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PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 47  

we Wrocławiu  

Aby wyeliminować subiektywizm i niekonsekwencję w wystawianiu ocen z zachowania, 

w naszej szkole proponuje się przyjęcie punktowego systemu oceny zachowania uczniów. 

Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na wstępie 200 punktów, które może 

odpowiednio powiększyć lub utracić. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów 

zarówno dodatnich jak i ujemnych sprawią,  że uczeń zawsze będzie wiedział, na co "się 

naraża" swoim konkretnym zachowaniem i tym samym będzie bardziej zdyscyplinowany. 

Założenia: 

1. Przeważająca większość uczniów wzmocni swoje starania w celu uzyskania 

punktów pozytywnych, aby otrzymać co najmniej ocenę dobrą z zachowania.  

2. Wszyscy będą się starali przynajmniej nie stracić nic z danych na wstępie 200 

punktów.  

3. W sposób widoczny wzrośnie aktywność naszych wychowanków na forum szkoły i 

poza nią.  

4. Przy wystawianiu ocen nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, bo sytuacja będzie 

jasna i klarowna. 

Wytyczne: 

1. Ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w 

szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 200 punktów, który jest 

równowartością oceny  dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub 

zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie z zachowania. 

3. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania. 

4. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów. 
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Kryterium punktowe ocen zachowania 

Zachowanie Punkty 

wzorowe 380 i więcej 

bardzo dobre 291-379 

dobre 200-290 

poprawne 110-199 

nieodpowiednie 19-109 

naganne 18 i mniej 

  

 

Waga pozytywnych zachowań 

L.p. Pożądane reakcje ucznia Waga (pkt) 

a Funkcjonowanie w środowisku szkolnym  

1.  Udział w konkursie szkolnym 1-7 (decyzja 

nauczyciela 

prowadzącego) 

2.  Wyróżnienie w konkursie szkolnym 5 

3.  Zwycięstwo w konkursie szkolnym 7 

4.  Udział w konkursie międzyszkolnym 1-7 (decyzja 

nauczyciela 

prowadzącego) 

5.  Wyróżnienie w konkursie międzyszkolnym 7 

6.  Zwycięstwo w konkursie międzyszkolnym   (1,2,3 miejsce) 10 

7.  Udział w konkursie ogólnopolskim 1-7 (decyzja 

nauczyciela 

prowadzącego) 

8.  Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim 10 

9.  Zwycięstwo w konkursie ogólnopolskim (tytuł laureata) 15    

10.  Udział w konkursie międzynarodowym 1-7 (decyzja 

nauczyciela 

prowadzącego) 

11.  Wyróżnienie w konkursie międzynarodowym 15 

12.  Zwycięstwo w konkursie międzynarodowym (tytuł laureata) 20 

13.  Zwycięstwo w szkolnych zawodach sportowych 5 

14.  Reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych strefowych 

zawodach sportowych 

5 

15.  Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę ( co najmniej 80% obecności) 

10 za zajęcia, raz w 

semestrze 
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16.  Zwycięstwo w międzyszkolnych strefowych zawodach 

sportowych 

10 

17.  Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 10 (raz na rok szkolny) 

18.  Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z 

pełnionych funkcji w klasie – (przewodniczący, zastępca, 

skarbnik), rzetelne pełnienie funkcji dyżurnego 

0 -10 (raz w semestrze) 

19.  Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z 

pełnionych funkcji  w szkole 

15 – przewodniczący 

10 – pozostałe funkcje 

(raz na rok szkolny) 

20.  Wzorowe wywiązywanie się z obowiązku dyżurnego w 

klasie  

10 raz na tydzień 

21.  Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

zawartych w statucie szkoły 

10 

22.  Galowy strój podczas uroczystości szkolnych 5 (za każdy udział) 

23.  Punktualność (brak spóźnień) 15 (raz w semestrze) 

24.  Brak godzin nieusprawiedliwionych 15 (raz w semestrze) 

25.  Pomoc w organizacji imprezy szkolnej/klasowej 1-10 (każdorazowo) 

26.  Uczeń asystent nauczyciela np. prowadzenie fragmentu 

lekcji pod okiem nauczyciela, pokaz, eksperyment 

1-10 (każdorazowo) 

27.  Przygotowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia ( 

wykresy, mapy, prezentacje, referaty itp. ) 

1-10 (każdorazowo) 

28.  Pomoc koleżeńska (np. systematyczna pomoc kolegom w 

nauce) 

1-10  

29.  Pochwała pracownika szkoły (uwaga! Pochwała za 

systematyczną pomoc) 

5 pkt każdorazowo 

Pracownicy szkoły 

30.  Inne pożądane zachowania (działanie na rzecz szkoły oraz 

klasy), stosowanie dobrych manier, kultura zachowania 

5-20 (decyzja 

nauczyciela, raz w 

semestrze) 

31.  Inne zaobserwowane wyjątkowo pozytywne zachowania 1-5 (każdorazowo) 

32.  Premia za całkowity brak punktacji ujemnej  15 raz w semestrze 

b Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych  

1.  Przeciwstawianie się przejawom złych zachowań 5-10 (każdorazowo) 

2.  Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły ( np. 

kiermasze, zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt, zbiórki 

żywności czy zabawek dla potrzebujących i inne ) 

5-20 (raz w semestrze) 

3.  Aktywność społeczna ( w tym również wolontariat w 

przedszkolu, przynoszenie książek na bookcrossing, pomoc 

w przeprowadzeniu akcji ekologicznych, czytelniczych, 

profilaktycznych, promocji zdrowia, turniejów sportowych i 

innych ) 

5-20 (raz w semestrze) 
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Waga negatywnych zachowań 

L.p. Niepożądane reakcje ucznia Waga(pkt) 

a Funkcjonowanie w środowisku szkolnym  

1.  Spóźnianie się na lekcje z własnej winy 

nieusprawiedliwione spóźnienie) 

3 (za każde) 

2.  Przeszkadzanie na lekcjach (dotyczy jednej jednostki 

lekcyjnej) 

- chodzenie po klasie 

- rozmowy 

 

 

5 

5 

3.  Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach mimo 

wcześniejszego upomnienia nauczyciela 

10 

4.  Umyślne niewykonanie polecenia nauczyciela 10 

5.  Zniszczenie mienia szkolnego  

Niszczenie książek w bibliotece szkolnej 

30 

10 (za każdy raz) 

6.  Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia  5 (za każdą 

opuszczoną 

godzinę) 

25 (za opuszczony 

cały dzień) 

7.  Samowolne wyjście z lekcji bez zgody nauczyciela 20 

8.  Łamanie przepisów szkolnych (np. kłamstwa, 

ściąganie, odpisywanie prac domowych – dotyczy 

jednego przewinienia) 

10 (za każde 

zachowanie) 

9.  Niewywiązywanie się z powierzonych zadań zleconych 

przez nauczyciela (innych niż praca domowa, np.: 

dyżury w klasie) 

10 

10.  Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia zawartych 

w statucie szkoły 

10 

b Respektowanie zasad współżycia oraz norm etycznych   

1.  Aroganckie zachowanie oraz słowne lub fizyczne 

zaczepianie innych  

10 (za jedno 

zdarzenie) 

2.  Bójka  40 

3.  Wulgarne słownictwo 20 

4.  Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych 10 

5.  Udowodniona kradzież 40 

6.  Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia) 5 

7.  Stosowanie używek (alkohol, papierosy, narkotyki, 

dopalacze)  

50 

8.  Wyłudzanie pieniędzy 30 

9.  Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie 30 
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usprawiedliwienia 

10.  Samowolne opuszczanie terenu szkoły 20 

11.  Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły bez 

zgody nauczyciela (wycieczka szkolna, wyjścia itp.)  

5 każdorazowo 

12.  Filmowanie i robienie zdjęć bez zgody osoby 

zainteresowanej 

10 (za każdy raz) 

 

 

13.  Publikacja informacji oraz nagrań w Internecie bez 

zgody osób zainteresowanych 

30 

14.  Interwencja Policji w przypadku nagannego 

zachowania ucznia będącego pod opieką nauczyciela 

50 

15.  Brak zeszytu do korespondencji 5 (za każdy raz) 

16.  Niestosowny strój lub wygląd 5 

17.  Każdorazowy brak obuwia zmiennego 5             

18.  Inne niepożądane zachowania (nie uwzględnione w 

niniejszym zestawieniu) 

5-40  

  

 

Ocenę z zachowania (semestralną lub roczną) ustala wychowawca na podstawie: 

• uzyskanych punktów 

• opinii Rady Pedagogicznej 

• własnych obserwacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


