
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
W KLASACH IV-VIII

w Publicznej Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim

Obowiązuje uchwałą Rady Pedagogiczną z dnia 1.12.2017

Zasady ogólne:

1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców / 

opiekunów prawnych o zasadach wystawiania ocen z zachowania.

2. Każdy uczeń na początku roku oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który

jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co 

odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.

3. Obowiązujące oceny to: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne

4. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest odpowiednia 

ilość punktów.

5. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis punktów dodatnich wynikających z regulaminu.

6. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów w dzienniku 

uwag zapisując ilość punktów.

7. Wychowawca może dokonać wpisu na uzasadniony wniosek zespołu klasowego.

8. Każdy semestr kończy się przeliczeniem zdobytych punktów na ocenę według następującej skali:

Liczba uzyskanych punktów Ocena z zachowania

200 - wzwyż wzorowe

150 - 199 bardzo dobre

100 - 149 dobre

60 – 99 poprawne

10 – 59 nieodpowiednie

mniej niż 10 naganne



10.  przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca powiadamia rodziców na 

tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

11. Czyn karalny, popełniony na terenie szkoły, warunkuje ocenę naganną w danym semestrze.

12. Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem nie może otrzymać na koniec roku oceny 

wyższej niż nieodpowiednia.

13. W szczególnych przypadkach, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem wychowawca na 
wniosek

Rady Pedagogicznej może zmienić ocenę.

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która wpisała 

punkty karne i Dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia lub zmiany dokonanego wcześniej 

zapisu.

15. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

16. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna/semestralna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane na piśmie od dnia ustalenia 

tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych.



PUNKTY DODATNIE

Respektowanie obowiązków ucznia / przestrzeganie obowiązków ucznia
1. 100% frekwencja 10 pkt za semestr
2. Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione 5 pkt za semestr
3. Wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego w klasie 1-5 punktów / miesiąc
4. Realizacja podjętych przez ucznia zadań (opieka nad gazetką 1-5 punktów / miesiąc

klasową itp.)
5. Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca 5  punktów  za  każdy

miesiąc
Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej

6. Praca na rzecz klasy – przyniesienie rzeczy do wystroju 1-5 punktów za każdy klasy, dbanie 
o porządek w klasie, opieka nad roślinami w miesiąc

klasie, wystrój klasy itp.
7. Systematyczna pomoc koleżeńska 1-10 punktów / semestr
8. Praca na rzecz szkoły:

a) Udział w akademiach organizowanych w szkole 1-5  punktów  za  każdy
b) Samorząd uczniowski rodzaj działalności
c) Szkolne koła zainteresowań (50% obecności) miesięcznie
d) Koła przedmiotowe (50% obecności)
e)  Rozgrywki sportowe punkty c) i d)
f) Pomoc   w   szkole   poza   godzinami   lekcyjnymi  rozliczenie semestralne

(biblioteka, świetlica itp.)
9. Pełnienie funkcji w szkole 1-10 za semestr

Pełnienie funkcji w klasie 1 - 5 za semestr
10. Udział w akacjach organizowanych w szkole 1-10 za semestr

11. Reprezentowanie szkoły
 akademie 1-10 za każdy rodzaj /
 imprezy kulturalno-oświatowe decyduje nauczyciel


imprezy sportowe


występy poza szkołą 


imprezy muzyczne, wokalne


konkursy poza szkołą


obsługa sprzętu nagłaśniającego
Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

12. Udział w konkursach przedmiotowych 5 punktów
13. Laureat – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy 100 punktów
14. Finalista – zasięg wojewódzki – konkurs wiedzy 50 punktów
15. Udział w etapie rejonowym – konkurs wiedzy 10 punktów
16. Udział w etapie szkolnym konkursu wojewódzkiego 10 punktów

17. Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie organizowanym poza 10-30 punktów szkołą – 
konkurs wiedzy

18. Zdobycie wyróżnienia w konkursie poza szkołą – konkurs 5 punktów
Wiedzy

19. Zajęcie 1,2,3 miejsca w konkursie szkolnym 5 punków
20. Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych 10-30 punktów
21. Zajęcie 1,2,3 miejsca w zawodach sportowych w szkole 5-10 punków



PUNKTY UJEMNE

Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia
1. Wagary każda nieusprawiedliwiona godzina 5 punktów za każdą

godzinę
2. Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje 5 punktów za każde

spóźnienie
3. Opuszczanie samowolne szkoły 5 punktów / za każde
4. Opuszczanie samowolne terenu szkoły 10 punktów/ za każde
5. Przeszkadzanie na lekcjach – uwagi nauczyciela 1-5 punktów / za każde

upomnienie
6. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 1-5 punktów / za każde

upomnienie
7. Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub uroczystości 5-20 punktów

szkolnej
8. Nieterminowe  oddanie  książek  do  biblioteki  szkolnej  – 15 punktów

koniec roku szkolnego
9. Niszczenie mienia szkolnego 20-50 punktów
10. Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby 20-50 punktów
11. Lekceważenie obowiązków szkolnych 1-10 punktów za każdą

uwagę
Nie przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania

12. Zachowanie aroganckie na terenie szkoły wobec wszystkich 5-30 punktów za każdy
pracowników oraz osób przebywających w szkole przypadek

13. Używanie wulgaryzmów 5 punktów za każdy
14. Okłamywanie 5 punktów za każdy
15. Używanie telefonów komórkowych, mp3 itp. w trakcje zajęć 5-20 punktów za każde

lekcyjnych oraz w czasie przerw między zajęciami bez zgody 
nauczyciela

16. Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w szkole 5-20 punków za każde
17. Rozpowszechnianie  materiałów  dotyczących  nauczycieli  i 10-100 za każdy

uczniów  (mających  na  celu  naruszenie  dóbr  osobistych), udowodniony incydent
słowne, lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i
przekazu danych

18. Niewłaściwe zachowanie w ubikacji 5 punktów za każde
19. Niewłaściwe zachowanie w bibliotece / świetlicy itp. 5 punktów za każde

Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole
20. Udział w bójce 10-50 za każdy incydent
21. Palenie papierosów 20-100 punktów
22. Spożywanie alkoholu 100 punktów
23. Kradzież 100 punktów
24. Wyłudzanie pieniędzy 100 punktów
25. Wyłudzanie innych rzeczy 100 punktów
26. Znęcanie się nad kolegami 50 punktów
27. Zachowanie  na  wycieczce  zagrażające  bezpieczeństwu 10-50 punktów

swojemu i innych uczestników
28. Zachowanie   w   szkole   i   poza   szkołą   zagrażające 10 – 50 punktów

bezpieczeństwu swojemu i innych osób
29. Przebywanie w trakcie przerwy w miejscach 5 punktów za każde

niedozwolonych
30. Bieganie w szkole w miejscach niedozwolonych 5 punktów za każde


