
REGULAMIN PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA               

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W CZAŃCU 

DLA KLAS III-VIII 
 

1. Podstawa prawna: Rozporządzeniem MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków                         

i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. Fakt ten należy odnotować                                                

w dzienniku  lekcyjnym. 

 

3. Każdemu kryterium przyporządkowuje się odpowiednią ilość punktów dodatnich bądź           

ujemnych. 

 

4. Ocena zachowania (śródroczna i roczna) uwzględnia w szczególności: 

 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym, 

h) funkcjonowanie ucznia w środowisku lokalnym, 

i) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

j) wygląd ucznia zgodny z zapisem w Statucie Szkoły, 

k) frekwencja. 

 

5. Uczeń otrzymuje jedną z następujących ocen z zachowania: 

 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie 

punktów uzyskanych w e-dzienniku. Punktowy system oceniania obrazuje zachowanie ucznia w ciągu 

całego roku. 

 

7. W szczególnych sytuacjach, trudnych do wyjaśnienia i ocenienia, np. bójki lub inne konflikty 

klasowe i międzyklasowe, wychowawca może zasięgnąć opinii innych nauczycieli, uczniów, ocenianego 

ucznia, świadków zdarzenia. 



8. Uwagi o zachowaniu mogą zgłaszać nauczyciele, pracownicy szkoły, samorząd klasowy, 

samorząd szkolny, rodzice, sam uczeń, instytucje, z którymi współpracuje szkoła. Punkty przyznaje 

wychowawca oraz nauczyciele. 

 

9. Na początku pierwszego półrocza uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 300 punktów – klasy trzecie 

i czwarte oraz 200 punktów –klasy piąte, szóste, siódme i ósme, co odpowiada dolnej granicy oceny dobrej. 

 

Ustala się skalę oceniania przeliczoną na oceny według zachowania: 

 

KLASY TRZECIE – ÓSME 

a). wzorowe – 400 i więcej punktów,  

b). bardzo dobre – 300-399 punktów,  

c). dobre – 200-299 punktów, 

d). poprawne – 100-199 punktów,  

e). nieodpowiednie – 0-99 punktów,  

f). naganne – poniżej 0 punktów. 

 

10. Ocena roczna nie jest średnią arytmetyczną punktów z obu półroczy. Ilość punktów otrzymanych na 

końcu pierwszego półrocza jest kontynuowana w drugim semestrze. 

 

11. W przypadku nie zachowania trybu ustalania oceny z zachowania rodzice (opiekunowie) mają prawo 

odwołać się od wystawionej przez wychowawcę oceny rocznej do dyrektora szkoły w formie pisemnej nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. 

 

12. Uczeń, który otrzymał w ciągu półrocza jednorazowo: 

 

a) 20 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny wzorowej, 

b) 30 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, 

c) 60 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny dobrej. 

d) 100 punktów ujemnych – nie może otrzymać oceny poprawnej 

e) Uczeń, który w ciągu półrocza uzyskał -30 pkt, nie może mieć wzorowego zachowania.  

f) Uczeń, który w ciągu półrocza uzyskał -50 pkt, nie może mieć bardzo dobrego zachowania. 

g) Uczeń, który w ciągu półrocza uzyskał -70 pkt, nie może mieć dobrego zachowania. 

 

W w/w sytuacji Uczeń ten, rozpoczyna gromadzenie punktów od dolnej granicy punktacji osiągniętego 

stopnia zachowania. 

 

Na drugi semestr przechodzi rzeczywista ilość punktów zdobytych w pierwszym półroczu. 

 

13. Uczeń posiadający w danym miesiącu co najmniej poprawne zachowanie może uczestniczyć                  

w zawodach sportowych. 

 

14. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie może uzyskać oceny zachowania wyższej niż 

poprawna, bez możliwości odwołania się od niej 

 

 

Kategorie i zakresy oceny zachowania: 

 

1. Aktywna praca na rzecz klasy lub szkoły (5 do 15) 

2. Zaangażowanie w akcje charytatywne (5 do 10) 

3. Konkursy – przygotowanie i udział (5 do 10) 

4. Zaangażowanie w akcje charytatywne (5 do 10) 3. Punkty za miejsca w konkursie od I do III 

laureaci (5 do 20) 

 

5. Konkursy przedmiotowe zewnętrzne (5 do 50) 

 



6. Konkursy sportowe (5 do 20) 

 

7. Imprezy środowiskowe, akademie, kiermasze (20) 

 

8. Wypożyczenie więcej niż 2 książek w miesiącu (5) 

 

9. Brak punktów ujemnych w miesiącu (20) 

 

10. Systematyczny potwierdzony udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza nią (15) 

 

11. Pełnienie funkcji w szkole lub klasie (10) 

 

12. Terminowe oddawanie podpisów, informacji (5) 

 

13. Punkty uzupełniające (-100 do 200) 

 

14. Przeszkadzanie na lekcji (-5) 

 

15. Wulgaryzmy (-10) 

 

16. Odmowa wykonania polecenia (-10) 

 

17. Brak podpisów, szczoteczek, książek (-5) 

 

18. Złe zachowanie na terenie szkoły, krzyki, bieganie, śmiecenie (-15 do -10) 

 

19. Brak wypożyczenia książek w miesiącu (-5) 

 

20. Przebywanie lub zostawianie przedmiotów w miejscach niedozwolonych (-15 do -5) 

 

21. Brak usprawiedliwienia nieobecności do 7 dni szkolnych po absencji (-5) 

 

22. Naruszanie godności osobistej pracowników szkoły i uczniów- gesty, słowa, czyny (-30 do -10) 

 

23. Niszczenie mienia szkolnego lub innych osób (-30 do -5) 

 

24. Wagary, ucieczka (-20) 

 

25. Kradzież lub wyłudzanie pieniędzy (-50 do – 30) 

 

26. Spożywanie lub rozprowadzanie substancji niedozwolonych (-100 do -50) 

 

27. Korzystanie na terenie szkoły z urządzeń elektronicznych (-30 do – 15) 

 

28. Posiadanie przedmiotów niebezpiecznych (-30) 

 

29. Szarpanina, pobicia, bójki (-80 do -10) 

 

30. Współudział lub zachęcanie do sytuacji zagrażających (-50 do -20) 

 

31. Zorganizowana przemoc (-100) 

 

32.  Oszustwo, ukrywanie winowajcy (-10) 

 

33.  Samowolne opuszczenie klasy (-10 do -5) 

 

34.  Nieodpowiedni strój, wygląd (- 10 do -5) 

 

35.  Nagana wychowawcy (0) 


