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PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW PSP NR 3 
W JELCZU - LASKOWICACH 

 
 

1. Przyjmuje się punktową ocenę zachowania ucznia klasy IV – VIII, a jej sumę zamienia 
się na ocenę śródroczną i roczną według skali ocen określonych w rozporządzeniu 
MEN, tj. zachowanie: 

1) wzorowe: 150 pkt i więcej  
2) bardzo dobre: 149 – 131 pkt 
3) dobre: 130 – 100 pkt  
4) poprawne: 99 – 51 pkt 
5) nieodpowiednie: 50 – 0 pkt   
6) naganne: 0 pkt i mniej.  

2. Każdy uczeń otrzymuje na początku półrocza kredyt w wysokości 100 pkt.  
3. Uczeń, który uzyskał łącznie w ciągu semestru 20 punktów ujemnych, traci szansę na 

uzyskanie oceny wzorowej z zachowania na koniec półrocza lub roku szkolnego.  
4. Uczeń, który otrzymał poniżej -30 pkt za godziny nieusprawiedliwione otrzymuje 

ocenę obniżoną o jedną od przewidywanej. 
5. Uczeń, który otrzymał punkty ujemne oznaczone X traci szansę na ocenę wzorową  i 

bardzo dobrą na półrocze i koniec roku. 
6. Uczeń który otrzymał naganę dyrektora szkoły, bez względu na ilość zdobytych 

punktów dodatnich może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 
7. Ustalona semestralna i roczna ocena może być zmieniona przez wychowawcę klasy, 

po posiedzeniu rady pedagogicznej, jeżeli uczeń dopuszcza się wagarów, czynu 
karalnego [np., kradzieży, wymuszenia, pobicia, posiadania narkotyków, spożywania 
alkoholu, dewastacji], lub gdy zaistnieją inne szczególne przypadki wymagające opinii 
rady pedagogicznej. 

8. Ocenę końcowo roczną ustala się biorąc pod uwagę ocenę za I i II półrocze. 
9. Ocena ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna za wyjątkiem pkt 7. 
10. Uczniowie mogą otrzymać punkty dodatnie i ujemne:  

1) Punkty dodatnie:  
a) Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim (jednorazowo) od + 10 do + 15 

pkt 
b) Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (jednorazowo) + 5 do + 10 pkt 
c) Pomoc koleżeńska w nauce udokumentowana przez rodzica, nauczyciela, 

wychowawcę, pedagoga, opiekuna wolontariatu (każdorazowo) od + 1 do + 5 pkt 
d) Pomoc w bibliotece szkolnej udokumentowana przez nauczyciela biblioteki 

(każdorazowo) od + 1 do + 5 pkt 
e) Pomoc pracownikom obsługi przez nich udokumentowana (każdorazowo) od + 1 do + 

5 pkt 
f) Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań (raz na semestr) + 5 

pkt 
g) Wzorowa frekwencja + 10 pkt 
h) Brak spóźnień + 8 pkt 
i) Praca na rzecz klasy (po zajęciach): uczestniczenie w imprezach klasowych, 

przygotowanie imprezy klasowej, dbałość o wystrój klasy (każdorazowo) od + 2 do + 5 
pkt 
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j) Praca na rzecz klasy (w czasie zajęć i na przerwie) np: dbanie porządek w klasie, 
pomoc nauczycielowi, wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 
(każdorazowo) od + 2 do + 3 pkt 

k) Praca na rzecz szkoły: wykazywanie inicjatywy i pomysłowości, udział i organizacja 
imprez, apeli, akcji charytatywnych, zabaw szkolnych (każdorazowo) od + 3 do + 10 
pkt 

l) Dbałość o samorozwój w szkole:  aktywne uczestnictwo w nieobowiązkowych 
zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania, aktywne czytelnictwo (raz na 
semestr)  + 5 pkt 

m) Właściwe reagowanie na nieodpowiednie zachowanie kolegów:, np. łagodzenie 
konfliktów między rówieśnikami (każdorazowo) + 3 pkt 

n) Wyjatkowa kultura osobista – godne naśladowania zachowanie w stosunku do 
rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób starszych (raz w 
semestrze) od +10 do +20 pkt 

o) Właściwe zachowanie na wycieczkach i wyjazdach klasowych (każdorazowo ) od +3 
do + 10 pkt 

p) Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:  
- szkolnych zajęcie miejsca I-III +10 pkt ; udział + 5 pkt  

- gminnych zajęcie miejsca I-III + 20 pkt ; udział + 10 pkt 

- powiatowych zajęcie miejsca I-III + 25 pkt ; udział + 15 pkt  

- wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich zajęcie miejsca I-III + 30 pkt ;  
  udział  + 20 pkt 

Nie sumuje się punktów  z niższych szczebli. Limit punktów z jednej dziedziny/przedmiotu 30 
pkt na semestr. 

q) Punkty do dyspozycji wychowawcy 1 - 30 
 

2) Punkty ujemne:  
a) Zakłócanie toku lekcji: naruszanie dyscypliny, rozmowy, brak pracy na lekcji 

(każdorazowo) - 3 pkt 
b) Nieodpowiednie zachowanie na stołówce i  przystanku autobusowym (każdorazowo) 

– 5 pkt 
c) Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy (każdorazowo) - 2 pkt 
d) Nieuzasadnione spóźnienie (każdorazowo) - 2 pkt   
e) Niszczenie podręczników, zeszytów, kartkówek, sprawdzianów, prac plastycznych 

(każdorazowo) - 4 pkt 
f) Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań i poleceń nauczyciela (każdorazowo) - 

3 pkt 
g) Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, świetlicy, stołówki, sali  gimnastycznej, 

innych pracowni na terenie szkoły (każdorazowo) - 3 pkt 
h) Opuszczanie bez zwolnienia budynku, terenu szkoły podczas przerwy lub klasy 

w czasie zajęć oraz samowolne oddalenie się podczas wyjść i wycieczek (kazdorazowo 
-5 pkt) 

i)  Brak usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie (każdorazowo) - 2 pkt 
j)  Ucieczka z zajęć edukacyjnych (każdorazowo za kazdą godzinę – 5 pkt] 
k)  Ucieczka z zajęć dodatkowych (każdorazowo) - 5 pkt 
l)  Korzystanie na lekcji z urządzeń elektronicznych bez pozwolenia nauczyciela oraz 

nagrywanie i robienie zdjęć (każdorazowo) - 8 pkt  
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m)  Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów (każdorazowo)  od -  5 do - 10 
pkt (plus koszt naprawy) 

n)  Kradzież (w tym intelektualna - podanie cudzego tekstu, obrazu itp. jako własnego), 
fałszerstwo, kłamstwo (każdorazowo) – 30 pkt X 

o)  Brak obuwia zmiennego (każdorazowo) – 1 pkt 
p)  Brak stroju galowego (każdorazowo) – 3 pkt 
q)  Niestosowanie form grzecznościowych (każdorazowo) – 2 pkt 
r)  Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych (każdorazowo)       

-5 pkt 
s)  Niewłaściwe zachowanie na zawodach i konkursach pozaszkolnych (każdorazowo)  

-5 pkt 
t)  Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic 

pamiątkowych (każdorazowo) – -5 pkt  
u)  Zachęcanie i namawianie innych do złego zachowania (każdorazowo) – 3 pkt 
v)  Zaczepki fizyczne (każdorazowo) od - 5 do - 20 pkt 
w)  Zaczepki słowne (każdorazowo) od - 5 do - 20 pkt 
x)  Bójka (każdorazowo) od  10 do  20 pkt X 
y)  Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu (każdorazowo) – 50 pkt X 
z)  Niestosowny wygląd; wyzywający ubiór, makijaż, farbowane włosy itp. 

(każdorazowo) – 5 pkt  
aa)  Umieszczanie obraźliwych tekstów w Internecie, zdjęć i filmów (każdorazowo) – 50 

pkt X 
bb)  Wykroczenia: np. wyłudzenia pieniędzy, palenie tytoniu, picie alkoholu lub 

stosowanie innych szkodliwych używek oraz  udostępnianie wymienionych środków 
innym uczniom lub nakłanianie do ich spożycia (każdorazowo) od - 10 do - 50 pkt X 

cc)  Znęcanie się psychiczne: groźby, szantaż, nękanie, cyberprzemoc (każdorazowo)  od 
– 15 do – 50 pkt X 

dd) Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy od -1 do -30 pkt. 
 
 
 
 
Wersja przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2018/19 z 8.10.2018 r. 
  

 


