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załącznik nr 2 do statutu ZSO Nr4 z dnia 15 września 2020 

 

PUNKTOWY  

SYSTEM  OCENY ZACHOWANIA 

UCZNIÓW 
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Punktowy system oceny zachowania uczniów powstał w celu uszczegółowienia  

zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  i jest przeznaczony dla uczniów 

klas czwartych szkoły podstawowej 

Za  punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 100 punktów, które  uczeń otrzymuje   przed 

rozpoczęciem każdego półrocza. Suma punktów może odpowiednio wzrastać lub 

maleć – w zależności od zachowania ucznia. Suma punktów odpowiada konkretnej 

ocenie zachowania.  

. 
 

 
 Ogólne zasady Punktowego systemu oceny zachowania 

1. Na początku roku szkolnego, wychowawca klasy informuje uczniów oraz rodziców 

o zasadach dokonywania oceny zachowania w oparciu o punkty. 

2. Na początku każdego półrocza, uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają 

ocenie dobrej.  

3. Przy ustaleniu oceny zachowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

wychowawca bierze  pod uwagę rodzaj stwierdzonych zaburzeń wpływających na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych. W takich przypadkach uczeń 

oceniany jest indywidualnie przez wychowawcę. 

4. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest skrupulatne zapisywanie ilości punktów, 

które uczeń  uzyskał za konkretne działanie. Przyznanym punktom powinna 

towarzyszyć   informacja dotycząca zachowania ucznia. 

5. Wychowawca udziela informacji uczniom (w wyznaczonych terminach) oraz 

rodzicom/opiekunom (na wywiadówkach lub konsultacjach) o ilości uzyskanych 

punktów. 

6. Wychowawca przekazuje informację o proponowanej ocenie zachowania 

uczniowi i rodzicom/opiekunom nie później niż tydzień przed klasyfikacją półrocza 

i roku szkolnego. 

7. Uczeń rozpoczyna drugie półrocze z nowym kredytem 100 punktów. 

8. Ocena roczna zachowania jest średnią arytmetyczną punktów z dwóch 

semestrów. 

9. Uczeń nie otrzymuje oceny wzorowej, jeśli w półroczu uzyskał 10 punktów 

ujemnych.  

10. Uczeń nie otrzymuje oceny bardzo dobrej, jeśli w półroczu uzyskał 20 punktów 

ujemnych. 

11. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca na podstawie sumy wszystkich 

punktów uzyskanych w półroczu.  

12. Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem skutkujący wszczęciem postępowania              

w Sądzie lub na Policji może otrzymać na koniec roku ocenę nieodpowiednią lub 

naganną, po rozpatrzeniu sytuacji ucznia. 
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13. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej 

niż poprawna. 

14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.                          

15. Kryteria oceniania zachowania odnoszące się do zapisów Statutu Szkoły kładą 

nacisk na: 

A) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

B) systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych, uczestniczenie w 

obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

C) bezwzględne podporządkowanie się zaleceniom dyrektora szkoły, kierownika 

internatu, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

D) przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego, w tym: 

 okazywanie szacunku dorosłym i kolegom; 

 szanowanie godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi; 

 przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;  

 troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

 punktualne przychodzenie na lekcje i inne zajęcia; 

 usprawiedliwianie nieobecności, 

 uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych; 

 dbanie o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni 

szkolnej; 

 dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się 

wszelkich szkodliwych nałogów.  

16. Punktowy system oceniania zachowania obowiązuje ucznia w szkole i poza 

szkołą - w czasie wyjść na konkursy i zawody sportowe oraz podczas wycieczek 

szkolnych. 

 

Skala ocen  

ZACHOWANIE PUNKTY 

     WZOROWE 
   140 pkt  i więcej  (do 10 punktów 
ujemnych) 

     BARDZO DOBRE    120 -139 pkt (do 20 punktów ujemnych) 

     DOBRE    100 – 119 pkt (do 30 punktów ujemnych) 

     POPRAWNE      70 – 99 

     NIEODPOWIEDNIE      40 – 69 

     NAGANNE      39 pkt i mniej 

 

 

Zachowanie POZYTYWNE 
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opis zachowania ucznia punkty 

100% frekwencja 
10 punktów/ raz  
na półrocze 

Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione, 
punktualność 

5 punktów/ raz na 
półrocze 

Strój galowy kompletny (biała koszula, spodnie/spódnica 
granatowa lub czarna, koszula wyszywana)- 2 pkt, tylko 
biała koszula/wyszywana koszula - 1pkt. 

1-2 punkty 

Kultura osobista  – uprzejmość, brak wulgaryzmów, 
używanie zwrotów grzecznościowych w rozmowach z 
kolegami                           i nauczycielami 

5 punktów/ raz na 
półrocze 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe 
reagowanie na przejawy zagrożenia. Przeciwstawianie się 
agresji 

5 punktów/ raz            
na półrocze 

Praca na rzecz klasy: 

- praca w samorządzie klasowym, efektywne pełnienie 
swojej funkcji  

3 punkty/ raz            
na półrocze 

- współorganizowanie imprez klasowych, 3 punkty  

- prace porządkowe, dekoracyjne, itp. 3 punkty  

Prace na rzecz szkoły: 

- organizacja imprez szkolnych, akcji 5 punktów 

- przygotowanie dekoracji, rekwizytów 5 punktów 

- czynny udział w apelach , uroczystościach szkolnych itp. 5 punktów  

Aktywny udział w akcjach charytatywnych, przyniesienie 
darów w ramach zbiórek 

1 punkt  

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości i imprez 
pozaszkolnych 

5 punktów  

Działalność  wolontariacka w szkole  5 punktów  

Działalność wolontariacka poza szkołą 10 punktów  

Reprezentowanie szkoły: 
Udział w konkursach oraz zawodach sportowych: 

-szkolnych 3 punkty 
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-międzyszkolnych 5 punktów 

-wojewódzkich 10 punktów 

-ogólnopolskich, międzynarodowych 15 punktów 

Premia za brak punktów ujemnych. 
10 punktów/ raz             
na półrocze 

Inne niewymienione  1-5 punktów 

 

 

Zachowania NEGATYWNE 

opis zachowania ucznia punkty 

Wagary 
3 punkty za każdą 
godzinę 

Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje 
1 punkt za każde 
spóźnienie 

Nieusprawiedliwienie nieobecności w wyznaczonym terminie  3 punkty 

Samowolne opuszczenie terenu szkoły 5 punktów 

Przeszkadzanie na lekcjach 
2 punkty za każde 
upomnienie 

Niewykonywanie poleceń nauczyciela 
2 punkty za każde 
upomnienie 

Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub uroczystości 
szkolnej 

3 punkty 

Przetrzymywanie książek z biblioteki szkolnej       
5 punktów/ raz             
na  rok 

Niszczenie mienia szkolnego 10 punktów 

Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby 10 punktów 

Nie korzystanie z szatni w okresie zimowym 1 punkt 

Brak stroju galowego 2 punkty 

Samowolne wyjście z lekcji bez usprawiedliwienia 5 punktów 

Aroganckie zachowanie na terenie szkoły wobec wszystkich 
pracowników oraz osób przebywających w szkole 

10 punktów za 
każde zachowanie 

Używanie wulgaryzmów 
5 punktów za 
każde zachowanie 

Okłamywanie, obrażanie, przezywanie, wyśmiewanie, 
poniżanie 

5 punktów za 
każde zachowanie 

Prowokowanie 
5-10 punktów za 
każde zachowanie 
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Zastraszanie, szantaż 
10 punktów za 
każde zachowanie 

Kradzież 20-50 punktów 

Używanie elektroniki użytkowej (telefonów komórkowych, 
tabletów, laptopów, odtwarzaczy oraz innych) w trakcie 
zajęć lekcyjnych             

10 punktów 

Nieoddanie telefonu pomimo nakazu nauczyciela 10 punktów 

Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie dźwięków, filmów           
w szkole 

20 punktów 

Rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli             
i uczniów słownie lub z użyciem nowoczesnych środków 
gromadzenia i przekazu danych 

50 punktów 

Niestosowny wygląd w szkole (nieodpowiednia fryzura, 
pomalowane paznokcie, zbyt ekstrawagancki ubiór, makijaż)  

5 punktów 

Niewłaściwe zachowanie w ubikacji, bibliotece, świetlicy,         
na stołówce, boisku szkolnym lub placu zabaw 

10 punktów 

Zaśmiecanie szkoły i otoczenia 2 punkty 

Niszczenie żywności, rzucanie żywnością na terenie szkoły 10 punktów 

Notoryczne przesiadywanie w toalecie podczas przerw,            
w celach innych niż potrzeby fizjologiczne 

2 punkty  

Bieganie po korytarzu i schodach 5 punktów 

Notoryczne nieprzebywanie na swoim piętrze podczas 
przerw 

5 punktów 

Agresja fizyczna, udział w bójce 
10 punktów/ za 
każdy incydent 

Znęcanie się nad kolegami 30 punktów 

Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy 20-50 punktów 

Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu swojemu  i innych 
osób w szkole oraz podczas wyjść i wycieczek szkolnych 

20 punktów 

Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji 
niebezpiecznych 

10 punktów 

Palenie papierosów na terenie szkoły 10 punktów 

Posiadanie, spożywanie rozpowszechnianie alkoholu i/lub 
środków odurzających 

50 punktów 

 

 

 


