
   Aneks do kryteriów oceniania zachowania 

 

 

 W celu usprawnienia wystawiania śródrocznej i rocznej oceny zachowania uczniów klas 4-8 

wprowadza się od roku szkolnego 2019/2020 wewnątrzszkolny pomocniczy system punktowy. 

System ten jest ściśle powiązany z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (ocena zachowania). 

 

Kryteria systemu punktowego: 

1. Wzorowe +300 pkt. i więcej 

2. Bardzo dobre +150 pkt. Do +300 pkt. 

3. Dobre 0 do +150 pkt. 

4. Poprawne -1 pkt. Do -200 pkt. 

5. Niedpowiednie -201 pkt. do -350 pkt. 

6. Naganne poniżej -351 pkt. 

 

 Nauczyciel zaznacza w dzienniku dane zachowanie w czasie lekcji i po lekcjach. 

Wychowawca monitoruje punkty zachowania uczniów swojej klasy. 

 

 Objaśnienia: 

1. W przypadku interwencji Straży Miejskiej lub Policji dotyczącej kradzieży, bójki, 

zażywania używek, bez względu na zdobytą ilość punktów, ocena zachowania na dany okres 

nie może być wyższa niż nieodpowiednia lub naganna. 

2. Punkty przyznawane są za każde zachowania, pozytywne lub negatywne i sumowane na 

koniec semestru. 

3. Ocena zachowania na każdy semestr to: 

a) suma zdobytych punktów (karty zachowań pozytywnych i negatywnych); 

b) samoocena danego ucznia; 

c) ocena danego ucznia przez klasę; 

d) ocena nauczycieli – karta. 

 

 

 

 

 

 



   Tabela punktowa – zachowania pozytywne 

 

Lp. Rodzaj zachowania Liczba 

punktów 

1 Kultura osobista i kultura języka (punktacja raz w miesiącu) 5 

2 Dbałość o strój szkolny/stosowny wygląd (punktacja raz w miesiącu) 5 

3 Zmiana obuwia (raz w miesiącu, niezapowiedzianie) 5 

4 Udział w konkursie szkolnym, zawodach sportowych 5 

5 Laureat konkursu szkolnego, zawodów sportowych (zajęcie I, II, III 

miejsca) 

10 

6 Udział w konkursie pozaszkolnym, zawodach sportowych 

pozaszkolnych 

5 

7 Laureat konkursu pozaszkolnego, zawodów sportowych 

pozaszkolnych (zajęcie I, II, III miejsca/ wyróżnienie), laureat 

konkursu przedmiotowego uprawniającego do wpisu na 

świadectwie (m.in.  organizowanego przez MEN, Kuratorium, 

Konkursu międzynarodowego, MNiMS) 

30/50 

8 Pomoc w organizacji uroczystości klasowej /szkolnej 5 

9 Aktywny udział w uroczystości szkolnej 10 

10 Praca społeczna na rzecz szkoły (reprezentowanie szkoły  

w uroczystościach na terenie miasta) 

10 

11 Rzetelne wypełnianie funkcji dyżurnego (ocena raz w semestrze) 10 

12 Pomoc koleżeńska (konkretne ustalenia z nauczycielem) 20 

13 Rzetelne wywiązywanie się z pełnionej funkcji w klasie lub szkole 20 

14 Udział w akcjach charytatywnych (w tym wolontariat) 5 

15 Premia za brak punktów ujemnych w danym semestrze 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Tabela punktowa – zachowania negatywne 

 

Lp. Rodzaj zachowania Liczba 

punktów 

1 Przeszkadzanie na lekcji 5 

2 Nieobecność nieusprawiedliwiona/ spóźnienie 5 

3 Arogancki stosunek wobec dorosłych 50 

4 Agresja słowna, wulgaryzmy, prowokowanie 20 

5 Wyłudzanie, wymuszanie, szantaż 100 

6 Kradzież 100 

7 Udział w bójce 50 

8 Niestosowne zachowanie podczas przerw, w bibliotece, w stołówce, w 

czasie wycieczek i uroczystości szkolnych 

20 

9 Niewypełnianie obowiązków dyżurnego 5 

10 Zaśmiecanie otoczenia/niszczenie mienia 5/50 

11 Niestosowny strój szkolny i wygląd (makijaż, malowanie paznokci) 

brak stroju galowego, brak obuwia 

5 

12 Używki (papierosy, alkohol, narkotyki) 200 

13 Używanie telefonów komórkowych, iPhone, smartwatche na terenie 

szkoły 

50 

14 Cyberprzemoc (sms, e-mail, nagrywanie, fotografowanie) 100 

15 Przebywanie w trakcie przerw w miejscach niedozwolonych 

(przedsionek, teren przed szkołą, za halą) samowolne opuszczanie 

budynku i terenu szkoły 

20 

 


