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System oceniania zachowania 
 

 

Każdy uczeń na początku półrocza otrzymuje kredyt w postaci 150 punktów, który jest 

równoznaczny z oceną dobrą zachowania. W ciągu półrocza może ten kredyt zwiększyć lub zmniejszyć, 

co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. Ocena zachowania zależy ostatecznie od 

ucznia, ponieważ może on świadomie kierować swoim postępowaniem w szkole. Zawsze ma on szansę 

na podwyższenie oceny, nawet jeśli otrzyma uwagi i punkty ujemne.  

 

Oceny z zachowania przelicza się następująco: 

 

wzorowe powyżej 280 pkt. 

bardzo dobre 201 – 280 pkt. 

dobre 101 – 200 pkt. 

poprawne 26 – 100 pkt. 

nieodpowiednie (-50) – 25 pkt. 

naganne (-51) pkt. i mniej 

 

Liczba punktów, będąca podstawą ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jest średnią 

arytmetyczną punktów uzyskanych przez ucznia w I i II okresie. 

Wychowawca po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, raz w półroczu może przyznać uczniom punkty 

5, 0, 5. 

Wychowawca na podstawie oceny innych uczniów raz w semestrze przyznaje uczniom punkty -5, 0, 5. 

Wychowawca na podstawie samooceny raz w semestrze przyznaje uczniom punkty -5, 0, 5. 

Uzyskane przez ucznia punkty dodatnie i ujemne wpisywane są przez nauczycieli na bieżąco do 

dziennika elektronicznego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może podjąć decyzję o obniżeniu lub 

podwyższeniu rocznej oceny zachowania( np. za wyróżniającą się na tle szkoły wysoką kulturę osobistą 

zwracającą uwagę nauczycieli i innych pracowników szkoły lub za rażąco złe zachowanie nieujęte e 

regulaminie oceniania. 

Jeśli uczeń otrzyma w sumie 30 pkt. ujemnych lub więcej w półroczu, to bez względu na otrzymaną 

końcową liczbę punktów, nie może uzyskać oceny wzorowej. 

Niezależnie od ilości zdobytych punktów uczeń otrzymuje ocenę naganną za naruszenie przepisów 

prawa, a w szczególności za: 

-kradzież; 

-pobicie;  

-wyłudzenie; 

-wymuszanie; 

-zastraszanie; 

- przemoc, kibicowanie aktom przemocy; 

-przynoszenie lub spożywanie alkoholu; 

-posiadanie lub używanie środków psychoaktywnych; 

-przynoszenie lub posiadanie przedmiotów i substancji zagrażających w sposób, nawet pośredni, 

zdrowiu lub życiu; 

-ubliżanie nauczycielom lub innym pracownikom szkoły; 

-zachowanie w szczególny sposób uwłaczające godności osobistej drugiego człowieka oraz 

naruszenie jego prywatności poprzez nagrywanie obrazu i dźwięku bez zgody osoby nagrywanej; 

-nieusprawiedliwione nieobecności powyżej 80 godzin  
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KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIAORAZ ODPOWIADAJĄCA  

IM LICZBA PUNKTÓW  

W- oznacza, że wypełnia wychowawca 

N- oznacza, że wypełnia nauczyciel  

Op. SU- opiekun samorządu szkolnego 

Op. S-opiekun sklepiku szkolnego 

Op. P- opiekun pocztu sztandarowego 

Uczeń rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, a w szczególności: 

regularnie uczęszcza na 

zajęcia edukacyjne i nie 

spóźnia się, również w 

trakcie zdalnego 

nauczania 

- 100% frekwencja na lekcjach  

- wszystkie godziny 

usprawiedliwione  

- spóźnienie nieusprawiedliwione 

- 1 -20 godziny 

nieusprawiedliwione  

- powyżej 20 godziny  

nieusprawiedliwione  

- samowolne opuszczanie zajęć 

lekcyjnych lub budynku szkolnego 

+15 

+10 

 

 

 

 

 

-5 

-10 

 

-20 

 

-10 

raz w okresie W 

raz w okresie W 

 

każdorazowo N 

raz w okresie W 

 

raz w okresie W 

 

każdorazowo N 

systematycznie uczy się 

i przygotowuje do zajęć 

obowiązkowych i 

dodatkowych; właściwie 

zachowuje się podczas 

zajęć edukacyjnych, 

również w trakcie 

zdalnego nauczania 

- systematyczny udział w zajęciach 

dodatkowych, za każdy rodzaj zajęć  

- odmowa wykonania polecenia 

nauczyciela podczas lekcji 

- ściąganie (prace domowe, prace 

samodzielne na lekcji) 

- przeszkadzania na zajęciach 

edukacyjnych, również zdalnych 

- nieoddanie do biblioteki 

podręczników we wskazanym 

terminie 

+10  

-5 

-10 

-5 

 

-5 

raz w okresie N 

 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

dba o schludny wygląd 

oraz nosi odpowiedni 

strój,  

- właściwy strój podczas 

uroczystości szkolnych i 

pozaszkolnych, np. wyjazd do teatru  

- brak stroju galowego 

- niestosowny, prowokacyjny 

wygląd (odkryte ramiona, nogi, 

biżuteria, wyrazisty makijaż, rażąco 

pomalowane paznokcie) 

-farbowanie włosów 

- niezmienianie obuwia 

+5  

 

 
-5 
-10 

 
 
 
 

-15 
-5 

każdorazowo N 

 

 

każdorazowo N 

każdorazowo N 

 

 

raz w okresie W 

 

każdorazowo N 

wywiązuje się z 

dodatkowych 

obowiązków 

- udział w konkursie szkolnym  

-osiągnięcia w konkursie szkolnym 

I ,II, III miejsce 

- udział w konkursie pozaszkolnym, 

gdy uczeń reprezentuje szkołę 

- osiągnięcia w konkursie 

pozaszkolnym, gdy uczeń 

reprezentuje szkołę I, II, III, miejsce 

+5 

+15 

 

+10 

 

+30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 

każdorazowo N 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

każdorazowo N 
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-  niewywiązywanie się z podjętych 

zobowiązań bez obiektywnie 

wyraźnej przyczyny (takich jak, np. 

zgłoszenie do konkursu, wykonanie 

gazetki, niedotrzymanie terminów 

wyznaczonych przez nauczycieli 

dotyczących oddania dokumentacji 

np. zgody rodziców) 

  

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

wykazuje dużą 

aktywność w 

organizowaniu życia 

klasy i szkoły również w 

trakcie zdalnego 

nauczania 

 

 

 

 

- aktywna praca w samorządzie 

klasowym 

- aktywna praca w samorządzie 

szkolnym 

- poczet sztandarowy 

- praca w sklepiku 

+15 

 

+20 

 

+30 

+30 

 

 

 

 

raz w okresie W 

 

raz w okresie – Op. SU 

 

raz w okresie -  Op. P 

raz w okresie -  Op. S 

pracuje społecznie na 

rzecz klasy, szkoły i 

środowiska 

- praca na rzecz klasy lub szkoły 

(dekoracje, gazetki, prace 

porządkowe, przygotowanie imprez, 

pomoc w bibliotece) po lekcjach 

-udział w akcjach charytatywnych 

-wolontariat  

-zbiórka surowców wtórnych 

+20 

 

 

 

+5 

+10 

+5 

 

 

 

każdorazowo N 

 

 

 

jednorazowo N 

jednorazowo N 

jednorazowo N 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

aktywnie uczestniczy w 

imprezach szkolnych oraz 

okolicznościowych 

imprezach 

organizowanych poza 

szkołą, gdzie godnie ją 

reprezentuje 

- udział w uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych (apele, 

przedstawienia, festyny, kiermasze 

itp.) 

- niewłaściwe zachowanie podczas 

imprez i uroczystości 

pozaszkolnych  

- nieodpowiednia postawa podczas 

śpiewania hymnu państwowego i 

prezentowania symboli narodowych  

+5 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 

 

 

-5 

każdorazowo N 

 

 

 

każdorazowo N 

 

 

każdorazowo N 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

dba o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne i 

kolegów 

- zachowanie świadczące o braku 

dbałości o bezpieczeństwo własne i 

innych osób oraz stwarzanie 

bezpośredniego zagrożenia dla ich 

zdrowia lub życia w czasie zajęć 

szkolnych w tym noszenie 

maseczek w przestrzeniach 

wspólnych, zachowanie dystansu i 

zachowanie „Procedury 

zapewniania bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej im. Orła 

Białego w Kurowicach 

w związku z wystąpieniem 

epidemii COVID-19” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

każdorazowo N 
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- zlekceważenie ostrzeżenia 

nauczyciela w sytuacji zagrażającej 

zdrowiu i/lub życiu 

- właściwe reagowanie w 

sytuacjach zagrożenia zdrowia lub 

życia innych osób 

- zaśmiecanie otoczenia 

 

 

 

 

+5 

 

 

 

-5 

 

 

 

 

 

-5 

 

każdorazowo N 

 

 

każdorazowo N 

 

 

każdorazowo N 

 

przestrzega zasad 

bezpieczeństwa 

wynikających 

z regulaminów szkolnych 

i innych regulaminów 

oraz norm społecznych w 

tym„ Procedury 

zapewniania 

bezpieczeństwa  

w Szkole Podstawowej 

im. Orła Białego w 

Kurowicach 

w związku z 

wystąpieniem epidemii 

COVID-19” 

 

- niewłaściwe zachowanie podczas 

wyjść szkolnych i wycieczek  

- niewłaściwe zachowanie w 

szkole(świetlica, biblioteka,  

przerwy, szatnie, itp.) 

- niszczenie mienia szkolnego lub 

prywatnego 

- oszustwo/fałszerstwo 

- brak szacunku dla symboli 

narodowych i religijnych 

- palenie lub posiadanie papierosów 

lub e-papierosów 

- używanie wulgaryzmów 

- agresja słowna lub fizyczna 

(plucie, popychanie, podstawianie 

nóg, bójka, itp.) 

- używanie telefonu komórkowego 

oraz innego sprzętu elektronicznego 

na terenie szkoły bez pozwolenia 

nauczyciela 

- zlekceważenie upomnienia lub 

polecenia nauczyciela, pracownika 

szkoły 

- niegrzeczne wypowiedzi i opinie 

wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, kolegów 

- właściwe reagowanie na 

zauważone przejawy przemocy, w 

sytuacjach zagrożenia życia lub 

zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10 

-10 

 

-10 

 

 

-15 

 

-10 

-10 

 

-20 

 

-10 

-25 

 

 

-5 

 

 

 

-5 

 

 

-15 

 

 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

 

 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

 

każdorazowo N 

każdorazowo N 

 

 

każdorazowo N 

 

 

 

każdorazowo N 

 

 

każdorazowo N 

 

 

każdorazowo N 

 

 

 


