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Regulamin punktowego oceniania zachowania 

ucznia klas IV – VIII  Szkoły Podstawowej nr 79 w Poznaniu 

 

Szkolny system oceniania zachowania ucznia jest zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

 

Tryb i zasady ustalania oceny oraz tryb odwoławczy : 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego, 

jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. 

3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

6. Prawo do wyrażenia opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny nauczyciel, 

dyrekcja szkoły, inni pracownicy, uczniowie szkoły. 

7. Wychowawca klasy oraz każdy nauczyciel na bieżąco wpisuje ilość punktów za określony przejaw 

aktywności do dziennika elektronicznego. 

8. Ilość przyznanych punktów sumuje wychowawca. 
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9. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, ilość ta stanowi podstawę do 

wystawienia oceny dobrej z zachowania. Na koniec roku oblicza się średnią arytmetyczną punktów 

zdobytych w pierwszym i drugim semestrze.  

11. Wychowawca klasy przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje uczniów o 

ocenie zachowania, która wcześniej została ustalona wg podanych kryteriów. 

12.Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z wyłączeniem 

punktu 14. 

13. Ocena zachowania ucznia jest zatwierdzana na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

14. Ustala się następujący tryb odwoławczy od oceny zachowania: 

a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

b) zastrzeżenia co do procedury ustalenia oceny zachowania ucznia muszą być zgłoszone w formie 

pisemnej w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ze 

szczegółowym sformułowaniem zgłaszanych zastrzeżeń 

c) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa ustalania tej oceny, a także w szczególnych i uzasadnionych 

przypadkach, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

d) w skład komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

- pedagog lub psycholog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców, 

e) ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej 

f) ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna. 

15. Uczeń podlega ocenie w szkole i poza nią, podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, 

wychowawczych, zawodów sportowych, wycieczek, konkursów. Uczniowie z  nauczaniem 

indywidualnym, oceniani są wg indywidualnych kryteriów. 

16. Szkoła dołoży wszelkich starań, w prawidłowym i wszechstronnym rozwoju uczniów oraz  pomocy 

rodzinie w wychowaniu i edukacji dziecka, ale oczekuje konsekwentnej współpracy z rodzicami/ 
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opiekunami w zakresie realizowania przez uczniów Statutu, Programu Wychowawczego i 

Regulaminu Oceniania Zachowania. Podstawą takiej współpracy musi być dokonana wspólnie z 

rodzicami szczera i obiektywna ocena sytuacji, rozpoznanie problemu dziecka i konsekwentne 

realizowanie ustalonych wspólnie środków zaradczych. 

17.Szkoła nie będzie tolerowała zachowań, które zagrażają godności, bezpieczeństwu i dobremu 

imieniu uczniów i dorosłych pracowników. 

18.W ocenie zachowania ucznia nauczyciele będą brali pod uwagę jedynie stwierdzone przez               

pracowników szkoły fakty. Nie będziemy oceniać zachowań ucznia na podstawie niepotwierdzonych 

skarg innych uczniów bądź ich rodziców.  

19.Ustala się następującą skalę ocen z zachowania: 

 wzorowe od 201 pkt. i nie więcej niż 15 pkt. ujemnych, 

 bardzo dobre od 151 do 200 pkt. i nie więcej niż 30 punktów ujemnych, 

 dobre od 100 do 150 pkt. i nie więcej niż 60 pkt. ujemnych, 

 poprawne od 50 do 99 pkt. 

 nieodpowiednie od 10 do 49 pkt. 

 naganne poniżej 10 pkt. 

 

 

PUNKTY DODATNIE 

 

Zachowanie 

Ilość punktów 

dodatnich i częstość ich 

przydzielania 

Osoba 

przydzielająca 

Uwagi 

brak godzin nieusprawiedliwionych 2 pkt. jednorazowo w 

miesiącu 

wychowawca  

brak spóźnień nieusprawiedliwionych 2 pkt. jednorazowo w 

miesiącu 

wychowawca  

95 % – 100 % frekwencji 3 pkt. jednorazowo w 

miesiącu 

wychowawca  

strój odświętny lub przebranie w 

zależności od uroczystości szkolnej 

5 pkt. każdorazowo wychowawca  

strój i wygląd dostosowany do szkolnego 

regulaminu stroju uczniowskiego 10 pkt. raz w semestrze  wychowawca 
może otrzymać 

uczeń, który nie 

posiada 

punktów 

ujemnych za 

niewłaściwy 

ubiór i wygląd 

zaangażowanie w życie klasy – aktywne 

pełnienie funkcji w samorządzie 

klasowym dbałość o wygląd sali 

lekcyjnej, wykonanie gazetek, 

pielęgnowanie roślin lub zadań 

 

do 20 pkt. raz w 

semestrze 

 

wychowawca 
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powierzonych przez wychowawcę: 

szafkowego, mlekowego 

aktywne pełnienie funkcji w 

organizacjach szkolnych (samorząd, 

chór,…) 

do 15 pkt. raz w 

semestrze 

 

wychowawca 

 

przynoszenie darów na rzecz klasy, 

biblioteki, pracowni lub szkoły – 

maksymalnie 2x w semestrze 

5-10 pkt. każdorazowo wychowawca  

efektywna pomoc koleżance/koledze w 

nauce 

5 pkt. każdorazowo wychowawca  

praca na rzecz szkoły: 

-  zaangażowanie w działalność 

pozalekcyjną, np. w bibliotece 

-  udział w akcjach charytatywnych (nie 

dotyczy działań w ramach wolontariatu),  

 

 

 

- zbiórka nakrętek 2 kg - 5pkt  

 

do 20 pkt. 

do 15 pkt. w semestrze 

za każdy rodzaj 

działalności 

wychowawca, 

nauczyciel, 

nauczyciel 

bibliotekarz, 

opiekun akcji 

nauczyciel 

opiekun akcji 

zbiórki ustala 

indywidualnie  

ilość zebranych 

rzeczy 

niezbędnych do 

uzyskania 

punktów 

pomoc w organizacji uroczystości, 

imprez szkolnych, np. Dzień Dziecka, 

kiermasz szkolny (nie dotyczy działań w 

ramach wolontariatu) 

do 10 pkt. za imprezę wychowawca, 

opiekun 

imprezy 

 

 

aktywne formy pozaszkolnej aktywności 

społecznej mające wpływ na kreowanie 

pozytywnego wizerunku szkoły, 

potwierdzone pozytywną opinią 

prowadzących te aktywności (np. chór, 

harcerstwo, koła zainteresowań) -nie 

dotyczy działań w ramach wolontariatu 

 

10 pkt. każdorazowo 

 

wychowawca, 

nauczyciel  

sama 

przynależność 

organizacyjna 

nie jest 

podstawą do 

przyznawania 

dodatkowych 

punktów 

(decyduje opinia 

prowadzących 

zajęcia). 

udział w konkursach 

a) konkursy szkolne 

 I miejsce 

 II miejsce 

 III miejsce 

b) konkursy wojewódzkie 

- wyróżnienie w etapie szkolnym  

- awans do etapu rejonowego   

- wyróżnienie w konkursie rejonowym  

-wyróżnienie w konkursie wojewódzkim 

-wyróżnienie w konkursie 

ogólnopolskim  

-laureat   

do 5 pkt. każdorazowo 

 

20 pkt. każdorazowo 

15 pkt. każdorazowo 

10 pkt. każdorazowo 

10 pkt. każdorazowo 

20 pkt. każdorazowo 

35 pkt. każdorazowo 

40 pkt. każdorazowo 

50 pkt. każdorazowo 

 

50 pkt.  każdorazowo 

nauczyciel 

opiekun 

konkursu 

 

brak punktów ujemnych 15 pkt. raz w semestrze wychowawca  
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przeciwstawianie się przejawom 

brutalności, przemocy i wulgarności 

15 pkt. każdorazowo  wychowawca  

godne, kulturalne zachowanie się w 

szkole i poza nią, prezentowanie 

zachowań godnych naśladowania,  

pula do dyspozycji 

wychowawcy 

0 – 15 pkt. w semestrze 

wychowawca  

pochwała dyrektora 10 – 30 pkt. wychowawca  

inne nieprzewidziane formy aktywności 

i przejawy pozytywnego zachowania 

do 20 pkt. raz w 

semestrze 

nauczyciel należy 

uzasadnić 

wystawione 

punkty 

 

 

 

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 w semestrze). 

 

PUNKTY UJEMNE 

Zachowanie 
Ilość punktów dodatnich i 

częstość ich przydzielania 

Osoba 

przydzielająca 

Uwagi 

przeszkadzanie na lekcji (np. 

hałasuje, głośno rozmawia, 

komentuje wypowiedzi innych 

uczniów i nauczyciela, 

odpowiada bez podniesienia ręki 

i udzielenia głosu, chodzi po 

klasie, celowo rozprasza uwagę 

innych) 

3 pkt. każdorazowo, w 

klasie IV – 2 pkt. 

nauczyciel  

powtórne upomnienie za 

przeszkadzanie na lekcji 

6 pkt. każdorazowo, w 

klasie IV – 4 pkt. 

nauczyciel  

niewykonywanie poleceń 

nauczyciela w czasie lekcji i na 

terenie szkoły 

10 pkt. każdorazowo nauczyciel  
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niewłaściwy stosunek do 

obowiązków szkolnych (brak 

zeszytu, podręcznika, zeszytu 

ćwiczeń, innych przyborów i 

materiałów, stroju na WF) 

5 pkt. każdorazowo nauczyciel  

niewywiązywanie się z 

powierzonych zadań (innych niż 

praca domowa) 

5 pkt. każdorazowo nauczyciel  

udział w zachowaniach typu: 

- prowokacje (zaczepki słowne 

lub fizyczne) 

- ubliżanie, poniżanie obrażanie 

kolegów, rodziców i osób 

bliskich uczniowi 

- obraźliwe gesty, gesty szerzące 

nienawiść kolegów,  

- bójka, 

- stwarzanie zagrożenia dla 

siebie i  innych (np. popychanie, 

szarpanie, niebezpieczne zabawy 

przynoszenie do szkoły 

niebezpiecznych przedmiotów i 

substancji), 

- pobicia z uszczerbkiem na 

zdrowiu, 

- rozpylanie niebezpiecznych 

substancji, petard itp. 

 

5 pkt. każdorazowo 

 

 

20 pkt. każdorazowo 

 

15 pkt. każdorazowo 

 

do 50 pkt. każdorazowo 

 

 do 50 pkt. każdorazowo 

 

 

 

 

do 100 pkt. każdorazowo 

 

 

20 pkt. każdorazowo 

 

 

nauczyciel 

 

 

 

bieganie po korytarzu 

 

3 pkt. każdorazowo nauczyciel  

nieusprawiedliwiona godzina 

 

pojedyncze nieusprawiedliwione 

godziny w środku dnia 

5 pkt. za każdą godzinę 

 

 

10 pkt. za każdą godzinę 

wychowawca wychowawca nie 

usprawiedliwia 

pojedyńczych 

godzin nieobecnych 

bez wcześniejszego 

zwolnienia 

nieusprawiedliwione spóźnienie 

na lekcję 

2 pkt. każdorazowo wychowawca  

samowolne opuszczenie terenu 

szkoły 

20 pkt. każdorazowo nauczyciel  

przebywanie poza wyznaczonym 

miejscem przed lekcjami i w 

czasie przerw w tym w stołówce 

(z wyjątkiem osób jedzących  

obiad) 

5 pkt. każdorazowo nauczyciel  

niewywiązanie się ze 

zobowiązania  

5-10 pkt. każdorazowo nauczyciel  

żucie gumy, jedzenie i picie 

(poza wodą mineralną) na lekcji 

bez zgody nauczyciela,  

5 pkt. każdorazowo, w 

klasie IV – 4 pkt. 

nauczyciel  
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śmiecenie na terenie szkoły 5 pkt. każdorazowo nauczyciel  

wulgarne słownictwo, wulgarne 

lub niestosowne napisy bądź 

obrazki w zeszytach, książkach,                          

na koszulkach, ławkach  

10 pkt. każdorazowo 

 

nauczyciel  

używanie telefonów 

komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych (mp4 

smartwatch, itp.) bez zgody 

nauczyciela w szkole 

10 pkt. każdorazowo 

 

nauczyciel  

fotografowanie, nagrywanie, 

filmowanie osób,  

upublicznianie tych materiałów 

30 pkt. każdorazowo 

 

50 pkt. każdorazowo 

nauczyciel  

ostentacyjne okazywanie uczuć 5 pkt. każdorazowo nauczyciel  

makijaż 5 – 15 pkt. każdorazowo nauczyciel  

niewłaściwy ubiór (odsłonięte 

pośladki, brzuch, dekolt),  

pomalowane paznokcie, kolczyki 

na twarzy, noszenie czapki  lub 

kurtki w szkole 

5 – 15 pkt. każdorazowo nauczyciel  

pofarbowane włosy,  25 pkt. raz w semestrze wychowawca  

brak stroju odświętnego podczas 

uroczystości szkolnych 

5 pkt. każdorazowo wychowawca  

kłamstwa i oszustwa 5 –15 pkt. każdorazowo 

 

nauczyciel  

odpisywanie lekcji, ściąganie, 

plagiat 

5 –20 pkt. każdorazowo nauczyciel  

niszczenie sprzętu szkolnego, 

mienia koleżanek/kolegów 

5 – 20 pkt. każdorazowo nauczyciel  

kradzież, wymuszenia pieniędzy, 

inne wyłudzenia 

50 pkt. każdorazowo nauczyciel  

samowolne wyjście z lekcji, 

opuszczenie sali bez zgody 

nauczyciela,  

15 pkt. każdorazowo 

 

nauczyciel  

brak rozliczenia się z biblioteką 

szkolną w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela 

bibliotekarza 

10 pkt. każdorazowo nauczyciel 

bibliotekarz, 

wychowawca 

 

posiadanie, stosowanie lub 

namawianie innych do 

spróbowania używek (alkohol, 

narkotyki, papierosy, e-

papierosy, napoje 

energetyzujące, dopalacze) 

30 pkt. każdorazowo 

 

nauczyciel  

nie respektowanie Regulaminu 

udostępniania darmowych 

podręczników szkolnych 

5 pkt. każdorazowo nauczyciel 

bibliotekarz 
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nie korzystanie z dziennika 

elektronicznego (klasy 6-8) 

5 pkt. każdorazowo wychowawca 

nauczyciel 

 

aroganckie i lekceważące 

zachowanie wobec nauczyciela 

 lub innego pracownika szkoły 

10 – 30 pkt. każdorazowo 

 

nauczyciel  

niezgodne z obowiązującymi 

zasadami i normami zachowania 

w szkole oraz poza szkołą (np. 

wycieczki, kino, uroczystości 

szkolne, dyskoteki, internet), 

do 50 pkt. każdorazowo nauczyciel  

naruszenie czci i godności 

drugiej osoby, zniesławienie 

(również w internecie) 

30 – 50 pkt. każdorazowo 

 

nauczyciel  

znęcanie się nad innymi 

uczniami  

50 pkt. każdorazowo nauczyciel  

wejście w konflikt z prawem, 

dopuszczenie się wykroczeń, 

które naruszają przyjęte zasady 

szkolne, moralne i społeczne 

100 pkt. każdorazowo nauczyciel  

bierny udział ucznia w 

działaniach podlegających karze 

(przyglądanie się niewłaściwym 

zachowaniom innych) 

podżeganie do bójki, przemocy i 

agresji 

10 pkt. każdorazowo 

 

 

 

 

20 pkt. każdorazowo 

 

nauczyciel  

nieszanowanie symboli 

narodowych i religijnych 

10 pkt. każdorazowo nauczyciel  

nagana dyrektora 10 – 30 pkt. każdorazowo nauczyciel  

brak maseczki w przestrzeniach 

wspólnych,  

5 pkt. każdorazowo nauczyciel w czasie gdy 

obowiązuje 

noszenie maseczek 

inne ujemne  1-10 pkt. każdorazowo nauczyciel  

 

 

UWAGA: 

Jeżeli uczeń uzyskał ponad 100 punktów ujemnych, może zostać przeniesiony do klasy równoległej.  

Wychowawca udziela uczniowi słownej nagany na forum klasy po otrzymaniu przez niego minimum 50 

ujemnych punktów. 

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; 
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- stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych uczniów. 

Bez względu na łączną liczbę uzyskanych punktów ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

wykorzystując źródła informacji medialnej i multimedialnej ( np. Internet) oraz wszelkiego rodzaju nośniki 

informacji zarówno analogowe, jak i cyfrowe (np. Pen Drivery, płyty, kasety, telefony komórkowe, MP3 

itp.):  

a) fotografował lub nagrywał nauczycieli, pracowników szkoły lub inne osoby bez ich zgody,  

b) rozpowszechniał teksty bądź zdjęcia przynoszące ujmę dobremu imieniu szkoły, jej pracownikom lub 

innym osobom,  

c) publicznie wyrażał się w sposób obraźliwy wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób,  

d) naruszył godność osobistą nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób,  

e) dopuścił się publicznego ośmieszenia, upokorzenia, zniesławienia nauczyciela, pracownika szkoły lub 

innej osoby,  

f) zastraszał lub groził nauczycielowi, pracownikowi szkoły lub innej osobie. 

 

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

który otrzymał  Naganę Dyrektora SP 79. 

 Naganę Dyrektora SP 79 dopina się do arkusza ucznia. 

 


