
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURY WYSTAWIANIA 

OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 

 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Siuzdaka w Wołkowyi 
 

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: 
 

 Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 Statutu Szkoły Podstawowej w Wolkowi. 

 Szkolnych Zasad Oceniania w Szkole Podstawowej w Wołkowyi 
 

Ustalenia ogólne: 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 
 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie szacunku innym osobom. 

 

2. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze 

szczegółowymi kryteriami punktowego oceniania zachowania uczniów na pierwszym 

zebraniu i godzinie wychowawczej. 



3. Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest dokonywanie wpisów do 

dziennika/ e-dziennika do końca każdego miesiąca. 

4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez 

ucznia punktów, opinii nauczycieli oraz samooceny ucznia. Ocena ustalona przez 

wychowawcę jest ostateczna. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rady 

Pedagogicznej może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od ilości 

uzyskanych punktów. 

5. W przypadku, gdy uczniowi grozi naganna lub nieodpowiednia ocena z zachowania, 

obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów na 

miesiąc przez zakończeniem I półrocza i roku szkolnego. 

6. Rodzice ucznia lub jego prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, iż roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z regulaminem punktowego systemu oceniania zachowania. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która po przeanalizowaniu zachowania podejmuje decyzję odnośnie oceny 

z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalona przez komisję ocena 

z zachowania jest ostateczna. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 
 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA 
 

1. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 150 punktów, co równe jest ocenie 

dobrej z zachowania. 

2. Uczeń może zdobywać punkty dodatnie jak również punkty ujemne. Szczegółowy 

podział punktów w tabelce poniżej. 

3. Wychowawca informuje uczniów o ilości punktów raz w miesiącu na godzinie 

wychowawczej, natomiast rodziców informuje na każdym zebraniu. 

4. Samoocenę uczniów punktuje się w następujący sposób: wzorowe +15p, bardzo dobre 

+10p, dobre +5p, poprawne 0 p, nieodpowiednie -5p, naganne -10p. 

5. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali punktowej: 

 

wzorowe 300 i więcej pkt. 

bardzo dobre 299 – 235 pkt. 

dobre 234 – 150 pkt. 

poprawne 149 – 100 pkt. 

nieodpowiednie 99 – 50 pkt. 

naganne 49 i mniej pkt. 

 

6. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w semestrze posiada na koncie 30 pkt. 

Ujemnych. 

7. Uczeń posiadający w półroczu 50 pkt. ujemnych nie może mieć sprawowania bardzo 

dobrego. 

8. Uczeń posiadający w półroczu 100 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania dobrego. 



9. Pod koniec I półrocza punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel – wychowawca 

zamienia na odpowiednią ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego półrocza uczeń 

otrzymuje ponownie 150 punktów.  

10. Ocenę na koniec roku szkolnego ustala się w następujący sposób; roczną ocenę z 

zachowania wylicza się jako średnią z ocen za I i II półrocze. Ocena wzorowa jest 

równoważna 6, bardzo dobra 5, dobra 4, poprawna 3, nieodpowiednia 2, a naganna 1, 

np. wzorowa ( I półrocze ) + dobra (II półrocze ) = 10; 10:2=5; uczeń otrzymuje na 

koniec roku szkolnego ocenę bardzo dobrą.  

11. W przypadku, gdy uczeń za II półrocze uzyskał wyższą ocenę niż za I półrocze, 

wychowawca zaokrągla ocenę roczną na korzyść ucznia. 

12. Jeżeli uczeń otrzyma upomnienie wychowawcy klasy, to bez względu na liczbę 

zdobytych punktów, może uzyskać najwyżej ocenę dobrą w danym półroczu. 

13. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę zdobytych 

punktów, może uzyskać najwyżej ocenę nieodpowiednią w danym półroczu. 

 
PUNKTY DODATNIE 

 

l.p. Kryteria 
ilość 

punktów 

Częstotliwość 

oceniania 

Osoba 

oceniająca 

1. 

Udział w konkursach przedmiotowych na 

szczeblu: 

 szkolnym  

 rejonowym, gminnym 

 wojewódzkim 

 

5 

10 

30 

każdorazowo 

Nauczyciel 

przedmiotu 

 

2. 
Finalista turnieju lub konkursu na szczeblu 

wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
60 każdorazowo 

Nauczyciel 

przedmiotu 

3. 
Laureat turnieju lub konkursu na szczeblu 

wojewódzkim lub ogólnopolskim. 
90 każdorazowo 

Nauczyciel 

przedmiotu 

4. 
Zajęcie I miejsca w szkolnym lub 

pozaszkolnym konkursie lub turnieju. 
30 każdorazowo 

Nauczyciel 

przedmiotu 

5. 
Zajęcie II lub III miejsca w szkolnym lub 

pozaszkolnym konkursie lub turnieju. 
20 każdorazowo 

Nauczyciel 

przedmiotu 

6. 
Zajęcie wyróżnienia w szkolnym lub 

pozaszkolnym konkursie lub turnieju. 
10 każdorazowo 

Nauczyciel 

przedmiotu 

7. 

Udział w zawodach sportowych: 

 rozgrywki szkolne 

 etap powiatowy 

 etap rejonowy 

 etap wojewódzki 

 etap ogólnopolski 

 

5 

15 

30 

70 

100 

każdorazowo 
Nauczyciel 

przedmiotu 

8. Noszenie stroju galowego w ustalone dni. 10 każdorazowo Wychowawca 

9. 
Reagowanie na niewłaściwe zachowania na 

terenie szkoły, przystanku, w autobusie.  
10 każdorazowo Nauczyciel 

10. 
Prezentowanie zachowań godnych 

naśladowania. 
20 

raz na 

półrocze 
Wychowawca 

11. 
Udział i praca przy organizacji imprezy lub 

uroczystości szkolnej. 
20 każdorazowo Organizator 

12. Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym. 30 każdorazowo Organizator 



13. 
Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek 

w pracy nad sobą. 
30 

raz na 

półrocze 
Wychowawca 

14. 
Efektywne pełnienie funkcji w szkole 

(Samorząd Uczniowski, Poczet Sztandarowy). 
40 

raz na 

półrocze 
Opiekun 

15. 
Efektywne pełnienie funkcji w klasie 

(Samorząd Klasowy). 
20 

raz na 

półrocze 
Wychowawca 

16. 

Praca na rzecz szkoły i klasy (np. gazetka 

szkolna, dekoracja klasy, dbanie o porządek 

wokół szkoły i pomieszczeń szkolnych, 

świetlicy). 

10 każdorazowo Opiekun 

17. 
Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

(za każde kółko, zajęcia wyrównawcze) 
frekwencja min. 75%. 

30 
raz na 

półrocze 

Nauczyciel 

prowadzący 

18. 
Pomoc koleżeńska w nauce (odbywająca się 

pod okiem nauczyciela). 
5 każdorazowo Nauczyciel 

19. 
Udział we wszelkiego rodzaju akcjach 

charytatywnych, zbiórkach, wolontariat itp. 
10 każdorazowo Opiekun 

20. 
Wysoka frekwencja (do 3 godzin 

usprawiedliwionych). 
20 

raz w 

miesiącu 
Wychowawca 

21. Brak uwag w dzienniku. 20 
raz w 

miesiącu 
Wychowawca 

22. Brak godzin nieusprawiedliwionych. 20 
raz w 

miesiącu 
Wychowawca 

23. Brak spóźnień. 10 
raz w 

miesiącu 
Wychowawca 

24. 

Wykonanie lub zastosowanie się do próśb 

nauczyciela, pracownika szkoły, dyrekcji 

szkoły. 

5 każdorazowo Nauczyciel 

 



PUNKTY UJEMNE 

 

l.p. Kryteria 
ilość 

punktów 

Częstotliwoś

ć 

oceniania 

Osoba 

oceniająca 

1. Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne. - 5 
za każdą 

godzinę 
Wychowawca 

2. Spóźnienie na lekcję. - 2 
za każdą 

godzinę 
Wychowawca 

3. 

Nieodpowiedni strój szkolny, makijaż, 

farbowanie włosów i malowanie paznokci, 

brak obuwia zmiennego. 

- 5 raz na dzień Nauczyciel 

4. 

Samowolne wychodzenie poza teren szkoły 

w czasie przerw i lekcji oraz samowolne 

oddalanie się od grupy w czasie 

zorganizowanego wyjścia. 

- 10 każdorazowo Nauczyciel 

5. 

Samowolne wychodzenie poza teren szkoły 

przed lekcjami lub po lekcjach osób 

dojeżdżających bez stosownego 

usprawiedliwienia. 

- 10 każdorazowo Nauczyciel 

6. 

Używanie telefonów komórkowych, sprzętu 

grającego i nagrywającego w czasie przerw 

bez zgody nauczyciela. 

- 25 każdorazowo Nauczyciel 

7. 

Korzystanie z telefonu komórkowego, sprzętu 

grającego i nagrywającego na lekcjach bez 

zgody nauczyciela. 

- 50 każdorazowo Nauczyciel 

8. Przeszkadzanie na lekcji. - 5 każdorazowo Nauczyciel 

 9. 

Aroganckie i wulgarne zachowanie 

w stosunku do nauczyciela, kolegów, 

koleżanek, pracowników szkoły (niewłaściwe 

komentarze, gesty, wydawanie – w różnych 

sytuacjach – niewłaściwych, obraźliwych 

odgłosów).  

od -5 do -15 

 

 

 

 

 

  

każdorazowo Nauczyciel 

10. Brak używania zwrotów grzecznościowych -5 każdorazowo Nauczyciel 

11. 
Okłamanie nauczyciela lub innego pracownika 

Szkoły. 
- 15 każdorazowo Nauczyciel 

12. 
Naganne zachowanie w drodze do i ze szkoły 

(w autobusie, na przystanku). 
-15 każdorazowo Nauczyciel 

13. 

Nieodpowiednie zachowanie na stołówce 

szkolnej oraz poza szkoła w trakcie wyjść do 

kina, teatru, na piesze wycieczki. 

- 10 każdorazowo Nauczyciel 

14. Udział w bójce. - 50 każdorazowo Nauczyciel 

15. 

Umyślne niszczenie mienia szkoły, 

zabrudzenie np. niszczenie stolików 

lekcyjnych, krzeseł, szafek w szatni, pisanie 

po ścianach, ławkach, w toaletach itp. 

 - 30 każdorazowo Nauczyciel 

16. Umyślne zniszczenie cudzej własności. - 20 każdorazowo Nauczyciel 



17. 
Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy, teren 

szkoły). 
- 10 każdorazowo Nauczyciel 

18. 

Zaczepki słowne, wyzwiska, przeklinanie, 

wulgarne słownictwo, stosowanie przemocy 

fizycznej. 

- 15 każdorazowo Nauczyciel 

19. 

Przejawy zachowań nieakceptowanych 

społecznie, które naruszają wolność człowieka 

i jego dobra osobiste: 

 nagrywanie filmów, publikowanie na 

stronach www – bez zgody 

zainteresowanego, 

 robienie zdjęć, ich publikowanie, 

 szkalowanie, 

 oczernianie, 

 wyzywanie (maile, listy, sms-y), 

 podszywanie się, 

 szantażowanie, 

w stosunku do rówieśników, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły. 

- 100 każdorazowo Nauczyciel 

20. 

Przynoszenie, rozprowadzanie lub posiadanie 

na terenie szkoły przedmiotów zagrażających 

życiu i zdrowiu (używek, niebezpiecznych 

narzędzi itp.). 

- 100 każdorazowo Nauczyciel 

21. 
Palenie papierosów i e-papierosów na terenie 

szkoły i poza nią. 
- 50 każdorazowo Nauczyciel 

22. 

Spożywanie alkoholu, stosowanie środków 

odurzających, narkotyków na terenie szkoły 

i poza nią. 

- 100 każdorazowo Nauczyciel 

23. 

Towarzyszenie osobom pijącym/zażywającym 

narkotyki/odurzającym się/palącym papierosy 

na terenie szkoły i poza nią. 

- 25 każdorazowo Nauczyciel 

24. Kradzież na terenie szkoły. - 100 każdorazowo Wychowawca 

25. 
Wyłudzanie pieniędzy lub wartościowych 

rzeczy. 
- 100 każdorazowo Wychowawca 

26. Pobicie na terenie szkoły. - 100 każdorazowo Wychowawca 

27. 
Fałszowanie lub niszczenie dokumentacji 

szkolnej (np. sprawdzianów, prac klasowych). 
- 50 każdorazowo Wychowawca 

28. 
Fałszowanie usprawiedliwień zwolnień, 

podrabianie podpisów. 
- 30 każdorazowo Nauczyciel 

29. 
Niewłaściwy strój podczas uroczystości 

szkolnych. 
- 20 każdorazowo Nauczyciel 

30. 

Niewykonanie lub niezastosowanie się do 

próśb nauczyciela, pracownika szkoły, 

dyrekcji szkoły. 

- 5 każdorazowo Nauczyciel 

31. 
Jedzenie i picie na lekcji bez zgody 

nauczyciela, żucie gumy. 
- 5 każdorazowo Nauczyciel 

32. Wyjście z lekcji bez pozwolenia. - 30 każdorazowo Nauczyciel 

 
 


