
Punktowy system oceniania zachowania 

 
W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w           

naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania            

pozytywne i negatywne (tabela 2 i 3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tabela 1). Punkty                

przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu           

uczniowie oraz ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. Ocenę             

zachowania (śródroczną i końcową) wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną sumę punktów. 

 

Zasady ogólne: 
1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców/ prawnych            

opiekunów o zasadach wystawiania ocen z zachowania. 

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

Uczeń może liczbę punktów powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. 

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

naganne.  

4. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia ilość            

punktów. 

5. Zwiększenie lub utratę punktów zapisuje się w dzienniku elektronicznym, wybierając kategorię            

zachowania oraz przydzieloną liczbę punktów. 

6. Wychowawca klasy oraz wszyscy nauczyciele zobowiązani są do sumiennego wpisywania punktów. 

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

8. Wychowawca jest zobowiązany do dokonania wpisu na wniosek innego pracownika szkoły. 

 

Tabela nr 1: Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: 
 

Zachowanie Ilość punktów 

wzorowe 200 i więcej  
( w tym nie więcej niż 15 pkt ujemnych) 

bardzo dobre 151 - 199 
( w tym nie więcej niż 30 pkt ujemnych) 

dobre 100 - 150 
(w tym nie więcej niż 40 pkt ujemnych) 

poprawne 51 - 99 
(w tym nie więcej niż 60 pkt ujemnych) 

nieodpowiednie 21 - 50 

naganne 20 i mniej 



Ocena roczna zostaje ustalona z ocen z pierwszego i drugiego półrocza w następujący sposób: 

a) jeżeli za drugie półrocze uczeń otrzymał taką samą ocenę jak za pierwsze, to jest to ocena                

roczna, 

b) jeżeli oceny z pierwszego i drugiego półrocza różnią się jednym stopniem, to roczną oceną jest               

ocena za drugie półrocze, 

c) jeżeli oceny różnią się o dwa stopnie, wówczas oceną roczną jest ocena zawarta między tymi               

ocenami, 

d) jeżeli oceny różnią się o więcej niż o dwa stopnie, wówczas uczeń uzyskuje ocenę roczną               

ustaloną w sposób podany poniżej: 

 

I półrocze II półrocze ocena roczna 

wzorowe poprawne dobre 

wzorowe nieodpowiednie poprawne 

wzorowe naganne nieodpowiednie 

bardzo dobre nieodpowiednie poprawne 

bardzo dobre naganne nieodpowiednie 

dobre naganne nieodpowiednie 

poprawne wzorowe bardzo dobre 

nieodpowiednie wzorowe poprawne 

naganne wzorowe poprawne 

nieodpowiednie bardzo dobre poprawne 

naganne bardzo dobre poprawne 

naganne dobre nieodpowiednie 

 

 

Tabela nr 2: Waga pozytywnych zachowań  
 

L.p. Pożądane reakcje ucznia Ilość punktów 
dodatnich 

Jak często Kto wstawia 

1. Pomoc w organizacji życia klasy, imprez 
klasowych 

5 każdorazowo wychowawca 

2. Kultura osobista, życzliwy i serdeczny 
stosunek uczniów wobec siebie i nauczycieli 

10 raz w półroczu wychowawca 

3. Aktywne pełnienie funkcji w Samorządzie 
Klasowym 

5 raz w półroczu wychowawca 

4. Pomoc kolegom w nauce na prośbę 
nauczyciela przedmiotu 

5 raz w półroczu nauczyciel przedmiotu 



5. Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej - 
udział w występach 

10 każdorazowo organizator 

6. Aktywne pełnienie funkcji w Samorządzie 
Szkolnym 

10 raz w półroczu opiekun SU 

7. Systematyczny udział w zajęciach 
pozalekcyjnych na terenie szkoły (min. 75% 
obecności) 

10 raz w półroczu opiekun zajęć 

8. Uczniowie przygotowujący się do konkursów 
przedmiotowych 

10 każdorazowo nauczyciel przedmiotu 

9. Działalność społeczna i charytatywna - Bieg 
Jesieni, Bieg Wiosny, akcje SU i Zespołu 
Opiekuńczego - słodycze, nakrętki, karma dla 
psów, 

5 każdorazowo nauczyciele 
odpowiedzialni 

10. Praca na rzecz szkoły - biblioteka, pomoc SU 10 raz w półroczu nauczyciel opiekun 

11. Reprezentowanie szkoły w konkursach  
(z wyjątkiem przedmiotowych) 

a) za udział 
b) za zajęte miejsce 

 
 

5 
10 

 
 
każdorazowo 

 
 
nauczyciel opiekun 

12.. Reprezentowanie szkoły w zawodach 
sportowych 

3 - powiat 
5 - rejon 
10 - wojewódzki 
15 - ogólnopolski 

każdorazowo nauczyciel wf 

13. Godne i kulturalne zachowanie się podczas 
uroczystości szkolnych ( odpowiedni strój, 
grzeczne zachowanie,) oraz podczas wyjść, 
wyjazdów poza teren szkoły  
( kino, teatr, wycieczki) 

 
 

10 

 
 
raz w półroczu 

 
 
nauczyciel opiekun 

14. Punktualne przychodzenie na lekcje  
(brak spóźnień) 

5 raz w półroczu wychowawca 

15. Premia za brak punktów minusowych 20 raz w półroczu wychowawca 

16. Udział w uroczystościach patriotycznych 10 każdorazowo wychowawca 

17. Aktywne uczestnictwo w zajęciach 
rozwijających uzdolnienia (sportowe, 
artystyczne) 

10 raz w półroczu wychowawca 

18. Postawy prospołeczne (organizacje 
pozarządowe, wolontariat, harcerstwo) 

10 raz w półroczu wychowawca 

 
 
 
Tabela nr 3: Waga negatywnych zachowań 
 

L.p. Niepożądane reakcje ucznia Ilość punktów 
ujemnych 

Jak często Kto wstawia 

1. Kłamstwo, oszustwo, ściąganie na 5 każdorazowo nauczyciel 



sprawdzianach 

2. Picie, jedzenie, żucie gumy podczas lekcji 3 każdorazowo nauczyciel 

3. Niezdyscyplinowanie, przeszkadzanie na lekcji, 
niewykonywanie poleceń nauczyciela  
(po wcześniejszym upomnieniu) 

5 każdorazowo nauczyciel 

4. Wulgarne słownictwo i wulgarne gesty 10 każdorazowo nauczyciel 

5. Ubliżanie kolegom 10 każdorazowo nauczyciel 

6. Zaczepki fizyczne (kopanie, popychanie się, 
plucie), bójka 

10 każdorazowo nauczyciel 

7. Nieuzasadnione spóźnienie na lekcję * 3 każdorazowo nauczyciel 

8. Niewłaściwe zachowanie podczas przerw 
(chowanie się przed dyżurującym, 
niewychodzenie na boisko, ignorowanie poleceń 
nauczyciela) 

5 każdorazowo nauczyciel dyżurujący 

9. Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i 
przerw 

10 każdorazowo nauczyciel 

10. Nieusprawiedliwione opuszczanie lekcji 5 każda godzina wychowawca 

11. Aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela 
lub innego pracownika szkoły 

10 każdorazowo nauczyciel 

12. Bójka z uszkodzeniem ciała, pobicie 50 każdorazowo nauczyciel 

13. Złe zachowanie na wycieczce lub w czasie 
wyjścia poza szkołę 

10 każdorazowo nauczyciel 

14. Niszczenie mienia szkoły ( sprzętu, 
umeblowania i budynku, rysowanie na ławkach i 
krzesłach) oraz mienia innych osób 

10 każdorazowo nauczyciel 

15. Kradzież, wyłudzanie pieniędzy 30 każdorazowo nauczyciel 

16. Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości 
szkolnych 

10 każdorazowo nauczyciel opiekun 

17. Niestosowny wygląd 
 

10 paznokcie - za 
każdym razem 
włosy - raz w 

półroczu 

nauczyciel 

18. Palenie papierosów, e-papierosów 30 każdorazowo nauczyciel 

19. Posiadanie środków zagrażających życiu i 
zdrowiu (używki, substancje psychoaktywne, 
niebezpieczne narzędzia, przedmioty) 

20 każdorazowo każdy nauczyciel 

20. Używanie telefonów, tabletów itp. podczas lekcji 10 każdorazowo nauczyciel 

21. Umieszczanie cudzych zdjęć i filmów w 
Internecie oraz obraźliwych komentarzy na 
portalach społecznościowych 

30 każdorazowo wychowawca 



22. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów z 
udziałem innych bez wyraźnej zgody na tę 
czynność 

20 każdorazowo wychowawca 

 
* Nieuzasadnione spóźnienie nie dotyczy spóźnień losowych na pierwszą lekcję (wizyta w laboratorium medycznym, u lekarza -                 
rodzic pisze wtedy usprawiedliwienie ) lub spóźnień, gdy uczeń je na przerwie obiad w stołówce szkolnej. 


