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Ogólne zasady ustalania oceny z zachowania zawarte są  

w Statucie Szkoły Podstawowej nr 79  -  §§ 96-98 

 

 

   KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA - SYSTEM PUNKTOWY 

 

Każdy uczeń otrzymuje na początku semestru 240 punktów; w przypadku ucznia (pkt 4) ilość 

punktów na początku semestru wynosi 310. liczba punków może się zwiększyć lub zmniejszyć w 

zależności od zachowania ucznia. 

1. Wpisu w dokumentacji ucznia dokonuje nauczyciel. 

2. Punkty za osiągnięcia sportowe wpisują wyłącznie nauczyciele wychowania fizycznego. 

3. Ustala się kryteria oceny: 

 

wzorowe   351 i więcej 

bardzo dobre   281-350 

dobre    200-280 

poprawne   100-199 

nieodpowiednie  1-99 

naganne   0 i mniej  

 

Uwagi: 

 

Jeżeli suma punktów ujemnych jest większa niż 30,  uczeń nie może mieć oceny wzorowej.  

Jeżeli suma punktów ujemnych jest większa niż 50, uczeń nie może mieć oceny bardzo dobrej. 

Jeżeli suma punktów ujemnych jest większa niż 100, uczeń nie może mieć oceny dobrej. 

Jeżeli uczeń uzyskał ponad 200 punktów ujemnych, może zostać przeniesiony do klasy 

równoległej.  

Bez względu na ilość uzyskanych punktów wzorowej i bardzo dobrej oceny nie może otrzymać 

uczeń, który otrzymał punkty ujemne za: 

- wagary, ucieczki z lekcji; 

- brak szacunku dla pracowników szkoły i innych osób; 

- stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych uczniów. 

 

Bez względu na ilość uzyskanych punktów wyższej oceny niż poprawna  nie może otrzymać uczeń, 

który otrzymał  Naganę Dyrektora SP 79w formie pisemnej. 

Naganę Dyrektora SP 79 dopina się do indywidualnej karty ucznia. 

 

Uczeń otrzymuje na koniec semestru (roku) PREMIĘ za: 

a. 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych       20 pkt. 

b. brak spóźnień          15 pkt. 

c. podniesienie średniej na koniec roku szkolnego o 0,5:       15 pkt. 

d. brak punktów ujemnych       15 pkt 
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KRYTERIA PUNKTOWE 
 

PLUSY 

Zasługi 
Ilość 

punktów 

Częstotliwość 

przydzielania 
Osoba przydzielająca Uwagi 

 Udział w konkursach 

a. konkursy szkolne (za zajęcie miejsca) 

 I miejsce 

 II miejsce 

 III miejsce 

b. pozostałe konkursy 

wyróżnienie w konkursie szkolnym  

awans do etapu rejonowego    

wyróżnienie w konkursie rejonowym  

wyróżnienie w konkursie wojewódzkim   

wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim  

laureat   

4 

 

20 

15 

10 

 

8 

20 

30 

35 

40 

50 

za każdą imprezę 
nauczyciel opiekun 

konkursu 

Nie zalicza się punktu, gdy 

uczestnik odda pustą kartkę  

 

 Praca na rzecz klasy 5 raz na semestr wychowawca 

 

 

Pomoc w organizacji uroczystości, imprez  
 

*do 10 
Za każdą 

uroczystość 

wychowawca, nauczyciel 

opiekun organizacji 

 

 Aktywne formy pozaszkolnej aktywności 

społecznej mające wpływ na kreowanie 

pozytywnego wizerunku szkoły, potwierdzone 

pozytywną opinią prowadzących te aktywności (np. 

chór, harcerstwo, koła zainteresowań).  

do 10 każdorazowo 
wychowawca, nauczyciel 

opiekun zajęć 

Sama przynależność 

organizacyjna nie jest 

podstawą do przyznawania 

dodatkowych punktów 

(decyduje opinia 

prowadzących zajęcia). 
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 Szczególne osiągnięcia w zajęciach pozaszkolnych 

organizowanych przez ośrodki kultury i inne 

organizacje 

15 

 
każdorazowo 

wychowawca,  nauczyciel 

opiekun zajęć 
 

 Praca na rzecz szkoły 

 

 redagowanie gazetki szkolnej i strony WWW 8 za każdy artykuł 
wychowawca, nauczyciel 

opiekun akcji 

Nauczyciel opiekun akcji 

zbiórki ustala indywidualnie  

ilość zebranych rzeczy 

niezbędnych do uzyskania 

punktów  

 

udział w akcjach charytatywnych,  

 
5 za każdą akcję 

Wychowawca, nauczyciel, 

opiekun akcji 

 

 Inne nieprzewidziane formy aktywności i przejawy 

pozytywnego zachowania *do 20 na semestr nauczyciel 
Należy uzasadnić 

wstawianie punktu 

 

 

 

 

 

 

Przydział punktów za osiągnięcia sportowe ( reprezentowanie szkoły w zawodach ) 

 

 
mistrzostwa szkoły Rejon Województwo 
I miejsce 15 pkt I miejsce 20 pkt I miejsce 40 pkt 

II miejsce 10 pkt II miejsce 15 pkt II miejsce 35 pkt 

III miejsce 5 pkt III miejsce 10 pkt III miejsce 30 pkt 

 

Uwaga! 

Indywidualne reprezentowanie szkoły – 5 punktów. 

Za wybitne osiągnięcia (sekcje np. pozaszkolne) -15 punktów (raz na semestr 
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MINUSY 

Zachowania Ilość punktów 
Częstotliwość 

przydzielania 

Osoba 

przydzielająca 
Uwagi 

1. Uwagi oraz zachowania typu: 

-  hałasuje, głośno rozmawia  na lekcji; 

-  komentuje wypowiedzi kolegów i nauczyciela 

- ignoruje uwagi  nauczyciela 

- chodzi po klasie 

- odpowiada bez podniesienia ręki i udzielenia głosu 

 

5 

3 

5 

3 

3 

każdorazowo 

nauczyciel 

prowadzący 

zajęcia 

 

2. Udział w zachowaniach typu: 

- prowokacje (zaczepki słowne lub fizyczne) 

- ubliżanie, poniżanie kolegów  

- bójka  

- stwarzanie zagrożenia dla siebie i  innych (np. 

popychanie, szarpanie, niebezpieczne zabawy) 

- pobicia z uszczerbkiem na zdrowiu 

 

 10 

 20 

 20 

 10 

 

 50 

każdorazowo 
wychowawca, 

nauczyciel 

 

3. Bieganie po korytarzu, skakanie ze schodów  

po powtórnym upomnieniu 
5 każdorazowo 

nauczyciel 
 

4. Samowolne opuszczenie terenu szkoły lub 

przebywanie poza terenem objętym dyżurem 

nauczyciela w czasie dużej przerwy 

 

30 
każdorazowo 

 

nauczyciel 

dyżurny 

 

5. Nieuzasadnione przebywanie podczas dużej przerwy 

boiskowej w budynku szkoły 
 

5 każdorazowo 
nauczyciel 

dyżurny 
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6. Niszczenie sprzętu szkolnego, mienia kolegów 

(udowodnione) 
20(*) 

każdorazowo 
wychowawca, 

nauczyciel 

* jeżeli uczeń przyzna się  

i naprawi szkodę punkty 

są anulowane 

*w przypadku szkody 

udowodnionej rodzic 

pokrywa koszty naprawy, 

a uczeń otrzymuje punkty 

ujemne 

7. Kradzież, wymuszenia pieniędzy, inne wyłudzenia 

(udowodnione) 50 każdorazowo 
wychowawca, 

nauczyciel 

 

8. Posiadanie, stosowanie lub namawianie innych do 

spróbowania używek (alkohol, narkotyki, papierosy 

napoje energetyzujące, dopalacze, petardy)  
50 każdorazowo 

wychowawca, 

nauczyciel 

 

9. Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy, na 

terenie szkoły bez zgody nauczyciela 20 każdorazowo 
wychowawca, 

nauczyciel 

 

10. Fotografowanie, nagrywanie, filmowanie osób  
30 każdorazowo 

wychowawca, 

nauczyciel 

 

11. Niezgodne z obowiązującymi zasadami i normami 

zachowania w szkole oraz poza szkołą (np. 

wycieczki, kino, uroczystości szkolne, dyskoteki),  
20 każdorazowo 

wychowawca, 

nauczyciel 

 

12. Zaśmiecanie otoczenia 5 
każdorazowo 

wychowawca, 

nauczyciel 

 

13. Stwierdzone oczernianie, obrażanie innych uczniów 

oraz pracowników szkoły w Internecie 
30 

każdorazowo 
wychowawca, 

nauczyciel 

 

14. Fałszerstwo, oszustwo ( w tym podrabianie 

podpisów, prac, usprawiedliwień, itp.) 
20 

każdorazowo 
nauczyciel 

przedmiotu 
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15. Nieodpowiedni do sytuacji szkolnej wygląd 

zewnętrzny  

W czasie zajęć lekcyjnych: 

- czysty strój ( bluzka  zakrywająca tors z długim lub 

krótkim rękawem; szorty zakrywające pośladki)     

- bez makijażu naturalne i czyste paznokcie, włosy  - 

dbałość o higienę osobistą  

-  bez ozdób, które stanowią  zagrożenie i obrazę uczuć 

innych 

Na uroczystości szkolne, apele * 

  

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

każdorazowo wychowawca  

* Na uroczystości szkolne 

obowiązuje strój szkolny-

galowy (biała bluzka i 

ciemne spodnie lub 

spódnica)  

16.  Nie wywiązywanie się z  obowiązków ucznia: 

- lekceważenie dyżurów klasowych; 

- brak dzienniczka; 

- brak podpisu rodzica pod informacją nauczyciela 

 

2 

4 

3 

każdorazowo 
wychowawca, 

nauczyciel 

 

17. Używanie wulgarnego słownictwa i obraźliwych 

gestów 
12 każdorazowo 

wychowawca, 

nauczyciel 

 

18. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły 

i innych osób,  
10 każdorazowo 

wychowawca, 

nauczyciel 

 

19. Brak rozliczenia się z biblioteką szkolną w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza 
20 raz w roku szkolnym 

bibliotekarz, 

wychowawca 

 

 

 

PODSUMOWANIE KOŃCOWE 

Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznać uczniów i rodziców regulaminem oceniania zachowania. 

 


