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Rozdział VII 

Kryteria oceny zachowania uczniów 

 § 109. 1.   Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:   

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;   

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;   

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;   

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;   

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;   

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  

7) okazywanie szacunku innym osobom.   

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

Rozdział VIII 

Ocenianie zachowania uczniów klas I-III 

§ 110. 1. Bieżącej oceny i notowania zachowania ucznia dokonują nauczyciele uczący w 

klasie stosując wpisy w dzienniku elektronicznym w zakładce NOTATKI-UWAGI O 

UCZNIU lub dzienniczku ucznia.  

2. Wychowawca klasy może dokonać wpisu również na wniosek innych nauczycieli 

oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 

3. Wpisy dotyczą zachowań wyróżniających się i niepokojących. 

4. Nauczyciele stosują również komentarze słowne dotyczące zachowania ucznia. 

5. Brak wpisu oznacza zachowanie zgodne z przyjętymi w szkole zasadami. 
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6. W I półroczu klasy pierwszej nauczyciele mogą stosować dodatkowo przyjęty przez 

siebie system motywacyjny. 

7. Podczas apeli szkolnych uczniowie, których zachowanie wyróżnia się, otrzymują 

pochwałę od dyrektora szkoły. 

8. Zachowanie szczególnie agresywne, godzące w godność, bezpieczeństwo i zdrowie 

innych osób, skutkuje: 

1) wezwaniem rodzica;  

2) poinformowaniem o zdarzeniu pedagoga szkolnego; 

3) poinformowaniem o zdarzeniu dyrektora szkoły.   

 

Rozdział IX 

Ocenianie zachowania uczniów klas IV-VIII 

§ 111. 1. Systematycznej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca w oparciu o 

punktowy system oceniania zachowania.  

2. Na koniec I półrocza i na koniec roku wychowawca oddziału ustala ocenę 

zachowania. Bierze przy tym pod uwagę liczbę zdobytych punktów oraz zasięga 

opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia. Ustalona przez 

wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna. 

3. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną 

może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od liczby     

uzyskanych wcześniej punktów. 

4. W przypadku nieobecności wychowawcy obowiązki określone w ust. 2 i 3 są 

wykonywane przez nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły. 

5. Punktowy system oceny zachowania:   

1) każdy uczeń na początku półrocza otrzymuje kredyt 150 punktów, który jest 

równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza w zależności od prezentowanej 

postawy może liczbę punktów zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie 

wyższej lub niższej ocenie zachowania;   
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2) konkretnym zachowaniom – pozytywnym i negatywnym – przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów;  

3) informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia 

dokumentuje się na bieżąco wpisami do dziennika elektronicznego. Wpisów 

mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele, specjaliści oraz wychowawca 

oddziału (również na wniosek pracownika administracji i obsługi szkoły). Każdy 

wpis powinien zawierać krótką informację o zdarzeniu;   

4) przyznanie lub odjęcie punktów następuje w oparciu o zapisy w dzienniku 

elektronicznym;   

4)5) uczeń ma możliwość wyzerowania minusowych punktów 

5)6) uczniowie i rodzice są informowani o aktualnym stanie punktów poprzez 

dziennik elektroniczny. Ponadto uczniowie mają prawo uzyskać informację o 

aktualnym stanie punktów na godzinach wychowawczych, rodzice  – podczas 

zebrań ogólnych lub spotkań indywidualnych;   

6)7) wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed 

wystawieniem ocen. Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub 

naganną, wychowawca informuje o tym rodziców. Uczeń ma jeszcze możliwość 

poprawienia oceny przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie 

wyższej niż poprawna;  

7)8) wychowawca oddziału określa w formie pisemnego kontraktu odrębne 

warunki poprawy zaproponowanej oceny nieodpowiedniej lub nagannej. Uczeń 

może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeśli 

wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa zachowania będzie 

wyraźna i niepodważalna;   

8)9) podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 16 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w danym półroczu roku 

szkolnego. Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wychowawca wpisuje do 

dziennika elektronicznego w rubryce poprzedzającej wpis oceny 

półrocznej/rocznej;   

9)10) zachowanie ucznia ocenia się następująco:   

  

Komentarz [3]: zachęcamy 
nauczycieli do wdrożenia programu 
- pracujesz-zerujesz, który dawałby 
uczniom możliwość szybkiego 
wyzerowania zdobytych punktów 
minusowych - zdobyte punkty 
minusowe byłyby mniej dotkliwe a 
dzieci byłyby bardziej 
zmotywowane mając możliwość 
wpłynięcia na rzeczywistość. 
sposoby odpracowania 
dostosowane by były do wagi 
przewinienia 
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zachowanie  liczba punktów  

wzorowe  300 i powyżej(*)  

bardzo dobre  200 – 299(**) 

dobre  100 – 199  

poprawne  51 – 99  

nieodpowiednie  1 – 50  

naganne  0 i poniżej  

 

(*) Aby otrzymać ocenę wzorową, uczeń musi uzyskać od większościwszystkich 

nauczycieli uczących w danym oddziale oceny co najmniej bardzo dobre. Osoba, która 

uzyskała 2010 punktów ujemnych (za drobne sprawy) w ciągu jednego półrocza, 

niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej 

zachowania w danym półroczu.  

(**) Osoba, która uzyskała 30 punktów ujemnych (za drobne sprawy), nie może otrzymać 

oceny bardzo dobrej w danym półroczu. Punkty ujemne nie mogą dotyczyć uporczywego 

powtarzania niewłaściwego zachowania ani zachowań agresywnych, przemocowych, 

nękania i dokuczania.   

10)11) obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie 

wpisów do dziennika elektronicznego;  

11)12) punkty dodatnie:  

L.p. Kryteria oceny Liczba punktów Częstotliwość 

1. Systematyczny i zaangażowany 

udział w zajęciach 

pozalekcyjnych na  terenie 

szkoły 

10 na koniec półrocza 

2. Brak negatywnych uwag w ciągu 

miesiąca 

5 na koniec każdego 

miesiąca 

3. Aktywny udział w pracy do 3020 na koniec półrocza 
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samorządu uczniowskiego 

4. Aktywny udział w pracy 

samorządu klasowego 

do 2015 na koniec półrocza 

5. Prace na rzecz klasy i szkoły (np. 

wykonanie dekoracji, gazetki, 

pomoc przy obsłudze sprzętu 

muzycznego, ustawieniu krzeseł 

na sali, zbiórka surowców 

wtórnych itp.) 

5 – 20  max. 25/ m-c 

6. Pomoc w bibliotece szkolnej 5-10   na koniec półrocza 

7. Dobrowolna pomoc 

nauczycielowi (np. w 

porządkowaniu sali po lekcji)  

5 – 10  każdorazowo 

8. Dbałość o estetykę otoczenia 

(np. sprzątnięcie śmieci na 

korytarzu – dobrowolne, nie po 

sobie)  

2-10 każdorazowo 

9. Laureat konkursu (zawodów 

sportowych) o zasięgu 

wojewódzkim*  

30 każdorazowo 

10. Finalista konkursu (zawodów 

sportowych) o zasięgu 

wojewódzkim*  

25 każdorazowo 

11. Udział w konkursie (zawodach 

sportowych) o zasięgu 

wojewódzkim*  

10 każdorazowo 

12. I miejsce w konkursie 

(zawodach sportowych) 

rejonowym, powiatowym, 

gminnym, miejskim, 

20 każdorazowo 
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międzyszkolnym  

13. II i III miejsce w konkursie 

(zawodach sportowych) 

rejonowym, powiatowym, 

gminnym, miejskim, 

międzyszkolnym  

10 każdorazowo 

14. Udział  w konkursie (zawodach 

sportowych) rejonowym, 

powiatowym, gminnym, 

miejskim, międzyszkolnym  

5 każdorazowo 

15. I miejsce w konkursie 

(zawodach) szkolnym   

10-15      każdorazowo 

16. II, III miejsce lub wyróżnienie w 

konkursie (zawodach) szkolnym  

5-105 każdorazowo 

17. I miejsce w konkursie płatnym 

lub tytuł laureata I miejsca   

30 każdorazowo 

18. II, III miejsce w konkursie 

płatnym lub tytuł laureata II lub 

III miejsca bądź wynik bardzo 

dobry (wyróżnienie w konkursie 

KANGUR) – dotyczy 

konkursów ogólnopolskich i 

międzynarodowych  

25 każdorazowo; 

 

19. Reprezentowanie szkoły podczas 

uroczystości szkolnych i 

pozaszkolnych (poczet 

sztandarowy, chór)  

5-30 każdorazowo; 

najwyższe wartości 

tylko dla wyjść poza 

szkołę w czasie 

wolnym od zajęć 

szkolnych 

20. Pomoc, udział w organizacji 

uroczystości oraz imprez 

5-30   każdorazowo 
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szkolnych, apeli, konkursów itp.  

21. Pomoc, udział w organizacji 

imprez, uroczystości klasowych  

5-30 każdorazowo 

22. Aktywny udział w działaniach 

na rzecz środowiska, np. 

działalność charytatywna, 

kiermasze, festyny  

5-30 każdorazowo 

23. Przyniesienie darów w ramach 

zbiórek i akcji charytatywnych  

5 każdorazowo 

24. Pomoc kolegom w nauce, 

łagodzenie konfliktów 

koleżeńskich  

10 każdorazowo 

25. Terminowy zwrot książek do 

biblioteki   

5 na koniec półrocza 

26. Punktualność – brak spóźnień 

  

15 na koniec półrocza 

27. Odpowiedzialne reagowanie w 

sytuacjach niebezpiecznych, 

przeciwstawianie się aktom 

agresji  

5-20 każdorazowo 

28. Wyjątkowa kultura osobista – 

dobre maniery    

20 na koniec półrocza 

(przy braku uwag)   

29. Nienaganne zachowanie podczas 

wycieczek, wyjść, imprez 

szkolnych itp.  

10-15 każdorazowo 

30. Postępy w zachowaniu ucznia i 

jego wysiłek w pracy nad sobą  

do 20 na koniec półrocza 

31. Ocena nauczycieli i kolegów   

 

średnia (wz:+15, 

bdb:+10,  db:0, 

pop: 0, ndp:-10, 

na koniec półrocza 

Komentarz [AJ4]: Występowała 

zbyt duża dysproporcja między karą za 

spóźnienie a nagrodą za brak 

spóźnień. Stąd zmiana z 5 na 15. 
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ng: -15)  

 

32. Inne pożądane zachowania   (punkty dodatnie w 

zależności od wagi 

czynu) 

 

*Punkty przyznaje się wtedy, gdy udział w etapie wojewódzkim jest efektem udziału we 

wcześniejszym współzawodnictwie na niższych szczeblach. Jeśli nie – punkty przyznaje 

się tak, jak za konkursy (zawody) miejskie, gminne, powiatowe, rejonowe.  

 

12)13) punkty ujemne: 

1. Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne 

rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie 

kolegów, śpiewanie itp.)  

-5 każdorazowo 

2. Samowolne jedzenie, picie, żucie gumy na 

lekcjach  

-5 każdorazowo 

3. Nieodpowiednie zachowanie podczas 

przerw (np. bieganie, piski, przebywanie 

na niewłaściwym piętrze, nieuzasadnione 

przebywanie w toalecie itp.)  

-5 każdorazowo 

4. Zachowanie niestosowne, zagrażające 

bezpieczeństwu   

-20 do -50 każdorazowo 

5. Nieuzasadnione Nniewykonanie poleceń 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły  

-10 do -30 każdorazowo 

6. Odmowa pracy w grupie lub 

wywoływanie podczas niej konfliktów  

-10   każdorazowo 

7. Używanie telefonu komórkowego lub 

innych urządzeń elektronicznych podczas 

lekcji i podczas przerw 

-15 każdorazowo 

8. Wagary, ucieczki z lekcji po -50 pkt. za każdorazowo 

Komentarz [AJ5]: Wspieramy 

posłuszeństwo, ale nie 

bezwarunkowe. 
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 każdą godzinę 

9. Nieusprawiedliwione nieobecności   

 

(do 5 godz. – -5; do 

20 godz. -10,  do 

40 godz.: -15, 

powyżej: -20 

każdorazowo 

10. Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję -2  -1 za każde 

spóźnienie 

każdorazowo, 

wpisuje 

wychowawca 

11. Próba oszustwa (ściąganie na klasówkach, 

odpisywanie prac domowych, 

udowodniony plagiat)  

-50   każdorazowo 

12. Brak obuwia na zmianę -5 każdorazowo 

13. Fałszowanie dokumentów (np. 

podrobienie podpisu rodzica, nauczyciela 

lub usprawiedliwienia)  

-50 każdorazowo 

14. Niewywiązanie się z podjętych działań  -10   każdorazowo 

15. Niszczenie wyposażenia szkoły  -30 każdorazowo 

16. Zaśmiecanie otoczenia    -5 każdorazowo 

17. Nieterminowe oddawanie książek do 

biblioteki szkolnej 

-5 każdorazowo, 

wpisują 

wychowawcy 

18. Niszczenie książek i podręczników 

szkolnych wypożyczonych z biblioteki 

(książka lub podręcznik, która nie nadaje 

się do użytku, musi być odkupiona). 

-5 za każdą 

zniszczoną 

książkę 

19. Niezgodny ze statutem strój i wygląd (brak 

stroju galowego, makijaż, tatuaż itp.)  

-5 każdorazowo 

20. Niewłaściwie zachowanie podczas imprez 

i uroczystości szkolnych  

-5 do -10 każdorazowo 

Komentarz [AJ6]: Występowała 

zbyt duża dysproporcja między karą za 

spóźnienie a nagrodą za brak 

spóźnień. 
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21. Wulgarne słownictwo lub gesty   -10 do -20   każdorazowo 

22. Posiadanie lub stosowanie używek 

(papierosy, alkohol, narkotyki), posiadanie 

lub rozpowszechnianie materiałów i treści 

niestosownych  

-100 każdorazowo 

23. Posiadanie lub używanie niebezpiecznych 

materiałów i narzędzi (np. petardy, noże 

itp.)  

-30  każdorazowo 

24. Napaść fizyczna na druga osobę  -50 każdorazowo 

25. Bójka z uszkodzeniem ciała    -75   każdorazowo 

26. Każde popychanie, szarpanie, kopanie, 

plucie, podstawianie nóg itp.   

-10 do -40   każdorazowo 

27. Podżeganie do przemocy lub kibicowanie 

aktom przemocy  

-50 każdorazowo 

28. Kradzież   -70   każdorazowo 

29. Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy  -70  każdorazowo 

30. Zabieranie, niszczenie rzeczy kolegów i 

koleżanek  

-10 do -30 każdorazowo 

31. Przebywanie na przerwach w miejscach 

niedozwolonych (np. w rowerowni). 

Wychodzenie poza teren szkoły 

-10 do -30 każdorazowo 

32. Niekulturalne zachowanie w stołówce, 

bibliotece, szatni, świetlicy  

-5      każdorazowo 

33. Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść 

poza teren szkoły   

-5 do -15 każdorazowo 

34. Aroganckie zachowanie wobec osób 

dorosłych   

-10 do -100 każdorazowo 

35. Zaczepki słowne (dokuczanie, 

przezywanie, nękanie, wyśmiewanie, 

-10 do -30 każdorazowo 
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ubliżanie kolegom, groźby)  

36.  Nieprzestrzeganie regulaminów biblioteki, 

szatni, stołówki, świetlicy, przebieralni, 

pracowni informatycznej 

-10 każdorazowo 

37. Lekceważący stosunek do obowiązków 

szkolnych (brak prac domowych, 

podręczników, przyborów itp.) 

-5 do -15 każdorazowo 

38. Inne niewłaściwe zachowania   Punkty ujemne w 

zależności od wagi 

czynu 

każdorazowo 

 

Rozdział X 

Klasyfikacja i promowanie 

Zasady ogólne dotyczące klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

§ 112. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i 

zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przeprowadza się ją raz w ciągu roku 

szkolnego na zakończenie pierwszego półrocza, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, 

określonym przez MEN.   

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej 

skali.   

3. Zespół nauczycieli klas I-III określa wzór oceny opisowej. Może on podlegać 

modyfikacji po uzgodnieniu z wszystkimi nauczycielami edukacji 

wczesnoszkolnej.   

4. Na koniec I półrocza rodzice uczniów klas I-III otrzymują ocenę opisową, 

informującą o osiągnięciach i postępach ucznia.   


