
Ocena zachowania (klasy IV – VIII) 

 

1. Za punkt wyjścia  do  ustalenia  oceny  zachowania  przyjmuje  się  kredyt  150  punktów 

na półrocze. 
wzorowe 350 punktów i więcej 

bardzo dobre 250 – 349 

dobre 150 – 249 

poprawne 100 – 149 punktów 

nieodpowiednie 50 – 99 punktów 
naganne poniżej 50 punktów 

 

Nr KRYTERIA PUNKTÓW NA PLUS Nr 
KRYTERIA PUNKTÓW NA MINUS 
(każdorazowo) 

 

1. 
20 pkt. – wyróżniająca się kultura osobista 
/stosunki interpersonalne U-N, U-U, 

U-pracownik szkoły/ - /na półrocze/ 

1. 
30 pkt. – posiadanie i/lub palenie papierosów, w 
tym e-papierosów 

2. 100 pkt – posiadanie i/lub picie alkoholu 

 

2. 

Udział w konkursach tematycznych /wiedzowych/: 

10 pkt. – konkursy szkolne /laureaci 25 pkt./ 

25 pkt.– konkursy poza- międzyszkolne /laureaci 50 

pkt/ 

3. 
100 pkt.– posiadanie i.lub zażywanie narkotyków, 

środków odurzających 

4. 100 pkt – kradzież 

 

 
3. 

Udział w konkursach przedmiotowych /olimpiady/: 

20pkt – etap szkolny 

50pkt – etap rejonowy udział 

100 pkt – etap wojewódzki (finaliści) 

200 pkt – laureaci etapu wojewódzkiego 

5. 
100 pkt – wyłudzanie pieniędzy 

6. 10-50 pkt – agresja słowna i/lub fizyczna 

7. 
10 pkt – bierny udział w zachowaniach 

negatywnych 

 

 
4. 

Udział w zawodach sportowych: 

10 pkt – etap szkolny i gminny 

20 pkt. – etap powiatowy 

30 pkt. – etap rejonowy 

50 pkt. – etap wojewódzki 
100 pkt – etap ogólnopolski 

8. 
30-100 pkt – spowodowanie zagrożenia zdrowia i 

życia ludzi 

9. 
30 pkt. – arogancja wobec nauczycieli, 
pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych 

10. 20 pkt. – wulgarne słownictwo lub gesty 

 

5. 

Udział w konkursach typu artystycznego: 

10 pkt. – konkursy szkolne /laureaci 20 pkt./ 

20 pkt. – konkursy pozaszkolne /laureaci 50pkt/ 

11. 
Do 50 pkt – niszczenie rzeczy innych osób oraz 

sprzęt i mienia szkoły 

12. 10 pkt – łamanie regulaminów obowiązujących w 
szkole 

6. 
10 - 30 pkt. – czynny udział w organizacji imprez 
szkolnych – każdorazowo 

13. 10 pkt – niewykonanie zobowiązania 

7. 
20 pkt. – funkcja w szkole /organizacje szkolne 
np. samorząd, radiowęzeł itp./ - /na półrocze/ 

14. 1 pkt - spóźnienie na lekcję (każdorazowo) 

8. 5-20 pkt.– praca na rzecz szkoły /każdorazowo/ 15. 5 pkt – przeszkadzanie na lekcji 

9. 20 pkt. – funkcja w klasie /na półrocze/ 
16. 30 pkt – uniemożliwianie prowadzenia lekcji 

10. 5-20 pkt – praca na rzecz klasy /każdorazowo/ 

11. 5-20 pkt – dbałość o mienie szkoły  

17. 
5 pkt – nieusprawiedliwione nieobecności 

/za każdą godzinę/ 
12. 10 pkt – reakcja na niszczenie mienia szkoły 

 

 
13. 

Do 50pkt – uczestnictwo w życiu pozalekcyjnym 

szkoły /koła przedmiotowe z przedmiotów wiodących 

Do 30 pkt – pozostałe koła 

/na półrocze, każde koło, zależnie od frekwencji 

i zaangażowania ucznia, wpisuje opiekun koła/ 

 

18. 
30 pkt – filmowanie i fotografowanie innych osób, 

jeśli narusza czyjąś prywatność 

 

19. 

 

5 pkt – zaśmiecanie otoczenia 

14. 
10-30 pkt – bezinteresowna pomoc /każdorazowo/ 
– reakcja na zagrożenie życia 

20. 10 pkt – odpisanie zadania domowego 



 i bezpieczeństwa innych /każdorazowo/  20 pkt – fałszowanie dokumentów (np. podrobienie 
podpisu, usprawiedliwienia) 

15. 20 pkt. – za 100% frekwencję /na miesiąc/ 22. 
5 pkt – nieschludny, wyzywający strój do szkoły 

16. 20 pkt. – frekwencja powyżej 95% /na półrocze/ 23. 
5 pkt – wnoszenie odzieży wierzchniej 
do pomieszczeń lekcyjnych 

 
17. 

 
10 pkt – za punktualność 100% /na miesiąc/ 

 
24. 

30 pkt – używanie telefonu komórkowego, innych 

urządzeń rejestrujących /odtwarzających obraz lub 

dźwięk podczas przebywania w szkole 

 

18. 

 

10 pkt – pomoc koleżeńska 

 

25. 
50 pkt – posiadanie i/lub używanie niebezpiecznych 

materiałów i narzędzi (np. petardy, noże, substancje 
niebezpieczne) 

 
 

19. 

 

10 –-30 pkt – aktywny udział w działaniach na rzecz 

środowiska (np. działalność charytatywna, zbiórki 

darów, kiermasze, festyny) 

 
 

26. 

50 pkt – posiadanie, rozpowszechnianie 

niedozwolonych materiałów w formie 

elektronicznej i papierowej (np. fotografie, gazety, 

rysunki) 

 

20. 
10 - 20 pkt – własna inicjatywa ucznia w 
podejmowaniu przedsięwzięć i ich realizacji (po 

konsultacji z nauczycielem) 

 

27. 
20 pkt – podżeganie do przemocy lub kibicowanie 

aktom przemocy 

 

21. 
10 pkt – strój odświętny na uroczystościach szkolnych , 

w wyznaczone dni 

 

28. 
10 pkt – samowolne wyjście z klasy, świetlicy, sali 

gimnastycznej 

22. 
5 - 15 pkt – dbałość o estetykę otoczenia (np. prace 
porządkowe w klasie, na terenie szkoły) 

29. 
20 pkt – celowe wprowadzenie nauczyciela w błąd, 
okłamywanie 

Od – 30 pkt do + 30 pkt – inne negatywne lub pozytywne zachowania - do dyspozycji nauczycieli /na półrocze/ 

Od – 50 pkt do + 50 pkt – do dyspozycji wychowawcy /na półrocze/ 

 

1. Otrzymanie przez ucznia łącznie 50 pkt ujemnych w półroczu nie pozwala na uzyskanie oceny wzorowej. 

2. Otrzymanie przez ucznia łącznie 100 pkt ujemnych w półroczu nie pozwala na uzyskanie oceny bardzo 

dobrej. 

3. Otrzymanie przez ucznia łącznie 200 pkt ujemnych w półroczu nie pozwala na uzyskanie oceny dobrej. 

4. Roczna ocena zachowania wynika ze średniej sumy punktów uzyskanych w obu półroczach. 

5. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania, jeśli w terminie do 

ostatecznego wystawienia ocen uczeń radykalnie poprawi swoje zachowanie w zgodnej ocenie 

wychowawcy, nauczycieli i uczniów. Poprawa musi nastąpić w minimum osiemdziesięciu procentach 

punktacji ujemnej w stosunku do I półrocza. Ocenę zachowania można podwyższyć tylko o jeden stopień 

w stosunku do proponowanej. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z nauczycielami na spotkaniu 

grupy wiekowej klas IV – VIII może podwyższyć lub obniżyć ocenę zachowania niezależnie od ilości 

uzyskanych wcześniej punktów. Ocenę zachowania można podwyższyć lub obniżyć maksymalnie o dwa 

stopnie w stosunku do proponowanej.  

 


