
 

1. Ustala się punktowy system oceny zachowania ucznia obowiązujący w klasach IV – VIII 

Szkoły Podstawowej, który może być aktualizowany w każdym roku szkolnym, po dokonanej 

ewaluacji WZO, zasięgnięciu opinii samorządów szkolnych, Rady Rodziców.  

2.Punktowy System Oceniania Zachowania w Zespole Szkół Samorządowych w Janowie. 

Zasady ogólne: 

1) Ocenianie jest realizowane w systemie punktowym. 

2) Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego tj. na półrocze i 

koniec roku. Ocena roczna jest sumą punktów zdobytych w ciągu dwóch semestrów. 

3) Wychowawcy na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o zasadach 

oceny z zachowania. 

4) Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 120 punktów, który jest 

równoznaczny z oceną dobrą. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co 

odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. 

5) Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, nie podlegają punktowemu systemowi 

oceniania zachowania. Ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących. 

6) Punkty przyznaje i odbiera  nauczyciel w obecności zainteresowanego. 

7) W sytuacjach nieprzewidzianych w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania 

8) Uczniów decyzję podejmuje Zespół Wychowawczy, przydzielając odpowiednią ilość 

punktów. 

9) Nauczyciele są zobowiązani wpisywać na bieżąco (w ciągu 7dni) do dziennika 

elektronicznego- zakładka ocenianie /uwagi 

10) Uczeń, który w semestrze otrzymał 20 i więcej punktów ujemnych nie może otrzymać 

oceny wzorowej. 

11) Uczeń, który w semestrze otrzymał 50 i więcej punktów ujemnych nie może otrzymać 

oceny bardzo dobrej. 

12) Uczeń, który w semestrze otrzymał 75 i więcej punktów ujemnych nie może otrzymać 

oceny dobrej. 

 

PUNKTY DODATNIE 

 Lp. ZACHOWANIE Punkty Uwagi 

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

100% frekwencja w miesiącu 
10 p. 

raz w 

miesiącu 

 2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; praca na rzecz klasy /szkoły  

 przygotowywanie i aktualizacja gazetek, dekorowanie klasy; 5p.-10p. każdorazowo 

 przygotowywanie imprez klasowych; 10 p. każdorazowo 

 

udział w pracach samorządu klasowego. 
10 p. 

raz w 

semestrze 

 

udział w pracach samorządu szkolnego; 

10p.-20p. 

raz w 

semestrze 

 reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp.; 10p. każdorazowo 

    



 przygotowywanie i aktualizacja gazetek, dekorowanie szkoły; 10p.-15 p. każdorazowo 

    

 przygotowywanie lub przeprowadzanie imprez szkolnych, zawodów 5p. każdorazowo 

 sportowych;    

 udział w pracach porządkowych na terenie szkoły i poza nią; 10 p. każdorazowo 

    

 udział w indywidualnych konkursach szkolnych; 10 p. każdorazowo 

 zajęcie indywidualnie miejsca od 1 do 3 lub otrzymanie wyróżnienia 15 p. każdorazowo 

 w konkursach szkolnych;   

 sumienne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 10p. raz w 

 w stołówce szkolnej;  tygodniu 

    

 udział w olimpiadach przedmiotowych:   

  1. na etapie szkolnym; 10 p. każdorazowo 

  2. z awansem do rejonu; 20p. każdorazowo 

  3. z awansem do województwa; 40p. każdorazowo 

  4. otrzymanie tytułu laureata konkursu wojewódzkiego; 50p. każdorazowo 

  5. na etapie ogólnopolskim; 70p. każdorazowo 

 udział w zawodach sportowych i konkursach:   

  1. zawody szkolne 10 p. każdorazowo 

  2. zawody powiatowe; 20p. każdorazowo 

  3. półfinał wojewódzki; 30 p każdorazowo 

 4. udział na szczeblu wojewódzkim; 40p. każdorazowo 

 

5. udział na szczeblu wojewódzkim zajęcie miejsca od 1-3; 

6. etap ogólnopolski. 

50p 

70p 

każdorazowo 

każdorazowo 

     

 3. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 20 p. każdorazowo 

 Reagowanie na przejawy przemocy, pomoc ofiarom agresji.   

4. Systematyczne uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych 30 p. raz w 

 (frekwencja powyżej 80%).  semestrze 

5. Systematyczne korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej 5- 10 p. na koniec 

 i innej ( dostarczenie rejestru wypożyczeń).  semestru 

 Przynajmniej raz w miesiącu wypożyczenie dowolnej pozycji-   

 książki, filmu, albumu, kilku czasopism.   

6. Własne inicjatywy na rzecz szkoły. 10p. każdorazowo 

7. Na wniosek nauczyciela wyżej nie wymienione działania. 5p.-10p. każdorazowo 

8. Wychowawca ma prawo  przyznać dodatkowo punkty za  każdorazowo 

 zachowanie ucznia niewymienione w powyższym katalogu. Punkty 10p.  

 przyznawane są z umotywowaniem w zeszycie uwag.(np. strój na   

 uroczystościach szkolnych itp.)   

9 . Uczniowie mają do dyspozycji -10p. -5p. 0p. 5p. 10p. -10 do +10 na koniec 

 Raz w semestrze uczniowie wpisują na kartce przyznawaną liczbę  semestru 

 punktów dla konkretnego ucznia. Procedura powinna zapewnić   



 uczniom tajność ich decyzji. Wychowawca zlicza punkty i ich sumę   

 dzieli przez ilość uczniów przyznających. Wyliczoną średnią   

 punktów dodaje uczniowi.   

 

PUNKTY UJEMNE 

 Lp.  ZACHOWANIE Punkty Uwagi 

      

1.  Nieusprawiedliwione nieobecności w miesiącu:    

    do 7 godzin; do 20 godzin  -10p. 10p. raz w 

     miesiącu 

    powyżej 14 godzin; powyżej 20 godzin -20p. 

30 p. 

 

      

2.  Przeszkadzanie na lekcjach i utrudnianie prowadzenia zajęć nauczycielowi:  

      

   chodzenie po klasie; rozmowy; jedzenie i picie na lekcji 

posługiwanie się telefonem komórkowym lub innym sprzętem 

elektronicznym w czasie lekcji 

10p. każdorazowo 

     

   10p. każdorazowo 

3.  Niewykonywanie i lekceważenie poleceń nauczyciela. 10p. każdorazowo 

4.  Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentacji  każdorazowo 

   szkoły(oświadczenia, zgłoszenia, pozwolenia, itp.) 10 p.  

5.  Opuszczanie lekcji (wagary). 30p. każdorazowo 

6.  Ucieczka zbiorowa. 40p. każdorazowo 

7.  Niewłaściwe zachowanie  na terenie szkoły, w stołówce,  w 

autobusie szkolnym, poza szkołą np. wycieczki Ignorowanie 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły poza 

terenem szkoły. Niewłaściwe zachowanie podczas apeli. 

10p. każdorazowo 

      

      

      

8.  Wygląd zewnętrzny ucznia niezgodny ze Statutem Szkoły:    

   noszenie ekstrawaganckiej, wyzywającej odzieży(wydekoltowane 

bluzki, odsłonięty brzuch, odsłonięte ramiona, zbyt krótkie 

spódnice, spodenki, nieodpowiednie napisy na odzieży, 

niewłaściwa symbolika); 

  

   10p. każdorazowo 

     

     

   brak zmiany obuwia.  każdorazowo 

   

Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić brak zmiany 

obuwia bez wpisania punktów ujemnych. 10 p.  

9.  Zażywanie i posiadanie używek (alkohol,  narkotyki)oraz 50p. każdorazowo 

   towarzyszenie tym osobom.   

10  Palenie papierosów oraz towarzyszenie osobom palącym. 30p. każdorazowo 

11

.  

Naruszanie nietykalności. Wszelkie zachowania agresywne wobec 

kolegów.: rzucanie oszczerstw, prowokowanie bójek, zastraszanie, 

szantaż, popychanie, przezywanie kolegów, udział w bójce, bycie 

biernym świadkiem bójki itp. 

30p. każdorazowo 

     

     

     



12 Pobicie, udział w pobiciu. 50p. każdorazowo 

  

13  Kradzieże i wyłudzanie. 50 p. każdorazowo 

14  Używanie wulgaryzmów w celu obrażenia drugiej osoby bądź 

w celu wyrażenia lekceważenia czegoś lub kogoś. (nieprzyzwoite 

napisy, rysunki albo nieprzyzwoite słowa) 

20 p. każdorazowo 

     

     

15  Cyberprzemoc- obrażanie, wulgaryzmy w sieci. 40 p każdorazowo 

16  Publikowanie w sieci zdjęć i materiałów zrobionych na terenie 

szkoły, za pomocą telefonu komórkowego i każdego innego 

nośnika cyfrowego, bez zgody dyrektora. 

30 p. każdorazowo 

     

     

17  Niszczenie mienia szkoły, rzeczy innych uczniów 30p. każdorazowo 

18  Zaśmiecanie otoczenia. 10p. każdorazowo 

19  Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i zajęć lekcyjnych. 10p. każdorazowo 

20. Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych. 10 p. każdorazowo 

21. Fałszowanie dokumentów (zwolnień, usprawiedliwień). 30p. każdorazowo 

22. Przywłaszczenie autorstwa cudzego wytworu lub jego części 

w pracach pisemnych lub innych rodzajach prac domowych 

- plagiat. 

10 p. każdorazowo 

   

   

23. Niezwrócenie  w terminie wyznaczonym na koniec roku 

szkolnego książek do biblioteki szkolnej. 10p. każdorazowo 

24. Wychowawca ma prawo  zabrać dodatkowo punkty za zachowanie 

ucznia niewymienione w powyższym katalogu. Punkty zabierane 

są z umotywowaniem w zeszycie uwag. 

5 p każdorazowo 

   

   

 

PUNKTACJA OCENY Z ZACHOWANIA 

Semestralna:    

                                                  Powyżej 200      - wzorowa 

  199 – 150 - bardzo dobra 

  149 – 100 - dobra 

  99 – 50 - poprawna 

  49 – 5 - nieodpowiednia 

  4 i mniej - naganna 

Roczna:    

  Powyżej 400 - wzorowa 

  399 – 300 - bardzo dobra 

  299 – 200 - dobra 

  199 – 100 - poprawna 

  99 – 10 - nieodpowiednia 

  9 i mniej - naganna 

 


