).                  
17. Naganne zachowanie w czasie uroczystości (10).                  
18. Nieodpowiednie zachowanie w czasie wycieczek 
(10 – 30). 

                 

19. Brak szacunku wobec symboli narodowych (10).                  
20. Propagowanie idei totalitaryzmu, rasizm itp. 
(10). 

                 

21. Wulgarne słownictwo (10).                  
22. Zaczepianie słowne (5).                  
23. Zaczepianie fizyczne (10).                  
24. Bójka (30).                  
25. Wyjście bez pozwolenia z klasy lub ze szkoły 
(10). 

                 

26. Palenie papierosów, posiadanie lub używanie 
używek (50). 

                 

27. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (20).                  
28. Noszenie emblematów klubowych , 
propagowanie symboli propagujących używki (10). 

                 

29. Samowolne oddalenie się od grupy (20).                  
30. Niewłaściwie zachowanie, żucie gumy, jedzenie i 
picie na lekcji (5). 

                 

31. Niewłaściwy strój, noszenie czapki i kaptura (5).                  
32. Brak zmiennego obuwia (5).                  
33. Niewłaściwy wygląd: fryzura, makijaż, kolczyki 
w miejscach niedozwolonych (5). 

                 

34. Zaśmiecanie otoczenia (5).                  
35. Niszczenie rzeczy innych osób (10 – 30 plus 
uregulowanie kosztów naprawy). 

                 

36. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i 
innych pracowników (10- 20). 

                 

37. Komentowanie wypowiedzi nauczyciela, innych 
pracowników szkoły lub kolegów (10). 

                 

RAZEM PUNKTÓW UJEMNYCH 
 

 



 

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV – VI  

 

ZACHOWANIE WYJ ŚCIOWE DOBRE 

UCZEŃ UZYSKUJE WYJŚCIOWO 100 pkt. 

zachowanie WZOROWE powyżej 250 pkt. 

zachowanie BARDZO DOBRE 249 – 175 pkt. 

zachowanie DOBRE 174 – 100 pkt. 

zachowanie POPRAWNE 99 – 0 pkt. 

zachowanie NIEODPOWIEDNIE poniżej 0 pkt. 

zachowanie NAGANNE uzyskuje uczeń, który dopuścił się zachowań wybitnie negatywnych ( decyzją Rady 
Pedagogicznej lub Zespołu Wychowawczego) 

 

UWAGA!  

1. Oceny WZOROWEJ nie może uzyskać uczeń, który posiada na swoim koncie (poza punktami dodatnimi) 30 pkt. 
Ujemnych na semestr. 

2. oceny BARDZO DOBREJ  nie może uzyskać uczeń, który posiada na swoim koncie (poza punktami dodatnimi) 50 
pkt. Ujemnych na semestr. 

3. oceny DOBREJ nie może uzyskać uczeń, który posiada na swoim koncie (poza punktami dodatnimi) 100 pkt. 
Ujemnych na semestr. 

 

 

 

 

 

 


