
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁODZI 

 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz rodziców bądź prawnych opiekunów z zasadami oceniania 

zachowania. 

2. Ocena z zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę zachowanie ucznia na terenie szkoły i poza nią. 

4. Ocenie podlegać będzie: 

 wywiązywanie się z obowiązków szkolnych 

 postępowanie zgodne z dobrem społęczności szkolnej 

 dbałość o honor i tradycje szkoły 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie  własne oraz  innych osób 

5. Każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 100 punktów. Liczbę punktów można zwiększyć poprzez podejmowanie działań 

pozytywnych lub zmniejszyć poprzez podejmowanie działań negatywnych. 

Wszystkie punkty  uzyskane przez ucznia  zostają odnotowane w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele na bieżąco informują ucznia 

o zdobytych bądź utraconych punktach. 

6. Roczną ocenę zachowania ustala się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w obu okresach edukacyjnych. 

7. Informację o przewidywanej ocenie zachowania przekazuje uczniowi wychowawca klasy – wpis do e-dziennika. Uczeń zobowiązany 

jest przekazać informację rodzicom bądź prawnym opiekunom. 

8. Brak informacji zwrotnej od rodziców jest jednoznaczny z akceptacją proponowanej oceny, z wykluczeniem możliwości odwołania. 

9. W przypadku, gdy rodzic stwierdza, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostałą ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania ocen, stosuje się działanie określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły. 

10. Uczniowie, którzy odbywają nauczanie indywidualne oceniani są przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących 

w danej klasie. 



11. W sytuacji kiedy nie jest możliwa ocena ucznia wg systemu punktowego, powinna ona  uwzględniać stosunek do obowiązków 

szkolnych i kulturę osobistą. 

12. Ocenę śródroczną, roczną zachowania ustala się na podstawie następującej punktacji:   

 

 

 

 

 

Punkty rozliczane są w cyklu rocznym. 

 

 

  

wzorowe powyżej 180 pkt. 

bardzo dobre 141 – 180 pkt 

dobre 100 – 140 pkt. 

poprawne 20 – 99 pkt. 

nieodpowiednie -80 – 19 pkt 

naganne  poniżej -80 pkt. 



ZACHOWANIE POZYTYWNE (punkty dodatnie) 

 

L.P. DZIAŁANIA UCZNIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WYSTAWIANIA 

OSOBA 

UPRAWNIONA 

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

1.  

Uczeń regularnie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia 

szkolne i nie spóźnia się: 

a) brak godzin nieusprawiedliwionych 

b) brak spóźnień 

 

 

+10 

+5 

raz na półrocze wychowawca 

2.  
Wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań, 

przygotowanie powierzonego zadania. 
+10 każdorazowo każdy nauczyciel 

3.  

Udział w konkursach przedmiotowych  i zawodach 

sportowych zakończony sukcesem (przejście do 

kolejnego etapu lub zajęcie miejsc I-III): 

a) etap szkolny i konkursy wewnątrzszkolne 

b) etap międzyszkolny 

c) etap wojewódzki, 

d).ogólnopolski,  

e) międzynarodowy 

 

 

 

+ 5 

+ 10 

+ 20 

+ 25 

+ 35 

za każdy udział każdy nauczyciel 

4.  

Udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w 

szkole: 

a) aktywny, systematyczny udział w kole zainteresowań 

bądź zajęciach wyrównawczych (min. 80% obecności) 

+10 raz na półrocze wychowawca 



POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

5.  Aktywność  w organizowaniu życia klasy: 

a) aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 

b) pomoc w przygotowaniu imprezy klasowej 

c) wykonanie pomocy naukowych 

 

+10 

+5 

+5 

raz na półrocze wychowawca 

6.  Aktywność na rzecz szkoły:   

każdy nauczyciel 

a) aktywne pełnienie funkcji w samorządzie szkoły +10 raz na półrocze 

b) udział w uroczystościach szkolnych od +5 do +10 każdorazowo 

c) pomoc w świetlicy szkolnej 
10 raz na półrocze 

d) podarowanie książek dla szkolnej biblioteki 
+2 za każdą książkę 

e) pomoc w bibliotece szkolnej +5 raz na półrocze wychowawca 

7.  Pomoc koleżeńska w nauce udokumentowana przez 

nauczyciela. 
+15 raz na półrocze każdy nauczyciel 

8.  Aktywność w organizacjach pozaszkolnych, wolontariacie 

itp. – działalność udokumentowana. 
+15 raz na półrocze każdy nauczyciel 

9.  Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez 

szkołę. 
+5 za każdy udział każdy nauczyciel 

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY 

10.  Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych       

z patronem szkoły. 
+10 za każdy udział każdy nauczyciel 



11.  Reprezentowanie szkoły w czasie wolnym od nauki np. 

wyjście z Pocztem Sztandarowym, promocja szkoły. 
+10 za każdy udział każdy nauczyciel 

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 

12.  Zachowanie zasługujące na wyróżnienie. Uczeń zawsze 

godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły, kolegom i koleżankom. 

+20 raz na półrocze 
wychowawca po 

zasięgnięciu opinii 

13.  Dbałość o stosowny strój i wygląd zewn. zgodny ze 

Statutem Szkoły. +10 raz na półrocze wychowawca 

14. . Kulturalne zachowanie. 

+10 raz na półrocze wychowawca 

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 

15.  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe 

reagowanie na przejawy zagrożenia. 
+10 raz na półrocze każdy nauczyciel 

 

  



ZACHOWANIE NEGATYWNE (punkty ujemne) 

 

L.P. DZIAŁANIA UCZNIA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WYSTAWIANIA 

OSOBA 

UPRAWNIONA 

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

1.  Brak usprawiedliwień w ustalonym terminie: 

a) za każdą nieusprawiedliwioną godzinę 

b) za każde nieusprawiedliwione spóźnienie 

 

-5 
 
-1 

raz na półrocze wychowawca 

2.  Nieterminowe oddanie podpisanej przez rodziców 

bądź opiekunów korespondencji od nauczyciela. 
-3 każdorazowo każdy nauczyciel 

3.  Niestosowanie się do zarządzeń dyrektora szkoły, 

regulaminów, poleceń nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

-10 każdorazowo każdy nauczyciel 

4.  Niereagowanie na uwagi nauczyciela podczas zajęć 

lekcyjnych. 
-5 każdorazowo każdy nauczyciel 

5.  Jedzenie podczas lekcji, żucie gumy, picie - 5 każdorazowo każdy nauczyciel 

6.  Nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej. -10 raz na półrocze wychowawca 

7.  Wyjście poza budynek szkoły bez uzgodnienia z 

wychowawcą lub dyrekcją szkoły, włączając boisko 

szkolne 

-5 każdorazowo każdy nauczyciel 

8.  Ucieczka z zajęć lekcyjnych. -15 każdorazowo każdy nauczyciel 

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

9.  
Celowe niszczenie mienia szkolnego. -20 każdorazowo każdy nauczyciel 

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ 



10.  Nietaktowne, aroganckie zachowanie w stosunku do 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów. 
-10 każdorazowo każdy nauczyciel 

11.  Niekoleżeńskie zachowanie  - 5 każdorazowo każdy nauczyciel 

12.  Używanie wulgaryzmów.  -5 każdorazowo każdy nauczyciel 

13.  Korzystanie z telefonów, urządzeń multimedialnych na 

terenie szkoły bez zgody nauczyciela. 
-10 

 

każdorazowo 
każdy nauczyciel 

14.  Rozpowszechnianie obraźliwych informacji na temat 

innych osób. 
-15 

 

każdorazowo 
każdy nauczyciel 

15.  Łamanie prawa do ochrony wizerunku osoby fizycznej, 

utrwalanie wizerunku innych bez zgody. 
-20 każdorazowo każdy nauczyciel 

16.  Niestosowne zachowanie podczas uroczystości 

szkolnych, w trakcie przerw międzylekcyjnych. 
-10 każdorazowo każdy nauczyciel 

17.  Uczeń nie dba o schludny wygląd, łamie 

postanowienia Statutu Szkoły odnośnie wyglądu – 

m.in. brak stroju galowego podczas uroczystości 

szkolnych, farbowanie włosów, makijaż, malowanie 

paznokci, ozdoby zagrażające bezpieczeństwu. 

-5 każdorazowo wychowawca 

18.  Śmiecenie na terenie szkoły -2 każdorazowo każdy nauczyciel 

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB 

19.  

Uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa 

wynikających   z regulaminów szkolnych pracowni, sali 

gimnastycznej, boiska oraz innych obiektów. 

-15 każdorazowo każdy nauczyciel 

20.  

Uczeń nie dba o bezpieczeństwo własne i kolegów w 

szkole, w czasie wyjść i wyjazdów m.in. oddalenie się 

od grupy bez zezwolenia. 

-15 każdorazowo każdy nauczyciel 

21.  Udział w bójce. od -5 do -30 każdorazowo wychowawca 

22.  Posiadanie lub palenie papierosów, e-papierosów. -50 każdorazowo każdy nauczyciel 

23.  Spożywanie alkoholu lub środków psychoaktywnych. -100 każdorazowo każdy nauczyciel 

24.  Kradzież, oszustwo. -100 każdorazowo wychowawca 

25.  Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy. -100 każdorazowo wychowawca 

26.  Stosuje przemoc fizyczną, psychiczną, cyberprzemoc. -100 każdorazowo wychowawca 

 


