
KODEKS UCZNIA SP4 – KLASY 4-8 

Uczeń: 

1. Wywiązuje się z obowiązków ucznia. 

2. Postępuje zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

3. Dba o honor i tradycje szkoły. 

4. Dba o piękno mowy ojczystej. 

5. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

6. Godne i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. 

7. Okazuje szacunek innym osobom. 

 

Zasady oceniania zachowania 

1. Na początku roku szkolnego i na początku okresu, który kończy się klasyfikacją roczną, każdy uczeń klas 4-8 otrzymuje kredyt 150 

punktów, który jest równoznaczny z oceną dobrą zachowania. 

2. Uczeń otrzymuje ocenę: 

1) wzorową, jeśli zgromadził 230 lub więcej punktów; 

2) bardzo dobrą, jeśli zgromadził od 190 do 229 punktów; 

3) dobrą, jeśli zgromadził od 150 do 189 punktów; 

4) poprawną, jeśli zgromadził od 109 do 149 punktów; 

5) nieodpowiednią, jeśli zgromadził od 68 do 108 punktów; 

6) naganną, jeśli zgromadził poniżej 68 punktów. 

3. Gdy po wystawieniu przewidywanej rocznej i końcowej oceny zachowania ucznia nastąpi rażące naruszenie przez niego norm 

społecznych, to może nastąpić obniżenie oceny zachowania, o czym  natychmiast zostanie poinformowany uczeń i jego rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

4. Ocena klasyfikacyjna zależy od ucznia, który ma szansę na jej podwyższenie, nawet w sytuacji popełnienia pewnych zaniedbań. 

5. Uczeń może zdobywać punkty na warunkach opisanych w tabeli poniżej. 

 

 
 



Lp. zachowanie ucznia punkty 

1. bierze udział w konkursie LKO na etapie wojewódzkim + 50 

2. bierze udział w konkursie LKO na etapie rejonowym + 30 

3. bierze udział w konkurach międzyszkolnych + 10 

4. bierze udział w konkurach szkolnych od + 1 do +5 

5. nie ma żadnej godziny nieusprawiedliwionej i żadnego spóźnienia + 20 (raz w okresie) 

6. brak negatywnych uwag w dzienniku – wysoka kultura osobista + 30 (raz w okresie) 

7. prowadzi aktywną działalność szkolną (potwierdzoną) od + 5 do +10 

8. prowadzi aktywną działalność pozaszkolną (potwierdzoną) + 10 (raz w okresie) 

9. bierze udział w działalności charytatywnej (wolontariat) od + 5 do +10  

10. bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych od + 5 do +10 (raz w okresie) 

11. staje w obronie pokrzywdzonego, ujmuje się za słabszym (bez przemocy) od + 5 do +10 

12. reaguje na niewłaściwe zachowanie od + 5 do +10 

13. udziela pomocy koleżeńskiej, np. przekazuje notatki, informacje uczniowi nieobecnemu od + 5 do +10 

14. czyta książki (powyżej 5 na okres) od + 5 do +10 (raz w okresie) 

15. pracuje na rzecz szkoły od + 5 do +20 

16. w czasie zapowiedzianych uroczystości szkolnych ma strój galowy, zgodny ze statutem szkoły + 2 

17. używa środków psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, papierosów, dopalaczy od – 100 do – 50 

18. łamie prawo (np. kradzież, plagiat, fałszowanie dokumentów, cyberprzemoc) od – 50 do – 20 

19. nie szanuje rzeczy swoich  i innych, nie dba o mienie szkoły lub niszczy je od – 20 do – 5 

20. nie oddaje znalezionych rzeczy,  przywłaszcza sobie cudze od – 20 do – 5 

21. zachowuje się niekulturalnie oraz narusza zasady bezpieczeństwa w czasie wyjść poza szkołę od – 50 do – 5 



22. opuszcza teren szkoły w trakcie zajęć, w przerwach pomiędzy nimi – 20 

23. wagaruje 
– 5 (za każdą nieusprawiedliwioną 

lekcję) 

24. spóźnia się na zajęcia – 1 (za każde spóźnienie) 

25. 
łamie zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania podczas przerw na korytarzach i w 

toaletach (patrz: Regulamin korzystania z korytarzy i toalet) 
od – 10 do – 5 

26. 

narusza zasady kultury dotyczące  relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły: 

obraża, poniża, nie okazuje szacunku, nie jest tolerancyjny, używa wulgaryzmów (agresja 

słowna) 

od – 50 do – 20 

27. 
narusza zasady kultury dotyczące  relacji z innymi uczniami: obraża, poniża, nie okazuje 

szacunku, nie jest tolerancyjny, używa wulgaryzmów (agresja słowna) 
od – 30 do – 5 

28. kłamie, ściąga, oszukuje (dotyczy również prac pisemnych, zadań domowych, itp.) od – 20 do – 15 

29. krzywdzi innych (agresja fizyczna) od – 50 do – 20 

30. nie reaguje na polecenia, uwagi nauczyciela – 3 

31. rozmawia, przerywa wypowiedzi nauczycielowi i rówieśnikom wstaje z miejsca – 3 

32. je w czasie na to nieodpowiednim (np. słonecznik) – 3 

33. opuszcza samowolnie  gabinet – 3 

34. inne niewłaściwe zachowanie ucznia  

od – 20 do – 1 

(oraz pisemna informacja do rodziców, 

opisująca niewłaściwe zachowanie) 

35. 
na terenie szkoły nosi w widocznym miejscu i korzysta z telefonu komórkowego lub innego 

środka komunikacji elektronicznej 
– 10 

36. bez uzasadnienia odmawia udziału w konkursach szkolnych, zawodach sportowych, itd. – 10 

37. 
nie realizuje podejmowanych przez siebie zobowiązań (w sytuacji, gdy uczeń zobowiąże się do 

przygotowania dodatkowych materiałów, wiersza, pełnienia jakiejś funkcji i tego nie zrobi) 
– 10 

38. ma farbowane włosy, tatuaże – 20 

39. 
ma pomalowane paznokcie (tipsy), duże kolczyki, makijaż, nosi w szkole nieodpowiednie 

(wyzywające, niestosowne) ubranie 
od – 10 do – 1 

 


