
SZKOŁA PODSTAWOWA W LICHENIU STARYM 

 

Kryteria wystawiania ocen z zachowania – system punktowy 

Uwagi ogólne:  

1. Oceny z zachowania ustala wychowawca na podstawie zapisów w dzienniku 

elektronicznym (pochwały i uwagi). 

2. Oceny z poszczególnych przedmiotów nie mają wpływu na ocenę z zachowania. 

3. Nauczyciele, pracownicy szkoły, opiekunowie organizacji, samorząd uczniowski, 

samorząd klasowy, rodzice mogą zgłaszać uwagi o postępowaniu ucznia (plusy i 

minusy) najpóźniej na dwa tygodnie przed wystawieniem oceny śródrocznej lub 

końcowej 

4. Za wejście w konflikt z obowiązującym w Polsce prawem uczeń automatycznie 

otrzymuje ocenę nieodpowiednią. 

Do takich zachowań zalicza się między innymi: 

 pomówienia pod adresem pracowników szkoły, 

 pobicia ze szczególnym okrucieństwem,  

 rozprowadzanie narkotyków, dopalaczy i nakłanianie do ich kupna i 

zażywania. 

5. Oceny wzorowej z zachowania nie może uzyskać uczeń: 

 który posiada (poza dodatnimi) 25 punktów ujemnych, 

 którego nie cechuje wysoka kultura osobista. 

6. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał 40 punktów ujemnych.  

7. Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał 60 punktów ujemnych. 

8. Oceny poprawnej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał 80 punktów ujemnych. 

9. Oceny nieodpowiedniej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał 150 punktów 

ujemnych. 

10. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych 

punktów, może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 

11. Każdy uczeń zobowiązany jest do przyniesienia usprawiedliwienia swojej 

nieobecności w ciągu tygodnia.  

12.    Każdy uczeń otrzymuje na początku semestru „kredyt” w wysokości 120 punktów; 

liczba punktów może  się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od zachowania 

ucznia. 

 

Oceny z zachowania: 

WZOROWE   201 punktów i więcej  

BARDZO DOBRE   151-200 punktów  

DOBRE   101-150 punktów 

POPRAWNE   60-100 punktów 

NIEODPOWIEDNIE             1-59 punktów 

NAGANNE   0 punktów i mniej 

 
 



KRYTERIA PUNKTOWE- PLUSY 

Lp. Punkty dodatnie 
Ilość 

punktów 

Częstotliwość 

przyznawania 

punktów 

Osoba przydzielająca 
punkty 

1. Udział w konkursach przedmiotowych 

(wymagających wkładu pracy ucznia lub po 

uzyskaniu przez ucznia min. 50 % 
wszystkich możliwych do zdobycia punktów) 

i zawodach sportowych - punkty są 

przyznawane w zależności od rodzaju 

konkursu: 

 etap szkolny 

 etap gminny 

 wyższy szczebel 

za zajęcie: 

I miejsca 

II miejsca 
III miejsca 

 

 

 
 

 

 

 
5 pkt 

10 pkt 

20 pkt 
 

15 pkt 

10 pkt 

5 pkt 

za każdą imprezę 

(max 50 punktów 

w półroczu za 
zawody sportowe) 

nauczyciel 

przedmiotu, opiekun 

organizacji, 
wychowawca 

2. Zaangażowanie w życie klasy: 

 aktywne pełnienie funkcji w samorządzie 

klasowym 

 pomoc w organizowaniu imprez 

klasowych 

do 20 pkt 

 

 
10 pkt 

raz na semestr 

 

 
każdorazowo 

wychowawca, 

samorząd klasowy 

3. Zaangażowanie w życie szkoły: 

 aktywne pełnienie funkcji w 

organizacjach szkolnych 

 pomoc w organizacji uroczystości, 

imprez szkolnych 

do 30 pkt 

 

 
10 pkt 

raz na semestr 

 

 
każdorazowo 

wychowawca, 

opiekunowie 

organizacji i imprez 

4. Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej 
(w czasie wolnym od zajęć szkolnych) 

do 20 pkt za każdą pomoc wychowawca, 
opiekunowie 

imprezy 

5. Praca na rzecz szkoły: 

 z własnej inicjatywy 

 na prośbę 

 
15 pkt 

10 pkt 

za każdą pomoc wychowawca 

6. Praca na rzecz klasy (typu: ciasto, kwiaty, 
gazetki) 

 z własnej inicjatywy 

 na prośbę wychowawcy lub nauczyciela 

przedmiotu 

 
 

10 pkt 

5 pkt 

za każdą pomoc wychowawca, 
nauczyciel 

przedmiotu 

7. Pomoc kolegom w nauce: 

 systematyczna 

 jednorazowa 

 
20 pkt 

5 pkt 

raz na semestr wychowawca, 
nauczyciel 

przedmiotu 

8. Nienaganna kultura osobista (uczciwość, 

kultura słowa, respektowanie norm 

współżycia w grupie, powitania nauczycieli, 

pracowników szkoły) 

do 15 pkt  raz na semestr wychowawca 

(sugestie nauczycieli 

uczących w danych 

klasach i innych 
pracowników szkoły) 

9. Przeciwstawianie się przejawom brutalności i 

zażywaniu wszelkich używek 

do 20 pkt   każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli 
uczących 

10. Udział w akcjach pozaszkolnych np. Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pogotowie 

Świętego Mikołaja 

20 pkt każdorazowo wychowawca 

11. Wykonanie pomocy dydaktycznych do 10 pkt każdorazowo nauczyciel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedmiotu 

12. Wzorowa frekwencja semestralna (brak 

nieobecności ) 

20 pkt jednorazowo na 

koniec semestru 

wychowawca 

13. Brak uwag w dzienniku 10 pkt jednorazowo na 

koniec semestru 

wychowawca 

14. Punkty do dyspozycji pedagoga szkolnego, 

wychowawcy  świetlicy, dyrektora szkoły i 

opiekuna biblioteki szkolnej. 

10 pkt jednorazowo na 

koniec semestru 

pedagog szkolny, 

wychowawca  

świetlicy, dyrektor 

szkoły, opiekun 
biblioteki szkolnej 

15. Nakrętki (mała reklamówka), butelki 

plastikowe (duży worek), baterie (50 szt.) 

5 pkt każdorazowo wychowawca 

16. Makulatura 1-30 pkt jednorazowo na 
koniec semestru 

Nauczyciel 
organizujący zbiórkę 



KRYTERIA PUNKTOWE-MINUSY 

Lp. Punkty ujemne 
Ilość 

punktów 

Częstotliwość 

przyznawania 
punktów 

Osoba przydzielająca 

punkty 

1. Uwagi typu: 

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji 

 hałasuje, głośno rozmawia na lekcji 

 ignoruje uwagi nauczyciela 

- 2 pkt każdorazowo nauczyciel 

prowadzący zajęcia 

2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela - 5 pkt każdorazowo nauczyciel 

prowadzący zajęcia 

3. Niewłaściwe zachowanie się wobec 
nauczyciela, pracowników szkoły, kolegów 

(podniesiony ton głosu, arogancja, 

lekceważąca postawa, wulgarne słownictwo, 
itp.) 

- 10 pkt każdorazowo wychowawca , 
sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

4. Zaczepki słowne lub fizyczne: 

 jednorazowe 

 długofalowe znęcanie się i ubliżanie 

kolegom 

 

- 5 pkt 

- 30 pkt 

każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

5. Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu 
własnemu lub innych osób (niebezpieczne 

zabawy) 

- 10 pkt każdorazowo wychowawca , 
sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

6. Bójki: 

 udział w bójce 

 uszkodzenie ciała 

 

- 10 pkt 
- 30 pkt 

każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 
świadków zdarzeń 

7. Niszczenie sprzętu szkolnego oraz mienia 
kolegów 

- 20 pkt 
oraz zwrot 
kosztów 

naprawy 

każdorazowo wychowawca , 
sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

8. Kradzieże i wymuszanie pieniędzy - 50 pkt każdorazowo wychowawca , 
sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

9. Zaśmiecanie otoczenia - 5 pkt każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 
świadków zdarzeń 

10. Wagary i nieusprawiedliwione nieobecności- 

za każdą godzinę 

 

- 5 pkt każdorazowo wychowawca 

11. Zażywanie, rozprowadzanie, przychodzenie 

do szkoły pod wpływem używek (alkohol, 

narkotyki, dopalacze) 

- 50 pkt każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

12. Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i 
przerw 

- 10 pkt każdorazowo wychowawca , 
sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

13. Fałszowanie podpisów i dokumentów - 30 pkt każdorazowo wychowawca , 
sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

14. Spóźnianie się na lekcje - 3 pkt każdorazowo wychowawca, 

nauczyciel 
przedmiotu 

15. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego - 5 pkt każdorazowo wychowawca , 

nauczyciel 

przedmiotu 



16. Nieodpowiednie zachowanie się poza 

terenem szkoły 

- 15 pkt każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli,  

17. Brak stroju galowego - 5 pkt każdorazowo wychowawca 

18. Niewywiązywanie się z dobrowolnie 
podjętych działań 

- 5 pkt każdorazowo wychowawca, 
nauczyciel 

przedmiotu 

19. Używanie telefonu komórkowego i innych 
urządzeń elektronicznych na lekcji ; brak 

wyciszonego telefonu w trakcie lekcji 

- 5 pkt każdorazowo wychowawca, 
nauczyciel 

przedmiotu 

20. Jedzenie i żucie gumy podczas lekcji - 3 pkt każdorazowo wychowawca, 

nauczyciel 
przedmiotu 

21. Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej na 

tydzień przed roczną Radą Klasyfikacyjną 

- 5 pkt każdorazowo nauczyciel 

bibliotekarz 

22. Brak zeszytu, podręcznika, stroju 
sportowego, przyborów matematycznych, itd. 

- 2 pkt każdorazowo nauczyciel 
przedmiotu 

23. Posiadanie alkoholu, papierosów, narkoty-

ków lub przedmiotów zagrażających zdrowiu  

życiu (np. nóż, zapałki, fajerwerki, itp.) 

- 20 pkt każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

24. Niewłaściwe korzystanie z toalet szkolnych - 20 pkt każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

25. Prowokowanie kolegów do złych uczynków - 10 pkt każdorazowo wychowawca , 
sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

26. Rozpowszechnianie i propagowanie treści 
rasistowskich i pornograficznych 

- 30 pkt każdorazowo wychowawca , 
sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

27. Bierny udział w aktach przemocy fizycznej i 

psychicznej oraz wykroczeniach typu 
kradzież 

- 25 pkt każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 
świadków zdarzeń 

28. Nagrywanie zdjęć i filmików na terenie 

szkoły bez zgody osób nagrywanych 

- 15 pkt każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 

świadków zdarzeń 

29. Kłamstwo, oszustwo, ściąganie na testach, 

kartkówkach 

- 10 pkt każdorazowo nauczyciel 

prowadzący zajęcia 

30. Palenie papierosów, e-papierosów: 

-za każde przyłapanie 
-za towarzyszenie osobie palącej 

 

-10 pkt 
-5 pkt 

każdorazowo wychowawca , 

sugestie nauczycieli, 
świadków zdarzeń 

31. Zorganizowana przemoc -30 pkt każdorazowo wychowawca, 

pedagog szkolny 
 

32. Cyberprzemoc - 30 pkt każdorazowo wychowawca, 

pedagog szkolny 

 

33. Niewłaściwe zachowanie w autobusie 

szkolnym 

-10 pkt każdorazowo wychowawca 

34. Niewłaściwe korzystanie z szatni sportowej -10 pkt każdorazowo Nauczyciel w-f 

 


