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ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KL. IV - VIII 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 198 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI 

1. W szkole obowiązują punktowe Zasady Oceniania Zachowania uczniów klas IV – VIII 

oraz nagrody (pochwała wychowawcy klasy, pochwała dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1) i kary (upomnienie wychowawcy oddziału, nagana 

wychowawcy oddziału, upomnienie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, 

nagana dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1). 

2. Punktowe zasady oceniania zachowania uczniów, nagrody i kary określają zasady 

bieżącego oceniania i uzyskiwania przez uczniów  punktów dodatnich lub nagród za 

działania pozytywne, punktów ujemnych lub kar za działania negatywne oraz kryteria 

uzyskania śródrocznej i rocznej oceny zachowania. 

3. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie 

wobec kolegów i innych osób z uwzględnieniem w szczególności następujących obszarów: 

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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) tolerancję i reagowanie na przejawy dyskryminacji 

8) okazywanie szacunku innym osobom, 

9) dbałość o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju, 

10) przestrzeganie ustalonych zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. 

4. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania. 

5. Monitorowanie aktywności uczniów polega na obserwacji zachowań ucznia  oraz na 

systematycznym wpisywaniu przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym punktów, 

nagród i kar za pozytywne i negatywne zachowania uczniów. 

6. Punkty przyznają nauczyciele w oparciu o opinię własną, pracowników szkoły, Samorządu 

Uczniowskiego i zapisują je w dzienniku. 
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7. Szczegółowe kryteria dotyczące przyznawania punktów dodatnich i ujemnych, 

częstotliwości ich przyznawania oraz osób oceniających zostały opisane w tabeli. 

 Kryteria oceny 
Osoby 

oceniające 

Liczba 

punktów 
Częstotliwość 

P1 Punktualność – brak spóźnień. wychowawca +1 raz w miesiącu 

P2 

Obowiązkowość i systematyczność  

w przygotowywaniu się do zajęć (brak 

nieprzygotowań). 

nauczyciel 

przedmiotu 
+3 raz w okresie 

P3 
Terminowe wywiązywanie się  

z powierzonych zadań. 

wychowawca 

nauczyciel 
+1 za każde działanie 

P4 

Dbałość o rozwój własny – systematyczny 

udział w szkolnych zajęciach 

wyrównawczych, kołach przedmiotowych 

lub zajęciach sportowych. 

nauczyciel 

przedmiotu 
+5 raz w okresie 

P5 
Aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz 

klasy lub szkoły. 

wychowawca 

nauczyciel 
+3 każdorazowo 

P6 
Aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz 

środowiska lokalnego, wolontariat. 

organizator akcji 

wychowawca 

od +2                

do +5 
raz w okresie 

P7 
Udział w szkolnych konkursach i zawodach 

sportowych. 

nauczyciel 

przedmiotu 
+3 każdorazowo 

P8 

Udział w pozaszkolnych konkursach  

i zawodach sportowych jako reprezentant 

szkoły. 

nauczyciel 

przedmiotu 
+5 każdorazowo 

P9 

Zaangażowanie i aktywne uczestnictwo  

przy organizacji imprez i uroczystości 

szkolnych, udział w projekcie szkolnym. 

opiekun imprezy +3 każdorazowo 

P10 

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły  

na zewnątrz w czasie wolnym od zajęć 

dydaktycznych. 

opiekun wyjścia +3 każdorazowo 

P11 

Strój i wygląd dostosowany do 

okoliczności (np. uroczystość szkolna, 

wyjście do teatru). 

wychowawca +1 każdorazowo 

P12 

Postawa prospołeczna i prawidłowe 

reagowanie na negatywne zachowania oraz 

przejawy zagrożenia.  

wychowawca 

 
+2 każdorazowo 

P13 
Godne reprezentowanie szkoły podczas 

wycieczek, wyjść  klasowych i szkolnych. 
wychowawca +1 każdorazowo 

P14 

Wyjątkowy takt i  kultura osobista - dobre 

maniery w stosunku do dorosłych  

i rówieśników, zachowanie odpowiednie  

do sytuacji, okazywanie szacunku innym. 

wychowawca +5 raz w okresie 

P15 Pochwała wychowawcy. wychowawca +15 raz w okresie 

P16 Pochwała dyrektora. dyrektor +30 każdorazowo 

P17 
Postępy w zachowaniu ucznia i jego 

wysiłek w pracy nad sobą. 
wychowawca +5 raz w okresie 

P18 
Premia za całkowity brak punktów 

ujemnych. 
wychowawca +10 raz w okresie 
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 Kryteria oceny 
Osoby 

oceniające 

Liczba 

punktów 
Częstotliwość 

N1 Spóźnienie się na lekcję. nauczyciel -1 każdorazowo 

N2 
Samowolne opuszczenie terenu szkoły  

w trakcie trwania zajęć, ucieczka z lekcji. 
wychowawca -10 każdorazowo 

N3 
Każda godzina nieobecna 

nieusprawiedliwiona  
wychowawca -1 raz w miesiącu 

N4 
Niewywiązywanie się z powierzonych  

lub dobrowolnie podjętych zadań. 

wychowawca 

nauczyciel 
-2 za każde działanie 

N5 

Nieprzygotowanie do zajęć powyżej 

ustalonego na poszczególnych 

przedmiotach limitu. 

nauczyciel 

przedmiotu 
-3 każdorazowo 

N6 
Niezgłoszenie nieprzygotowania do zajęć 

na początku lekcji. 

nauczyciel  

przedmiotu 
-5 każdorazowo 

N7 Brak zmiany obuwia. 
wychowawca 

nauczyciel 
-2 za każdy dzień 

N8 Celowe niszczenie mienia szkoły. 
wychowawca 

nauczyciel 
-10 każdorazowo 

N9 Zaśmiecanie otoczenia. 
wychowawca 

nauczyciel 
-2 każdorazowo 

N10 
Używanie wulgaryzmów i słownictwa 

spoza normy językowej. 

wychowawca 

nauczyciel 
-5 każdorazowo 

N11 

Nieprzestrzeganie ustalonych zasad 

bezpieczeństwa, świadome stwarzanie 

zagrożenia bezpieczeństwu własnemu i 

innych. 

wychowawca 

nauczyciel 
-5 każdorazowo 

N12 Uleganie nałogom. 
wychowawca 

nauczyciel 
-30 każdorazowo 

N13 

Stosowanie przemocy fizycznej wobec 

uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły, w tym pobicie, udział w bójce. 

wychowawca 

nauczyciel 
-30 każdorazowo 

N14 

Stwierdzone zaczepianie słowne  

np. ośmieszanie, zastraszanie, dokuczanie, 

brak tolerancji wobec innych.  

wychowawca 

nauczyciel 
-10 każdorazowo 

N15 
Namawianie i prowokowanie do złych 

czynów. 

wychowawca 

nauczyciel 
-10 każdorazowo 

N16 
Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji, 

uciążliwe przeszkadzanie. 
nauczyciel -5 każdorazowo 

N17 

Używanie telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły. 

wychowawca 

nauczyciel 
-5 każdorazowo 

N18 
Fotografowanie lub filmowanie  z udziałem 

innych bez ich zgody.  

wychowawca 

nauczyciel 
-25 każdorazowo 

N19 
Samowolnie oddalenie się od grupy 

podczas wycieczek i wyjść. 

wychowawca 

nauczyciel 
-20 każdorazowo 

N20 
Podrabianie podpisu, fałszownie 

usprawiedliwienia oraz ocen. 

wychowawca 

nauczyciel 
-15 każdorazowo 

N21 Ściąganie, kłamanie. wychowawca -5 każdorazowo 
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nauczyciel 

N22 
Kradzież, wyłudzanie pieniędzy  

lub własności prywatnej. 

wychowawca 

nauczyciel 
-20 każdorazowo 

N23 
Niestosowne zachowanie podczas apeli  

i uroczystości szkolnych. 

wychowawca 

nauczyciel 
-5 każdorazowo 

N24 

Rozpowszechnianie materiałów 

dotyczących nauczycieli i uczniów godzące 

w dobre imię szkoły i ich pracowników 

oraz umieszczanie obraźliwych komentarzy 

na portalach internetowych. 

wychowawca 

nauczyciel 
-30 każdorazowo 

N25 

Aroganckie, niewłaściwe zachowanie 

wobec rówieśników, nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły. 

wychowawca 

nauczyciel 
-10 każdorazowo 

N26 
Odmowa wykonania polecenia nauczyciela 

 i innego pracownika szkoły. 

wychowawca 

nauczyciel 
-5 każdorazowo 

N27 Upomnienie wychowawcy. wychowawca -10 każdorazowo 

N27 Nagana wychowawcy wychowawca -15 każdorazowo 

N28 Upomnienie dyrektora. dyrektor -20 każdorazowo 

N29 Nagana dyrektora. dyrektor -30 każdorazowo 

 

8. Nauczyciel nie może wstawić uczniowi punktów ujemnych bez ustnego poinformowania 

go o tym. 

9. Pochwałę wychowawcy oddziału przyznaje wychowawca oddziału na wniosek swój, 

innego nauczyciela, pracownika Zespołu, Samorządu Uczniowskiego. 

10. Pochwałę dyrektora Zespołu przyznaje dyrektor Zespołu na wniosek swój, innego 

nauczyciela, pracownika Zespołu, Samorządu Uczniowskiego. 

11. Uczeń otrzymuje pochwałę wychowawcy oddziału lub dyrektora Zespołu za: 

1) szczególnie wyróżniające się zachowanie; 

2) systematyczną pomoc innym uczniom; 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

sportowych; 

4) stuprocentową frekwencję; 

5) wyróżniającą albo wzorową działalność na rzecz oddziału, Szkoły, środowiska 

lokalnego; 

6) aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

7) przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły; 

8) przygotowanie i przeprowadzenie imprez szkolnych; 

9) szlachetny uczynek. 

12. Upomnienie, naganę wychowawcy oddziału przyznaje wychowawca oddziału na wniosek 

swój, innego nauczyciela, pracownika Zespołu, Samorządu Uczniowskiego. 
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13. Upomnienie wychowawcy oddziału trwa 1 miesiąc, a nagana wychowawcy oddziału  

2 miesiące. 

14. Upomnienie, naganę dyrektora Zespołu przyznaje dyrektor Zespołu na wniosek swój, 

innego nauczyciela, pracownika Zespołu, Samorządu Uczniowskiego. 

15. Upomnienie dyrektora Zespołu trwa 3 miesiące, a nagana dyrektora Zespołu 6 miesięcy. 

16. Uczeń, który otrzymał upomnienie, naganę wychowawcy oddziału lub dyrektora Zespołu 

jest pozbawiony przywilejów ucznia (np. szczęśliwy numerek, udział w wyjściach, 

wyjazdach) i nie reprezentuje szkoły na zewnątrz (np. konkursy, olimpiady, zawody 

sportowe). 

17. Uczeń otrzymuje upomnienie lub naganę wychowawcy oddziału lub dyrektora Zespołu za: 

1) każdy stwierdzony przypadek nieuczciwego zachowania; 

2) zniszczenie mienia Szkoły lub innego ucznia/uczniów; 

3) lekceważenie zasad bezpieczeństwa; 

4) wnoszenie, posiadanie i palenia papierosów lub e-papierosów; 

5) przebywanie w towarzystwie osób palących; 

6) spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających, a także ich posiadania  

i rozprowadzanie; 

7) wykroczenie powodujące zagrożenie życia, zdrowia lub inny czyn będący w kolizji  

z prawem; 

8) fotografowanie, filmowanie, nagrywanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie zdjęć, 

filmów z udziałem nauczycieli, pracowników Zespołu, koleżanek i kolegów bez ich 

zgody. 

9) godziny nieobecne nieusprawiedliwione (6 – 12 godz. upomnienie wychowawcy, 13 – 

19 godz. nagana wychowawcy, 20 – 26 godz. – upomnienie dyrektora, od 27 godz. – 

nagana dyrektora Zespołu). 

18. Czas trwania upomnienia, nagany wychowawcy oddziału lub dyrektora Zespołu może ulec 

skróceniu co najwyżej do połowy okresu jego trwania na wniosek osoby/osób 

wnioskujących o udzielenie kary regulaminowej. 

19. Uczeń ubiegający się o skrócenie kary regulaminowej wykonuje, w swoim czasie wolnym, 

określone zadania (np. przeprowadzenie akcji charytatywnej, sprzątanie, wykonanie 

dekoracji, klejenie książek w bibliotece) na rzecz społeczności szkolnej w następującej 

liczbie godzin: 

1) 5 godz. – w przypadku upomnienia wychowawcy oddziału; 

2) 10 godz. – w przypadku nagany wychowawcy oddziału; 
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3) 20 godz. – w przypadku upomnienia dyrektora szkoły; 

4) 30 godz. – w przypadku nagany dyrektora Zespołu. 

20. Zakres, godziny pracy ucznia oraz opiekuna/opiekunów ustala wychowawca oddziału  

w porozumieniu z rodzicami i wicedyrektorem. 

21. Wychowawca oddziału jest zobowiązany do zapisu w dzienniku elektronicznym 

informacji na temat uczniów objętych pochwałą, upomnieniem, naganą. 

22. W klasach IV - VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się 

przeliczając ocenę punktową według następującej skali: 

1) zachowanie wzorowe – 200 punktów i więcej; 

2) zachowanie bardzo dobre – 151– 199 punktów; 

3) zachowanie dobre – 100 – 150 punktów; 

4) zachowanie poprawne – 51 – 99 punktów; 

5) zachowane nieodpowiednie – 21 – 50 punktów; 

6) naganne – 20 i mniej punktów. 

23. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie 

dobrej. 

24. Uczeń, który otrzymał w okresie:  

1) 25 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż bardzo dobre; 

2) 35 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż dobre; 

3) naganę wychowawcy klasy nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż 

poprawne, chyba, że czas trwania nagany minął; 

4) upomnienie dyrektora Zespołu nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż 

nieodpowiednie, chyba, że czas trwania upomnienia minął; 

5) naganę dyrektora Zespołu nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż naganne, 

chyba, że czas trwania nagany minął; 

25. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, wychowawca 

zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o proponowanej dla niego ocenie 

zachowania. 

26. Ostateczną, śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału na 

podstawie uzyskanej przez uczniów sumy punktów, udzielonych nagród i kar, po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

27. Jeżeli uczeń dopuści się rażących uchybień po wystawieniu oceny zachowania,  przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, wychowawca ma prawo do obniżenia 

oceny zachowania, o czym niezwłocznie informuje ucznia i jego rodziców. 
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28. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się na piśmie do dyrektora Zespołu od 

wystawionej śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, jeżeli uznają, że 

ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. 

29. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji 

na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 


