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Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów klas IV-VIII w roku 

szkolnym 2020/2021  

1. Postanowienia wstępne: 

- niniejsze wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania obowiązują w 

czasie nauki w trybie stacjonarnym; 

- w czasie trwania pandemii obowiązuje również zapis w punkcie 40 części III; 

- w przypadku przejścia na  hybrydowy lub zdalny tryb nauczania  obowiązują 

niniejsze zapisy oraz zapisy znajdujące się w aneksie do zasad oceniania 

zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w maju 2020 r. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy 

czwartej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

      1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 

publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

3. Oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy. 

4. Wychowawca klasy i  nauczyciele zapisują uwagi w e-dzienniku. 

5. Uczeń ma prawo znać odnotowaną liczbę punktów dodatnich lub ujemnych. 

6. Zachowaniem wyjściowym każdego ucznia jest zachowanie dobre. 

7. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów. 

8. W ciągu trwania każdego semestru uczeń może otrzymywać dodatkowo 

punkty: 

a) dodatnie- za zachowania i postawy powszechnie uznawane za pozytywne, 

b) ujemne - za zachowania i postawy powszechnie uznawane za negatywne. 

a. Punkty przyznaje uczniowi wychowawca i/lub inni nauczyciele. 
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b. Uzyskana w wyniku sumowania liczba punktów jest przeliczana na ocenę  

z zachowania śródroczną lub roczną według następującej skali: 

   mniej niż 35 punktów naganne 

35 - 64  punktów  nieodpowiednie 

65 - 99  punktów  poprawne 

100 - 150  punktów  dobre 

151- 189  punktów  bardzo dobre 

   190 punktów i powyżej wzorowe 

 

 

I. Punkty „dodatnie” uczeń może otrzymać jednorazowo na zakończenie semestru 

jeżeli: 

- ucznia cechowała wzorowa kultura osobista wyrażana kulturalnym 

słownictwem, w tym użyciem zwrotów grzecznościowych wobec 

nauczycieli, pracowników szkoły i rówieśników, rzetelnym 

wykonywaniem obowiązków szkolnych, schludnym wyglądem oraz 

postawą nakierowaną na poszanowanie mienia i w ciągu trwania 

semestru nie otrzymał punktów za czyny, o których mowa w ust. IV 10 pkt 

- uczeń wykonywał pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego 10 pkt 

     -   uczeń wyróżniająco  wypełniał obowiązki dyżurnego  5 pkt 

II. Punkty „dodatnie” uczeń może otrzymać również za: 

1) Udział w konkursach pozaszkolnych (poza eliminacjami szkolnymi) 15 pkt 

- I miejsce 10 pkt 

- II miejsce 7 pkt 

- III miejsce lub wyróżnienie 5 pkt 

Punkty za udział i zajęte miejsca sumują się.  

2) Udział w konkursach wewnątrzszkolnych 10 pkt 

- I miejsce 5 pkt 

- II miejsce 3 pkt 

- III miejsce lub wyróżnienie 2 pkt 

Punkty za udział i zajęte miejsca sumują się.  

3) Udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych – 

pozaszkolnych 15 pkt 
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- I miejsce 10 pkt 

- II miejsce 7 pkt 

- III miejsce lub wyróżnienie 5 pkt 

Punkty za udział i zajęte miejsca sumują się.  

4) Udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych – 

wewnątrzszkolnych 10 pkt 

- I miejsce 5 pkt 

- II miejsce 3 pkt 

- III miejsce lub wyróżnienie 2 pkt 

Punkty za udział i zajęte miejsca sumują się.  

5) Czynny udział w imprezach, akademiach, apelach, 

przedstawieniach szkolnych, klasowych, reprezentowanie szkoły na 

imprezach i uroczystościach poza szkołą (każdorazowo) do 15 pkt 

6) Aktywna praca w kółkach zainteresowań (raz w semestrze) do 10 pkt 

7) Pomoc w organizacji imprezy szkolnej (po lekcjach), akcji 

charytatywnych, społecznych do 15 pkt 

8) Przyniesienie materiałów w ramach prowadzonych akcji, zbiórek: 

puszki, nakrętki, baterie (punkty wpisywane raz w semestrze)  

- do 30 sztuk 5 pkt 

- od 31 do 100 sztuk 8 pkt 

- od 101 do 150 sztuk 15 pkt 

- powyżej 151 sztuk 20 pkt 

9) Praca na rzecz innych, szkoły, środowiska do 10 pkt 

10)Praca na rzecz klasopracowni i klasy (punkty wychowawca 

przyznaje uznaniowo raz w semestrze) 5 pkt 

11)Pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim (punkty przyznawane 

są raz w semestrze za aktywną i solidną pracę a nie tylko za 

powierzoną funkcję) 10 pkt 

12)Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (punkty przyznawane są 

raz w semestrze za aktywną i solidną pracę a nie tylko za 

powierzoną funkcję) do 5 pkt 

13)Pomoc kolegom w nauce (pomoc jednorazowa lub długofalowa) do 10 pkt 

14)Wykonanie pomocy dydaktycznych (każdorazowo) do 10 pkt 
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15)Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym (raz w 

semestrze) 5 pkt 

16)Przyniesienie materiałów do pracowni do 10 pkt 

17)Udział w zajęciach poza terenem szkoły (klub plastyka, klub 

sportowy, zajęcia w MOK-u) – raz w semestrze 5 pkt 

18)Za 100% frekwencję (raz w semestrze) 10 pkt 

19) Za systematyczne korzystanie z biblioteki szkolnej - wypożyczenie 

co najmniej 10 książek w semestrze (punkty wpisywane raz 

w semestrze) 

10 pkt 

20) Za obsługę sprzętu nagłaśniającego podczas imprez szkolnych 

(punkty wpisywane raz w semestrze) 
do 15 pkt 

III. Punkty „ujemne” uczeń może otrzymać za: 

1) Wulgaryzmy (każdorazowo) - 15 pkt 

2) Spóźnienie (bez określenia czasu spóźnienia) - 5 pkt 

3) Nieobecności nieusprawiedliwione  

- za każdą pojedynczą godzinę - 5 pkt 

- cały dzień - 10 pkt 

4) Brak dyscypliny na lekcjach (wpisana uwaga do zeszytu uwag) - 10 pkt 

5) Udział w bójkach, chuligańskie wybryki, przemoc do - 30 

pkt 

6) Kradzieże do - 30 

pkt 

7) Podrabianie podpisu rodzica lub nauczyciela (dokumentów) - 30 pkt 

8) Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły  do - 10 

pkt 

9) Zniesławienie, poniżenie nauczyciela- funkcjonariusza publicznego 

(art.115 § 13 KK) -20 pkt 

10)Arogancja, bezczelność, ubliżanie innym uczniom - 20 pkt 

11)Zniszczenie mienia szkoły (plus zwrot kosztów naprawy) do - 20 

pkt 

12)Przyprowadzanie obcych na teren szkoły - 10 pkt 

13)Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, 

dopalaczy lub innych środków odurzających, uleganie nałogom - 30 pkt 
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 (i namawianie) 

14)Przynoszenie do szkoły przedmiotów niebezpiecznych 

(zagrażających otoczeniu) lub używek (tytoniu, tabaki, alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, itp.) - 30 pkt 

15)Wyłudzanie pieniędzy - 20 pkt 

16)Kłamstwo, oszustwo, niedotrzymywanie obietnic wobec nauczyciela do - 20 

pkt 

17)Niewłaściwe zachowanie na imprezach, wycieczkach, wyjściach 

grupowych 

do - 20 

pkt 

18)Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo) - 10 pkt 

19)Brak obuwia zmiennego (każdorazowo) - 5 pkt 

20)Niestosowne ubranie i wygląd, tj: 

- spodenki lub spódnice krótsze niż do połowy uda; 

- strój odkrywający ramiona, brzuch, głęboki dekolt; 

- strój niechlujny, np. potargane dziurawe spodnie, spódnice itp.; 

- wulgarne i/lub obraźliwe napisy i rysunki na elementach stroju; 

- tatuaż lub piercing; 

- farbowane włosy, dredy, irokezy; 

- pomalowane paznokcie lub tipsy; 

- makijaż; 

- noszenie nakrycia w szkole; 

- dużą niestosowną biżuterię lub biżuterię, której elementy mogą być 

niebezpieczne dla uczni i/lub nauczycieli. 

do - 10 

pkt 

Uwaga: dozwolona jest dyskretna, skromna, mała biżuteria  u dziewcząt 

oraz używanie kosmetyków korygujących i maskujących w kolorach 

naturalnych.  

21)Używanie na terenie szkoły (podczas lekcji, innych zajęć i przerw) 

telefonu komórkowego , sprzętu audio (MP3, MP4) i gier 

przenośnych (typu PSP itp.). W przypadku użycia jakiegokolwiek ze 

sprzętu w szkole zostanie wszczęta wewnątrzszkolna procedura  - 10 pkt 

22)Używanie na dyskotece lub innej imprezie szkolnej telefonu 

komórkowego, robienie zdjęć, nagrań na terenie szkoły. W 

przypadku złamania zakazu nastąpi wszczęcie procedury - 20 pkt 
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wewnątrzszkolnej oraz zakaz wejścia na kolejna dyskotekę lub 

imprezę szkolną 

23)Nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, zadania, ćwiczeń, pomocy 

– każdorazowo) uczeń otrzymuje punkty ujemne lub wpis do 

dziennika o nieprzygotowaniu - 5 pkt 

24)Niewłaściwe zachowanie podczas przerw:  

- każdorazowo - 5 pkt 

- za zachowanie zagrażające życiu lub zdrowiu - 20 pkt 

25)Nieoddanie książek w terminie do biblioteki szkolnej - 5 pkt 

26)Noszenie symboli świadczących o przynależności do jakichkolwiek 

subkultur lub klubów sportowych - 10 pkt 

27)Brak odświętnego stroju w wyznaczonych dniach (święta, 

uroczystości szkolne, egzaminy oraz inne ważne wydarzenia 

szkolne) - 10 pkt 

28)Ucieczkę z lekcji - 15 pkt 

29)Samowolne opuszczenie klasy w trakcie lekcji, odłączenie się od 

grupy w czasie wycieczki lub wyjścia z klasą - 15 pkt 

30)Przebywanie na przerwie poza terenem szkoły - 20 pkt 

31)Za zachowanie zmuszające do wezwania policji lub straży miejskiej - 30 pkt 

32)Za wejście w konflikt z prawem, także za czyny, których uczeń 

dopuścił się poza szkołą (jeżeli szkoła otrzyma oficjalne zgłoszenie 

od policji) - 30 pkt 

33)Niestosowanie się do regulaminów klasopracowni i sali 

gimnastycznej (każdorazowo) - 5 pkt 

34)Naganę:  

- wychowawcy - 20 pkt 

- dyrektora - 30 pkt 

33)Za przejawy agresji wobec kolegów lub koleżanek, znęcanie się 

fizyczne lub/i psychiczne, próby wykluczenia z grona rówieśniczego 

( potwierdzone przez wychowawcę lub/ i psychologa , pedagoga 

szkolnego) - 30 pkt 

35)Za brak podpisu rodzica (opiekuna) pod oceną lub w zeszycie 

kontaktów pod ważną informacją 

- 3 pkt za 

każdy 
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dzień 

zwłoki 

36)Za nieprzyniesienie w terminie deklaracji dotyczących spraw 

szkolnych ( wyjścia, zmian godzin lekcji, usprawiedliwienia,  itp.) 

- 3 pkt za 

każdy 

dzień 

zwłoki 

37)Za nieuzasadnione przebywanie w łazience, szatni - 5 pkt 

38)Za stosowanie cyberprzemocy wobec kolegów lub koleżanek  

(nękanie, podszywanie się, obrażanie na portalach internetowych, 

rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto bez wiedzy osoby 

zainteresowanej, nagrywanie filmów, publikowanie zdjęć i filmów 

bez zgody osoby zainteresowanej, szkalowanie, oczernianie w 

mailach, listach, SMS-ach, podburzanie do negatywnych 

zachowań)-  także za czyny, których uczeń dopuścił się poza szkołą, 

a szkoła otrzymała takie informacje - 30 pkt 

39)Za zniszczenie podręczników szkolnych - 3 pkt za 

każdą 

książkę 

40) Za celowe i nieuzasadnione niestosowanie się do zasad higieny i 

bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem COVID19 -10 pkt 

 

 

39)Postanowienia końcowe: 

- na zachowanie wzorowe uczeń może otrzymać w semestrze najwyżej dwie  

uwagi naganne zapisane w § 4 WSO, pod warunkiem, że nie będą to uwagi 

związane z nieodpowiednim zachowaniem będącym zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia; 

- uczeń, który otrzymał ustne upomnienie nauczyciela lub wychowawcy ( na 

podstawie zapisu w dzienniku lub zeszycie uwag), nie może otrzymać                        

z zachowania oceny wyższej niż dobra; 

- po otrzymaniu pisemnej nagany nauczyciela lub wychowawcy lub po otrzymaniu 

innej kary przewidzianej w statucie szkoły oraz w przypadku konfliktu z prawem 

uczeń może otrzymać z zachowania maksymalnie ocenę poprawną; 
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- uczeń, który w ciągu trwania semestru otrzymał 5 lub więcej uwag nagannych, 

nie może otrzymać z zachowania oceny wyższej niż poprawna; 

- uczeń, który dopuścił się przemocy psychicznej (cyberprzemoc) lub fizycznej 

wobec rówieśnika (rówieśników), a fakt ten został potwierdzony przez 

wychowawcę lub/i pedagoga/psychologa,  nie może otrzymać z zachowania 

oceny wyższej niż poprawna; 

- w przypadku niestosowania się ucznia do zapisów dotyczących wyglądu 

zewnętrznego  zastosowane będą kary zapisane w § 66 Statutu szkoły; 

- o udziale ucznia w zawodach sportowo-rekreacyjnych i konkursach 

przedmiotowych decydują nauczyciele przygotowujący wraz z wychowawcą; 

- wychowawca ma prawo odmówić udziału w wycieczce klasowej uczniowi z 

oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania (lub zagrożonemu taką 

oceną); 

- uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Komisja ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 

i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

 

 


