
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 W GDYNI 

 PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

W KLASACH IV – VIII 

Cele i zadania 

Głównym zadaniem oceny zachowania jest informowanie o funkcjonowaniu ucznia w 

szkole i przestrzeganiu przyjętych norm etycznych oraz obowiązków wynikających ze Statutu 

szkoły, zgodnie z poszanowaniem dobra innych i szkoły, godne zachowywanie się w szkole i 

poza nią. Jego celem zaś jest bieżące informowanie ucznia oraz rodziców/ opiekunów o 

trudnościach i postępach obserwowanych na płaszczyźnie rozwoju osobistego i społecznego 

ucznia. W odniesieniu do samego ucznia istotnym jest rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, 

moralnej i poczucia odpowiedzialności za przyjęte postawy. Ważnym elementem jest także 

motywowanie uczniów do rozwoju na poziomie społecznym. 

Sposób oceniania 

Każdy wychowawca i nauczyciel w trakcie roku szkolnego dokonuje oceny 

postępowania ucznia zgodnie z przyjętą punktacją. Wszystkie uwagi (z zaznaczeniem punktu, 

na który powołuje się nauczyciel) zostają zapisane w dzienniku elektronicznym wraz z 

podaniem ilości przyznanych punktów. Wychowawca klasy na początku każdego roku 

szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania 

zachowania. 

Termin wystawienia przez wychowawcę śródrocznej i rocznej oceny zachowania w oparciu o 

punktowy system musi być zgodny ze szkolnym kalendarium. Podobnie termin i sposób 

informowania uczniów i rodziców/opiekunów o ocenach. 

Każdemu uczniowi na początku roku szkolnego przypisana jest suma 120 punktów, co 

odpowiada ocenie dobrej. W trakcie trwania roku szkolnego zachowanie ucznia, przyjęte 

postawy nagradzane są punktami dodatnimi (tabela poniżej) i/lub w przypadku zachowań 

niepożądanych przypisywane są mu punkty ujemne (tabela poniżej). Pula zdobytych punktów 

decyduje o ocenie śródrocznej i rocznej. Zarówno informacja o przyznanych uwagach, 

punktach jak i ocena są jawne i umieszczone w dzienniku LIBRUS. Wychowawca może 

podwyższyć o jeden stopień ocenę zachowania danego ucznia w porównaniu do tej, która 

wynika z ilości uzyskanych punktów biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli i uczniów. Przy 

ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe specjalne potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, należy uwzględnić 

wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 



 

Podstawa prawna 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

§ 11. [Podstawowe obszary uwzględniane w śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania] 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE 

 
I. wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 
 Kategoria liczba 

punktów 
realizacja 

1. Laureat lub finalista w konkursach wiedzy, 
sportowych, artystycznych na poziomie: 

o międzynarodowym 
o ogólnopolskim 
o wojewódzkim (kuratoryjnym) 
o międzyszkolny 
o szkolnym 

 
 
   30p. 
   20p. 
   15p. 
   10p. 
   5p. 

Nauczyciel 
przygotowujący po 
zakończeniu konkursu 

2. Udział w konkursach – punkty przyznawane, jeśli 
uczeń uzyska wynik powyżej 50% sumy punktów. 

   3p. Nauczyciel 
przygotowujący do 
konkursu 



3. Wzorowe pełnienie funkcji klasowych i szkolnych: 
o trójka klasowa 
o rada samorządu uczniowskiego 
o poczet sztandarowy 
o łącznik z biblioteką 
o radiowęzeł 
o dyżurni  

    10p. Wychowawca lub 
opiekun na koniec 
każdego półrocza 

4. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych 
(koła zainteresowań, koła przedmiotowe) (minimum 
70 % frekwencji 

    10p. Nauczyciel 
prowadzący na koniec 
każdego półrocza 

5. Posiadanie pełnego stroju galowego podczas 
wszystkich wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych 

    3p. Każdorazowo 
wychowawca 

6. Brak spóźnień 
Do 5 spóźnień 
Przy uwzględnieniu szczególnych sytuacji można 
spóźnienie usprawiedliwić (np. korki uliczne) 
 

    10 p. 
     5 p. 

Wychowawca na 
koniec każdego 
półrocza 

7. Brak godzin nieusprawiedliwionych     10p. Wychowawca na 
koniec każdego 
półrocza 

8. Wysoka frekwencja (95% - 100%)      10p. Wychowawca na 
koniec każdego 
półrocza 

9. 
 
10 

Rzetelne wywiązywanie się z zajęć szkolnych 
 
Brak uwag negatywnych 
 

     10 p. 
 
     10 p. 

Wychowawca na 
koniec półrocza 
 

 
II. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

oraz dbałość o piękno mowy ojczystej 
 

1. Udokumentowana i efektywna praca na rzecz innych 
w czasie wolnym: 

o wolontariat 
o pomoc w nauce 
o pomoc w bibliotece 
o pomoc w przygotowaniu uroczystości 

szkolnych 
o udział w akcjach ekologicznych i 

charytatywnych 

2 p. za każdą 
godzinę 

Nauczyciel opiekun 
każdorazowo po 
otrzymaniu 
zaświadczenia 

2. Aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 
o pomoc w organizacji festynu 
o udział w przygotowaniu apelu 
o udział w inicjatywach klasowych i szkolnych 

    5p. Nauczyciel opiekun 
każdorazowo 

 
III. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  



 
1. Rozwijanie własnych zainteresowań pozaszkolnych 

(zajęcia sportowe, artystyczne, naukowe – 
konieczne jest zaświadczenie od organizatora zajęć) 
W przypadku niepłatnych zajęć uczeń może 
opowiedzieć o rozwoju swoich zainteresowań na 
godz. wych. 
 

     10p. Wychowawca na 
koniec każdego 
półrocza 

 

IV. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

 

1. Widoczna poprawa zachowania.   1p. do 10p. Wychowawca na 
koniec każdego 
półrocza 

 
V. okazywanie szacunku innym osobom oraz 

                  dbałość o honor i tradycje szkoły 
 

1. Kultura osobista np. wita się i żegna z pracownikami 
szkoły, pomaga, umie prowadzić dyskusje z 
nauczycielem i kolegami w sposób kulturalny itp. 
oraz brak uwag z działu IV i V zachowań 
negatywnych. 

    0-10p. Wychowawca na 
koniec każdego 
półrocza 

2. Pozytywna opinia o uczniu uzyskana na podstawie 
opinii innych uczniów z klasy- ankieta FORMS (wzór 
dla całej szkoły) 

    10p. Wychowawca na 
koniec każdego 
półrocza 

3. Punkty do dyspozycji nauczyciela w sytuacji, która 
nie została wyżej wymieniona.   
Np. przeciwstawianie się agresji  

1 do 10p. Nauczyciel 
każdorazowo 

 

 

 

ZACHOWANIA NEGATYWNE 
 
 

I. wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
 

 Kategoria Liczba 
punktów 

realizacja 



1. Samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw 
lub lekcji oraz samowolne oddalanie się od grupy w czasie 
zorganizowanego wyjścia 

   -10p Każdorazowo 
nauczyciel 

2. Spóźnienie na lekcję (dopuszczalne 5 spóźnień w semestrze)  -1p za 
każde 
spóźnienie 

Wychowawca 
na koniec 
każdego 
półrocza 

3. Godziny nieusprawiedliwione  -2p. za 
każdą 
godzinę 

Wychowawca 
na koniec 
każdego 
półrocza 

4. Nieterminowe oddawanie książek i podręczników do szkolnej 
biblioteki 

    -5 p. Nauczyciel 
bibliotekarz na 
semestr 

5. Przeszkadzanie na lekcji    -5p. Nauczyciel 
każdorazowo 

6. Plagiat (kradzież bez zgody autora) 
 

    -30p. Nauczyciel 
każdorazowo 

7. Zaniedbywanie obowiązków wynikających z pełnionych 
funkcji (samorząd klasowy, szkolny itp.) 

    -5p. Nauczyciel 
każdorazowo 

8. Niewykonywanie poleceń nauczyciela lub innych 
pracowników szkoły 

   -5p. Nauczyciel 
każdorazowo 

9. Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań 
(nieprzychodzenie na poprawy, konkursy, zawody, 
przedsięwzięcia artystyczne bez uprzedniego 
poinformowania nauczyciela) 

   -5p. Nauczyciel 
każdorazowo 
 

 
II. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

oraz dbałość o piękno mowy ojczystej 
 

1. Niszczenie mienia szkolnego lub cudzego, przywłaszczanie 
cudzej własności.  

    -15p. Nauczyciel 
każdorazowo 

2. Przynoszenie/posiadanie i używanie tytoniu, alkoholu, 
napojów energetycznych, papierosów elektronicznych, 
dopalaczy i innych używek. 

    -30p. Nauczyciel 
każdorazowo 

3. Społecznie nieakceptowane zachowania podczas zajęć 
edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjść zorganizowanych 
lub uroczystości.  

  -5p. do    -
10p. 

Nauczyciel 
każdorazowo 

4. Wyrażanie braku szacunku do symboli narodowych i 
religijnych. 

   -15 p. Nauczyciel 
każdorazowo. 

5. Używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji i przerw 
bez pozwolenia nauczyciela. 

    -5p. Nauczyciel 
każdorazowo 

 
III. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

 

1. Agresja fizyczna, słowna, pobicie, psychiczna przemoc (w tym 
internetowa, nagrywanie i rozpowszechnianie wizerunku, 
wyzywanie, szkalowanie w mediach itp.)  

-10p do -
30p. 

Nauczyciel 
każdorazowo 



2. Podżeganie do przemocy lub wspieranie zachowań 
agresywnych. 

-15p. Nauczyciel 
każdorazowo 

3. Łamanie regulaminu wycieczki (przed wycieczką uczniowie 
podpisują regulamin) 
 

-10p. do -
20p. 

Nauczyciel 
każdorazowo 

4. Zachowanie lub posiadanie przedmiotów zagrażających 
zdrowiu lub życiu własnemu lub innych 

-10p. do -
20p. 

Nauczyciel 
każdorazowo 

 
IV. okazywanie szacunku innym osobom oraz dbałość o honor i 

tradycje szkoły 
 
 

1. Aroganckie zachowanie i wulgarne słownictwo obrażające 
nauczyciela, pracowników szkoły, uczniów i innych 
(niewłaściwe komentarze, gesty, niewłaściwa postawa ciała, 
wydawanie niewłaściwych dźwięków, odgłosów) W 
przypadku powtarzających się wyżej wymienionych 
zachowań uczeń otrzymuje naganę wychowawcy 
 

  -15 p. Nauczyciel 
każdorazowo 

2. Brak pełnego stroju galowego podczas wydarzeń i 
uroczystości szkolnych (apele, egzaminy, wyjścia).  

   -3 p. Każdorazowo 
nauczyciel lub 
wychowawca 

3. Strój i wygląd niezgodny z wymaganiami szkoły 
(ekstrawagancki ubiór lub biżuteria) 

  -10p. wychowawca 

 
V. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

 
1. Nagana dyrektora szkoły, działania ścigane prawem np. 

posiadanie lub używanie substancji psychoaktywnych itp. 
-50p. Wychowawca 

każdorazowo 

2. Nagana wychowawcy klasy. -30p. Wychowawca 
każdorazowo 

3. Ściąganie na pracach klasowych, sprawdzianach, 
kartkówkach, przepisywanie prac domowych. 

 -5 p. Nauczyciel 
każdorazowo 

4. Fałszowanie dokumentów, usprawiedliwień, niszczenie 
dokumentów 

-10p. Nauczyciel 
każdorazowo 

    
    

    

 

W drugim półroczu w bieżącym roku szkolnym oceny zachowania wystawiamy w 

następujący sposób: 

• Pula wyjściowa na drugie półrocze to 120 punktów; ocena wystawiana jest na tej 

podstawie za drugie półrocze 

• Natomiast ocena roczna to suma punktów z obu semestrów podzielona na dwa. 



Ocena PROPONOWANA to ocena , która wychodzi nam z punktów na dzień wystawiania 

ocen z zachowania. 

W ocenie proponowanej nie jest uwzględniona punktacja przyznawana na koniec semestru 

przez wychowawcę. 

W ocenie końcowej z zachowania uwzględniamy również opinię uzyskaną od uczniów z klasy 

(ocena koleżeńska dokonana w formularzu Forms) , nauczycieli (Forms) oraz samoocena.  

(zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

ucznia). 

 

Sposób przeliczania zdobytych punktów na ocenę zachowania: 

 

OCENA 

 

 

ZDOBYTE PUNKTY 

 

WZOROWE 

 

POWYŻEJ   191 PKT. 

 

BARDZO DOBRE 

 

141 – 190 PKT. 

 

DOBRE 

 

101-140 PKT. 

 

POPRAWNE 

 

71-100 PKT. 

 

NIEODPOWIEDNIE 

 

31-70 PKT. 

 

NAGANNE 

 

PONIŻEJ 31 PKT. 



 

W przypadku, gdy uczeń naruszy jeden z wymienionych punktów z kategorii zachowań 

negatywnych (dotyczy wpisów dokonanych kolorem czerwonym): 

II.1 

II.2 

III.1 

otrzymuje na dany semestr ocenę nie wyższą niż   

Uczeń, posiadający naganę wychowawcy klasy, nie może mieć oceny wyższej z zachowania 

niż poprawna, a naganę Dyrektora Szkoły, nie wyższą niż nieodpowiednia. 

Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) powyżej 

30 pkt. ujemnych. Uczeń, który uzyskał wystarczającą ilość punktów na ocenę wzorową, ale 

jego postawa budzi zastrzeżenia, może mieć obniżoną ocenę z zachowania przez wychowawcę 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

Uczeń, posiadający powyżej 50 pkt. ujemnych, nie może mieć oceny bardzo dobrej 

zachowania. 

Uczeń, posiadający powyżej 80 pkt. ujemnych, nie może mieć oceny dobrej. 

 

 

 W przypadku nieklasyfikowania z powodu godzin nieusprawiedliwionych ocena z zachowania 

nie może być wyższa niż nieodpowiednia. 

Pozostałe kwestie reguluje Statut Szkoły. 

 


