
Punktowy system oceniania zachowania uczniów  

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w Świeminie 

 
1. Ocena z zachowania obejmuje funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,  respektowanie zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Punktowy system oceny zachowania ma na celu jej zobiektywizowanie i wyklarowanie  zasad,                         

w oparciu o które jest ona wystawiana. 

3. Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 100 punktów, które uczeń otrzymuje na początku każdego 

semestru – jest on równoznaczny z oceną dobrą. 

4. Otrzymanie przez ucznia nagany dyrektora uniemożliwia mu otrzymanie oceny wyższej niż poprawna,                

a otrzymanie nagany wychowawcy – wyższej niż dobra. 

5. Uczeń, który otrzymał w danym semestrze 30 punktów ujemnych, nie może uzyskać oceny wzorowej. 



6. Ocenę z zachowania ostatecznie ustala nauczyciel wychowawca, w oparciu  o średnią uzyskanych 

punktów za I i II semestr, po propozycjach ocen uczących nauczycieli, samoocenie                                       

i oceny koleżeńskiej dokonanej przez uczniów.  

 

Progi punktowe na poszczególne oceny 

 
wzorowe ponad 250 pkt 

bardzo dobre 201 - 250 

dobre 100 - 200 

poprawne 51 - 100 

nieodpowiednie 0 - 50 

naganne poniżej 0 

 



L.p. Uczeń otrzymuje punkty na plus (+) K/Ł* Ilość pkt 

1. Pochwała dyrektora na wniosek wychowawcy. K 50 

2. Udział w konkursie przedmiotowym i zawodach sportowych na 

szczeblu wewnątrzszkolnym. 

K 10 

3. Udział w konkursie przedmiotowym i zawodach sportowych  

międzyszkolnym i gminnym. 

K 15 

4. Udział w konkursie przedmiotowym i zawodach sportowych na 

szczeblu wyższym niż gminny. 

K 20 

5. Wybitny wynik w konkursie przedmiotowym i zawodach sportowych 

na szczeblu wyższym niż gminny 

K 30 

6. Funkcja w klasie. K do 20 

7. Funkcja w szkole. K do 30 

8. Udział w zajęciach pozalekcyjnych w zależności od zaangażowania. Ł do 30 

9. Wybitne osiągnięcia w działalności  klubów                          i 

organizacji pozaszkolnych. 

Ł 30 

10. Praca na rzecz szkoły lub klasy. K 10-20 

11. Pomoc kolegom w nauce. K 5 

12. Udział w akcjach Sam. Uczniowskiego. K 10-30 

13. Udział w projekcie edukacyjnym. 

 

Ł 0-50 



14. Aktywne i systematyczne czytelnictwo (7  w ciągu semestru – bez 

lektur). 

Ł 30-I m. 

20-II m. 

10-III m. 

15. Wzorowa frekwencja (1 dzień lub 5 godzin lekcyjnych absencji). Ł 30 

16. Wolontariat. K 10-30 

17. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości o charakterze  

państwowym i lokalnym 

K do 20 

18. Wysoka kultura osobista (po konsultacji z nauczycielami przed końcem 

semestru). 

Ł do 30 

19. Wzbogacanie pracowni dydaktycznych (zgodnie z potrzebami). K do 10 

20. Wykonanie gazetki szkolnej lub klasowej. K do 15 

21. Brak punktów ujemnych na koniec semestru. K 30 

22. Pochwała wychowawcy. K 30 

23. Przygotowanie imprez klasowych i szkolnych. K do 20 

24. Dekoracja klasy lub szkoły na uroczystości szkolne. K do 10 

25. Zbiórka surowców wtórnych (baterie, zakrętki itp.) K 5-10 

26. Udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, kampaniach 

społecznych. 

K 5-15 

 

 



 

 

L.p. Uczeń otrzymuje punkty ujemne (-) Ł/K Ilość pkt 

1. Przeszkadzanie na lekcji. K do 5 

2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela. K do10 

3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły 

K 10-50 

4. Psychiczne dręczenie kolegów (przezywanie, wyśmiewanie). K do 20 

5. Fizyczne dręczenie kolegów (plucie, bicie, kopanie, popychanie, 

polewanie wodą, 

podstawianie nogi, ciągnięcie za włosy) 

K do 20 

6. Bójka lub nakłanianie do niej. K 20-50 

7. Wulgarne słownictwo. K 5-20 

8. Kłamstwo. K 5- 10 

9. Wrzaski lub gonitwa na korytarzu. K do10 

10. Niszczenie mienia. K 20-50 

11. Zaśmiecanie otoczenia. K do 10 

12. Spóźnienie na lekcję. K do 5 

13. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach. K 1 za 1 h 



14. Samowolne opuszczenie terenu szkoły. K  20 

15. Wyłudzenie pieniędzy. K 50 

16. Kradzież. K 50 

17. Niestosowny strój, makijaż, fryzura. K do10 

18. Palenie papierosów. K 50 

19. Spożywanie alkoholu, posiadanie lub zażywanie środków odurzających. K 100 

20. Niewykonanie zobowiązania ( przyniesienie materiałów, wykonanie 

dekoracji itp.) 

K do 10 

21. Nagana lub upomnienie dyrektora. K 50 

22. Łamanie postanowień statutu szkoły, regulaminów pracowni  

przedmiotowych, zachowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu i 

innych. 

K do 20 

23. Naruszanie nietykalności i godności osobistej nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

K do 50 

24. Podrabianie podpisów, fałszowanie dokumentów. K do 50 

25. Używanie sprzętu multimedialnego (telefony !!!) na terenie szkoły. K 10 

26. Ignorowanie pracowników szkoły poza jej terenem. K 20 

27. Nieuprawnione upublicznienie wizerunku pracownika szkoły lub ucznia 

w formie zdjęcia lub nagrania. 

K 50 

28. Nieodpowiednie zachowanie w autobusie. K do10 

29. Jedzenie, picie lub żucie gumy na lekcji. K  do 30 



30. Upomnienie lub nagana wychowawcy w sytuacjach innych niż w 

statucie szkoły. 

K 30 

31. Zabieranie cudzej własności (chowanie plecaka, ubrań, przyborów 

szkolnych itp.) 

K do 10 

32. Brak obuwia na zmianę. K do 5 

33. Przebywanie w toalecie w innym celu niż wskazuje przeznaczenie 

pomieszczenia. 

K 10 

 

* K – każdorazowo;            Ł – łącznie 

 

Stan prawny na dzień 01.09.2019 r. 

Data ostatniej aktualizacji 30.08.2019 r. 


