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Zasady oceniania zachowania uczniów 

w Szkole Podstawowej 

im. Bronisława Malinowskiego w Osinie 

REGULAMIN 

1. Ocena z zachowania uwzględnia: 

 funkcjonowanie ucznia w środowisku lokalnym, 

 respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych zasad etycznych. 

2. Ocenę z zachowania za I i II półrocze ustala się na podstawie uzyskanych punktów według 

ustalonego kryterium (poza wyjątkami ustalonymi w pkt. 11, 12 i 13). Na świadectwie 

wystawiona jest całoroczna ocena zachowania ucznia. 

3. Na początku oceniania każdy uczeń otrzymuje 100 punktów, które są tzw. „kredytem 

zaufania”. 

4. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły dokonują wpisów o zachowaniu uczniów do tzw. 

„zeszytów uwag”. 

5. Wychowawca systematycznie analizuje postawy uczniów, wpisy w w/w zeszytach 

i przyznaje lub odejmuje punkty według przyjętych zasad. 

6. Przy punktowaniu zachowanie bierze się pod uwagę: 

a) aktywność uczniów na terenie klasy, szkoły i środowiska, 

b) przynależność do kółek zainteresowań, 

c) udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych, 

d) udział w zawodach na różnych szczeblach, 

e) uczestnictwa w akademiach szkolnych i apelach, 

f) pomoc kolegom w nauce, 

g) stosunek do obowiązków szkolnych, 

h) postawę wobec pracowników szkoły, kolegów i osób z zewnątrz, 

i) poszanowanie mienia szkolnego, prywatnego lub jego brak, 

j) przestrzeganie zasad regulaminu szkolnego. 

7. Informacje o uczniach mogą wpisywać wychowawcy i inni nauczyciele.  

8. Do naniesionych uwag i punktacji mają wgląd: 

a) wychowawca, 
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b) nauczyciele, 

c) dyrektor szkoły, 

d) rodzice (lub prawni opiekunowie), 

e) uczniowie. 

9. Proponowana skala ocen i punktacja: 

 zachowanie wzorowe    280 punktów i więcej 

 zachowanie bardzo dobre   210 – 279 punktów 

 zachowanie dobre    140 – 209 punktów 

 zachowanie poprawne    70 – 139 punktów 

 zachowanie nieodpowiednie   1 – 69 punktów 

 zachowanie naganne    0 punktów i mniej. 

10. Nie może uzyskać oceny wzorowej uczeń, który nie reprezentuje wysokiej kultury osobistej 

(np. wulgarny język, niewłaściwa postawa wobec innych, nieużywanie form 

grzecznościowych itp.). 

11. Jeżeli uczeń otrzyma w ciągu półrocza powyżej 50 pkt. Ujemnych, może za to półrocze 

otrzymać ocenę, co najwyżej bardzo dobrą, niezależnie od ilości punktów dodatnich. 

W przypadku, gdy uczeń w ciągu półrocza otrzyma powyżej 100 pkt. ujemnych może 

otrzymać najwyżej ocenę dobrą z zachowania.  

12. Gdy uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów 

może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 

13. W sytuacjach szczególnego łamania dyscypliny szkolnej każdy nauczyciel może wystąpić 

z propozycją zwołania nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej, na której dyskutuje się na temat 

zachowania i postawy konkretnego ucznia. Jednak głos decydujący w sprawie zachowania 

ma wychowawca klasy. 

14. Wychowawca w uzasadnionych przypadkach może zmienić ocenę zachowania o jeden 

stopień: 

 wpływ bardzo trudnej sytuacji domowej ucznia, 

 wypadki losowe spowodowane dłuższą chorobą ucznia, 

 wszelkie dysfunkcje samozachowawcze ucznia, które potwierdzone są i opisane 

w opinii lub orzeczeniu Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej. 

15. Uczniowie z zachowaniem nagannym i nieodpowiednim nie mogą pełnić funkcji 

w samorządzie szkolnym i klasowym. 
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16. Uczniowie z zachowaniem nagannym nie mogą uczestniczyć w dyskotekach szkolnych 

i wycieczkach szkolnych bez zgody nauczyciela/ organizatora. 

17. Ocena roczna jest średnią ocen z półrocza I i II. 

18. Regulamin może ulegać dalszym modyfikacjom. 

PUNKTACJA 

 

PUNKTY DODATNIE: 

1. Udział w konkursach przedmiotowych i uzyskanie 50% punktów: 50 pkt. (etap szk.) 

100 pkt. (II etap) 

150 pkt. (III etap) 

200 pkt. (IV etap) 

2. Udział w innym konkursie pozaszkolnym:     30 pkt. (etap szk.) 

60 pkt. (II etap) 

90 pkt. (następny) 

3. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:    30 pkt. (etap powiat.) 

60 pkt. (etap rejonowy) 

100 pkt. (etap wojew.) 

4. Redagowanie gazety szkolnej – strona internetowa (punkty  20 pkt. 

przyznaje Opiekun) 

5. Udział w konkursach szkolnych (przygotowanie wymaga   30 pkt. (za każdy) 

pracy w domu) 

6. Udział w akademiach, apelach i uroczystościach (do decyzji  20 – 100 pkt. 

organizatora) 

7. Praca na rzecz klasy (decyduje wychowawca)    5 -30 pkt. (za każdą pracę) 

8. Praca na rzecz szkoły (w zeszycie uwag szkolnych wpis   5 –30 pkt. (za każdą pracę) 

osoby zlecającej) 

9. Pełnienie funkcji w szkole (poczet sztandarowy, aktyw   10 – 50 pkt. (na półrocze) 

biblioteczny, pomoc przy odjazdach, itp.) 

10. Praca w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań   20 pkt. (za każdą formę) 

- udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach wyrównawczych 

11. Działalność w formach pozaszkolnych (kluby sportowe,   10 pkt. (za każdą formę) 

wolontariat itp.) 

12. Systematyczna pomoc kolegom w nauce     10 – 50 pkt. 
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13. Doraźna pomoc w nauce       5 pkt. 

14. Zachowanie wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów  10 – 30 pkt.  

(po konsultacjach z wychowawcą) 

15. Punktualność (brak spóźnień)      30 pkt. 

16. 100% frekwencja        100 pkt. 

17. Dbałość o estetyczny, skromny wygląd, strój galowy   50 pkt. 

18. Wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione    20 pkt. 

19. Udział w akcjach charytatywnych      30 pkt. 

 

PUNKTY UJEMNE: (przyznaje się za każdą uwagę wpisaną do zeszytu uwag) 

1. Fałszowanie podpisów i dokumentów     -100 pkt. 

2. Kradzież         -100 pkt. 

3. Plagiat         -30 pkt. 

4. Picie alkoholu        -100 pkt.  

5. Wyłudzanie pieniędzy       -100 pkt. 

6. Dokuczanie kolegom        -100 pkt. 

7. Zorganizowana przemoc       -100 pkt. 

8. Wagary – każda pojedyncza godzina nieusprawiedliwiona  -30 pkt. 

9. Za każdy nieusprawiedliwiony dzień     -10 pkt 

10. Bójka na terenie szkoły       -50 pkt.  

11. Bierne uczestniczenie w bójkach na terenie szkoły    -10 pkt. 

12. Palenie papierosów na terenie szkoły     -50 pkt. 

13. Niszczenie sprzętu, umeblowania budynku, niszczenie zieleni  -50 do -100 pkt. 

(+ zwrot kosztów przedmiotu lub naprawy) 

14. Niszczenie rzeczy innych osób      -50 do -100 pkt. 

(+ zwrot kosztów przedmiotu lub naprawy) 

15. Udowodnione namawianie do „występków” innych uczniów  -30 pkt. 

(do palenia papierosów, picia alkoholu, bójek, kradzieży, itp.) 

16. Okłamywanie nauczycieli       -30 pkt. 

17. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub innego   -30 pkt. 

pracownika szkoły 

18. Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo     -30 pkt. 

19. Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, podczas apelu,  -20 do – 50 pkt. 

na wycieczce, itp.  
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20. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji     -10 pkt. 

21. Niewywiązywanie się z zobowiązań     -20 do -50 pkt. 

22. Niewypełnianie obowiązku dyżurnego     -5 pkt. 

23. Niewykonywanie poleceń nauczyciela     -10 pkt. 

24. Niewłaściwy strój, nieprzestrzeganie zasad higieny i estetyki  -10 do -50 pkt. 

osobistej 

25. Zaśmiecanie otoczenia       -10 do -20 pkt. 

26. Spóźnienie na lekcje (nieusprawiedliwione)    -3 pkt. (za każde) 

27. Brak obuwia zastępczego       -10 pkt. 

28. Opuszczanie terenu szkoły       -30 pkt. 

(każdorazowe, telefoniczne powiadomienie rodziców) 

29. Zachowanie zagrażające własnemu życiu i zdrowiu   -50 pkt. 

30. Używanie telefonów komórkowych, MP3, itp. w czasie zajęć  -30 pkt.  

 

Niniejszy regulamin został zaktualizowany dnia 1 września 2019 r.  


