
 
1. Ustala się punktowy system oceniania zachowania ucznia w klasach IV – VIII, który może być 

aktualizowany w każdym roku szkolnym, po dokonanej ewaluacji. 

2. Ocenianie jest realizowane według zasad punktowego systemu oceniania. 

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego, tj. na koniec 
pierwszego półrocza i na koniec roku. 

4. Wychowawcy na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 

5. Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów, co jest równoznaczne z oceną 
dobrą.  

6. Nauczyciele są zobowiązani wpisywać na bieżąco pozytywne i negatywne uwagi wraz z 
określeniem wartości punktowej oraz komentarzem zawierającym uszczegółowienie uwagi. 

7. Punkty przyznaje nauczyciel informując zainteresowanego ucznia. 

8. Punkty za frekwencję przyznaje wyłącznie wychowawca. 

9.  Do 15 dnia każdego miesiąca wychowawca ma obowiązek uzupełnienia punktów za frekwencję 
za poprzedni miesiąc. Wyjątkiem są miesiące: styczeń i czerwiec, w których wychowawca 
dokonuje wpisów w takim terminie, aby dokonać klasyfikacji zgodnie z zasadami określonymi w 
Statucie Szkoły. 

10. Uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania na koniec I półrocza, nie 
może uzyskać oceny wzorowej na koniec roku szkolnego. 
 

11. Uczeń, który uzyskał łącznie 50 punktów karnych w półroczu nie może otrzymać oceny z 
zachowania wyższej niż bardzo dobra. 

 
12. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, niezależnie od ilości zdobytych punktów 

dodatnich, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej i wzorowej z zachowania w danym półroczu 
roku szkolnego. 
 

13. Uczeń, który otrzymał inną karę statutową nie może otrzymać wzorowej z zachowania w danym 
półroczu roku szkolnego. 

 
14. Zachowanie, które uniemożliwia uzyskanie oceny wzorowej i bardzo dobrej, bez względu na 

uzyskaną liczbę punktów: 
1) Palenie papierosów i e-papierosów - dwie uwagi. 
2) Spożywanie alkoholu - jedna uwaga. 
3) Spożywanie środków odurzających - jedna uwaga. 
4) Pobicie zagrażające zdrowiu - jedna uwaga. 
5) Wandalizm.  
6) Znęcanie psychiczne. 
7) Wymuszanie haraczy.  

W przypadku 5), 6), 7) – pomimo stosowania środków wychowawczych zachowanie 
powtarza się. 
 

15. Półroczną i roczną ocenę zachowania ustala się zgodnie z poniższymi zasadami: 

Przelicznik punktów na ocenę z zachowania – nauczanie stacjonarne 



Zachowanie Punkty 
wzorowe 300 i powyżej 

bardzo dobre 200 - 299 

dobre 100 - 199 

poprawne 50 -  99 

nieodpowiednie 1 -  49 

naganne 0 i mniej 

 
Przelicznik punktów na ocenę z zachowania – nauczanie zdalne 

Zachowanie Punkty 
wzorowe 200 i powyżej 

bardzo dobre 150 - 200 

dobre 100 - 149 

poprawne 50 -  99 

nieodpowiednie 1 -  49 

naganne 0 i mniej 

16. Zastosowanie powyższej punktacji oceniania zachowania uczniów, jest możliwe w półroczu,  
w którym zdalne nauczania obejmuje co najmniej 50% czasu nauki. 
 
17. Na ocenę ma wpływ zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego udziału ucznia w zajęciach online oraz 
terminowość oddawania prac. 

18. Podczas zdalnego nauczania nie przyznaje się punktów ujemnych za 3 spóźnienia 
nieusprawiedliwione w miesiącu. 

19. Za każde spóźnienie powyżej limitu 3 spóźnień - bez względu której kolejnej lekcji dotyczy – 
przyznaje się 3 punkty karne. 

 
  



 
 

Obszary aktywności ucznia, za które przyznajemy punkty Liczba 
punktów Częstotliwość 

Wywiązywanie się z powinności uczniowskich 
• 100 % frekwencja 15 1 raz w miesiącu 
• 100% udział w zajęciach zdalnego nauczania 15 1 raz w miesiącu 
• Terminowe usprawiedliwianie nieobecności (również 

podczas zdalnego nauczania) 15 1 raz w miesiącu 

• Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 10 1 raz w półroczu 
• Wzorowe noszenie obuwia zmiennego 10 1 raz w półroczu 

Aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły 
• Pełnienie funkcji w SU  10-50 1 raz w półroczu 
• Pełnienie funkcji w klasie 5-30 1 raz w półroczu 
• Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

nieobowiązkowych   

• Z przedmiotów egzaminacyjnych 5-100 1 raz w półroczu 
• Z pozostałych przedmiotów 3-60 1 raz w półroczu 

• Praca na rzecz klasy, Szkoły, środowiska  5 - 50 każdorazowo 
• Udział w akcjach charytatywnych 1-100 każdorazowo 

• Zbiórka surowców wtórnych, 1 - 20 każdorazowo 

• Systematyczna pomoc kolegom w nauce 1-20 1 raz w półroczu 
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

• Kuratoryjne konkursy przedmiotowe   
• Etap szkolny – udział (pod warunkiem 

uzyskania 30% punktów) 10 za każdy konkurs 

• Kwalifikacja do etapu miejsko-gminnego 20 za każdy konkurs 
• Etap miejsko-gminny - udział 15 za każdy konkurs 

• Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego 30 za każdy konkurs 
• Etap wojewódzki   

• uczestnik 50 Za każdy konkurs 
• finalista 60 Za każdy konkurs 
• laureat 100 Za każdy konkurs 

Punkty przyznawane są za najwyższe osiągnięcie na danym etapie 
• Udział w konkursach niekuratoryjnych 1-30 Za każdy konkurs 
• Udział w konkursach międzyklasowych 1-20 Za każdy konkurs 
• Udział w zawodach sportowych    

• Zawody szkolne - udział 10 za każde zawody 
• zawody powiatowe   

• udział 15 za każde zawody 
• zajęcie I, II, III miejsca 20 za każde zawody 

• półfinał wojewódzki   
• udział 20 za każde zawody 
• kwalifikacja do finału wojewódzkiego 30 za każde zawody 

• finał wojewódzki   
• udział 40 za każde zawody 
• zajęcie I, II, III, IV miejsca 50 za każde zawody 

• zawody powiatowe (poza kalendarzem SZS)   
• udział 10 za każde zawody 
• zajęcie I, II, III miejsca 15 za każde zawody 

• zawody wojewódzkie (bez kwalifikacji)   
• udział 20 za każde zawody 
• zajęcie I, II, III miejsca 30 za każde zawody 
• zdobycie medalu finału wojewódzkiego 50 za każde zawody 

Punkty przyznawane są za najwyższe osiągnięcie na danym etapie 
• Udział w uroczystościach, pracach społecznych, 

imprezach klasowych i okolicznościowych 20-50 za każdy udział 

• Działalność w organizacjach i udział w zajęciach 
pozaszkolnych  1-50 1 raz w półroczu 

• Aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego 1-50 1 raz w półroczu 
• Indywidualny tok nauki (uczniowie wybitnie zdolni) 50 1 raz w półroczu 

Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się 



• Wysoka kultura osobista – dobre maniery, 
okazywanie szacunku nauczycielom, innym 
pracownikom Szkoły oraz kolegom podczas zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych 

1-50 1 raz w półroczu 

• Szlachetny czyn 10-100 każdorazowo 
• Stały wolontariat 20-50 1 raz w półroczu 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe 

reagowanie na przejawy zagrożenia 1-20 każdorazowo 

• Wzorowa higiena osobista  15 1 raz w półroczu 
• Punkty do dyspozycji wychowawcy i nauczycieli 1-50 w miarę potrzeb 

 
 

Obszary aktywności ucznia, za które odejmujemy punkty Liczba 
punktów Częstotliwość 

Funkcjonowanie w środowisku szkolnym 
 

Nieusprawiedliwione nieobecności lub wagary (5 za każdą 
godzinę) 

5  
 

1 raz w miesiącu 
 

• Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje 
 

3 
 Każdorazowo 

• Przeszkadzanie i utrudnianie prowadzenia zajęć 
nauczycielowi  

 
5-30 

 
Każdorazowo 

          -   chodzenie po klasie, rozmowy, śmiech żucie gumy lub 
inne niewłaściwe zachowania 
 

• Brak zeszytu, podręcznika, stroju na w-f  
 

• Brak przyborów – linijka, ołówek, cyrkiel, przybory 
rysunkowe (możliwość ukarania raz podczas zajęć z 
danego przedmiotu) 

3 
 

5 

Każdorazowo 
 

Każdorazowo 

• Brak zmiennego obuwia (możliwość ukarania 
jednorazowo w ciągu dnia) 10 Każdorazowo 

• Niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły i hali 
sportowej 1 - 30 Każdorazowo 

• niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości np. 
żucie gumy, używanie telefonu, rozmowy itp. 10 Każdorazowo 

• Niewykonywanie i lekceważenie poleceń nauczyciela 5 -30 Każdorazowo 
• Jedzenie na lekcji bez pozwolenia nauczyciela 10 Każdorazowo 
• Zorganizowana ucieczka jednogodzinna ponad 25% 

uczniów z danej klasy lub całej klasy (– 40 pkt. Za 
każdą godzinę) 

40 Każdorazowo 

• Niewywiązywanie się ze zobowiązań  
 5 - 30 Każdorazowo 

• Złe zachowanie w czasie dojazdu do szkoły 1 - 30 Każdorazowo 
• Niszczenie sprzętu i wyposażenia  na terenie 

szkolnym i w hali sportowej 30-60 Każdorazowo 

• Zaśmiecanie i niszczenie otoczenia, np. 
słonecznikiem, owocami itp. 10 każdorazowo 

• Ściąganie i umożliwianie ściągania 10 Każdorazowo 
• Kara statutowa 1 - 50 Każdorazowo 
• Wyzywający makijaż lub strój.  Piercing ciała, 

widoczne tatuaże lub farbowane włosy. Za długie, 
wyzywająco pomalowane paznokcie (punkty wpisuje 
wychowawca) 

30 Każdorazowo 

• Noszenie elementów, wisiorków, naszywek 
propagujących przemoc lub środki odurzające 5 - 20 Każdorazowo 

• Sytuacje gorszące, deprawujące związane z seksem 1 - 30 Każdorazowo 
• (Nie branie) Celowe unikanie udziału w 

uroczystościach, imprezach okolicznościowych 20 każdorazowo 

Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych 
• Aroganckie zachowanie wobec osób dorosłych 

(pracowników szkoły, osób z zewnątrz) oraz 
rówieśników 

15 - 60 każdorazowo 



• Kłamstwo 10 każdorazowo 
• Ignorowanie nauczycieli i pracowników szkoły. 

Naruszenie godności nauczyciela jako urzędnika 
państwowego 

5 - 50 każdorazowo 
 

• Ubliżanie kolegom  
5 - 10 

 
każdorazowo 

• Zaczepki fizyczne 10 - 20 każdorazowo 
• Obraźliwe, niestosowne i krzywdzące wpisy w 

Internecie w czasie zajęć szkolnych (także podczas 
zdalnego nauczania) 

10 - 50 każdorazowo 

• Używanie telefonu komórkowego podczas zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych bez pozwolenia 
nauczyciela 

30 każdorazowo 

• Nagrywanie, fotografowanie lub filmowanie zdarzeń 
z udziałem innych osób bez ich zgody na terenie 
szkoły 

30 każdorazowo 

• Bójka 50 każdorazowo 

• Bierny udział w bójce, kibicowanie aktom przemocy, 
podżeganie do przemocy 30 każdorazowo 

• Fałszowanie dokumentów (zwolnień, 
usprawiedliwień) 30 każdorazowo 

• Wulgarne gesty i słownictwo 15 -30 każdorazowo 
• Obojętność wobec negatywnych zachowań innych 10 każdorazowo 

• Posiadanie lub spożywanie na terenie szkoły oraz 
podczas  innych zajęć edukacyjnych  napojów 
energetycznych i alkoholu typu 0% 

30 każdorazowo 

• Posiadanie i picie alkoholu 60 każdorazowo 
• Stosowanie środków odurzających 120 każdorazowo 
• Rozprowadzanie środków odurzających 150 każdorazowo 
• Palenie papierosów i e-papierosów 60 każdorazowo 
• Kradzież 60 każdorazowo 
• Wyłudzanie pieniędzy 60 każdorazowo 
• Punkty do dyspozycji wychowawcy i nauczycieli 1-50 w miarę potrzeb 

Punkty do dyspozycji wychowawcy - obowiązuje limit max. 50 punktów, które mogą być 
wykorzystane w ciągu półrocza. 


