
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 

uczniów w klasach IV - VIII 
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 

im. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO 

W ŁODZI 
 

I. Uwagi ogólne. 
 

1. Każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego oraz drugiego semestru 200 pkt. 

i uzyskuje wyjściową ocenę dobrą. 

 

2. Zachowanie ucznia jest oceniane za pomocą punktacji. Zachowaniom pozytywnym 

przypisane są punkty dodatnie, a negatywnym – ujemne. 

 

3. Uzyskiwane i tracone punkty wpisuje wychowawca i nauczyciele obserwujący 

zachowanie uczniów na lekcjach, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie 

wyjść, imprez, wycieczek itp. do karty oceny punktowej do dziennika 

elektronicznego. Zapis ten jest prowadzony jawnie i systematycznie. 

 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz wystawiane punkty 

uwzględniają następujące podstawowe obszary: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom. 
 

5. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który ma wystarczającą liczbę punktów 

dodatnich, a łączna ilość punktów ujemnych w semestrze nie przekroczyła 20. Oceny 

poprawnej i wyższej nie może dostać uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub 

otrzymał naganę Dyrektora Szkoły. 
 

6. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać 

odpowiedniej ilości punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc 

pod uwagę opinię innych nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. 
 

7. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć dydaktycznych. 

 

8. Rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości 

o przewidywanej rocznej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły 

wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać 

uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie 

będą rozpatrywane. 

 

9. Rodzice mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania o jedną 

wyżej. 

 

10. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który 

ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga 



szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie 

okoliczności zawarte we wniosku. 

 

11. Zespół nauczycieli, o których mowa w pkt. 12 analizuje również zgodność ustalenia 

przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje 

dyrektora szkoły. 

 

12. Z posiedzenia zespołu nauczycieli sporządzany jest protokół zawierający 

w szczególności datę posiedzenia, imię i nazwisko ucznia, skład komisji i ustalenia. 

 

13. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i 

informuje o niej ucznia i jego rodziców. 
 

 

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 
 

15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; 

b) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 



Punkty dodatnie powiększające otrzymany kredyt: 
 

1.  Reprezentowanie szkoły w konkursach tematycznych, grach, imprezach 

sportowych, rajdach: 

a. udział w konkursie, imprezie sportowej, rajdzie...........................           od 5 do 

b. przygotowanie prac związanych z konkursem (album, plakat, projekt, 

prezentacja) 

c. efektywne uczestnictwo w spotkaniach pozalekcyjnych celem 

przygotowania się do konkursów 

d. zajęcie I – III miejsca (laureaci) 

e. zdobycie wyróżnienia (finaliści) 

f. aktywna praca w kołach zainteresowań (nieobowiązkowych, tematycznych, 

przedmiotowych) 

 

 

10pkt 

 

10pkt 

 

10pkt 

20pkt 

15pkt 

 

10pkt 

2.  Udział w konkursach szkolnych: 

a. zajęcie I – III miejsca (laureaci) 

b. zdobycie wyróżnienia (finaliści) 

c. udział w konkursach artystycznych, zawodach sportowych (rozgrywki 

międzyklasowe) 

 

15pkt 

10pkt 

  

3pkt. 

3.  Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości odbywających się poza jej terenem  

od 5 do 10pkt 

4.  Aktywny udział w uroczystościach szkolnych: 

a. występ                                                                                                   od 5 do 

b. obsługa techniczna, dekoracje                                                              od 5 do 

 

10pkt 

10pkt 

5.  Praca na rzecz szkoły: 

a. pomoc w akcji „Mleko dla szkół” (za miesiąc)  

b. dekoracja szkolnych korytarzy (po lekcjach)                                       od 3 do 

c. aktywna działalność na rzecz Samorządu Uczniowskiego (za semestr) 

 

10pkt 

10pkt 

15pkt 

6.  Praca na rzecz klasy lub świetlicy: 

a. aktywna praca w Samorządzie Klasowym (za semestr) 

b. aktywne wykonywanie obowiązków dyżurnego (za tydzień) 

c. przygotowanie dekoracji klasy (po lekcjach) 

d. przygotowanie imprezy klasowej                                                          od 5 do 

e. sprzątanie klasy (po lekcjach) 

 

15pkt 

 5pkt. 

 5pkt. 

10pkt 

 5pkt. 

7.  Pomoc koleżeńska: 

a. systematyczna pomoc kolegom w nauce (za miesiąc)                        od 15 do 

b. pomoc innym w potrzebie                                                                             do 

c. wolontariat zewnętrzny (potwierdzony)                                                       do 

 

20pkt 

20pkt 

20pkt 

8.  100% frekwencja w miesiącu  10pkt 

9.  Punkty do dyspozycji wychowawcy: 

a. za kulturę osobistą (za miesiąc)  

b. za strój galowy (każdorazowo po imprezie)  

 

20pkt 

 5pkt. 

10.  Systematyczny rozwój zainteresowań (potwierdzony udział w zawodach, 

konkursach itp.) 

 

10pkt 
 

III. Punkty ujemne zmniejszające otrzymany kredyt: 
 

1.  Przeszkadzanie na lekcji: 

a. żucie gumy......................... 

b. jedzenie, picie................................................................................................ 

c. samowolne wychodzenie z ławki............................................................... 

d. rozmawianie.............. 

e. korzystanie z telefonu komórkowego............. 

 

5pkt. 

5pkt. 

5pkt. 

2pkt. 

10pkt. 



f. inny sposób przeszkadzania w lekcji...........................................         od 5 do 10pkt. 

2.  Brak dzienniczka lub zeszytu uwag................................   5pkt. 

3.  Każda nieusprawiedliwiona godzina……   1pkt. 

4.  Spóźnianie się na lekcje..................................                                                            po 3pkt. 

5.  Opuszczenie klasy w czasie trwania lekcji mimo braku pozwolenia nauczyciela… 10pkt. 

6.  Ucieczka z lekcji (za każdą godzinę).   5pkt. 

7.  Samowolne opuszczenie terenu szkoły 20pkt. 

8.  Niewywiązywanie się z powierzonych zadań i zobowiązań 15pkt. 

9.  Niezwracanie książek do biblioteki w wyznaczonym terminie (koniec roku 

szkolnego)............. 

15pkt. 

10.  Niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników, aroganckie zachowanie 

wobec nich.. 

10pkt. 

11.  Znieważanie nauczycieli, pracowników szkoły, i innych osób znajdujących się na 

terenie szkoły 

50pkt. 

12.  Zaczepki słowne wobec kolegów: ubliżanie, przezywanie, pomawianie, wulgarne 

słowa i gesty........ 

10pkt. 

13.  Przemoc psychiczna wobec innych (zastraszanie, wyśmiewanie, obmawianie, 

plotkowanie)………… 

20pkt. 

14.  Pobicie..................... 30pkt. 

15.  Bójka obustronna.........................................................................................            po 20pkt. 

16.  Wyłudzanie, kradzież........... 50pkt. 

17.  Niekulturalne zachowanie w jadalni… 10pkt. 

18.  Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych w czasie wyjść, wycieczek, imprez 

i uroczystości…….. 
10pkt. 

19.  Zachowanie zagrażające zdrowiu własnemu i innych (popychanie, podstawianie nóg, 

rzucanie plecakami i workami, skakanie z murków, ze schodów itp.) 
 

15pkt. 

20.  Przebywanie na klatce schodowej podczas przerw, bieganie po korytarzach 

i schodach, przebywanie w WC bez potrzeby 

  5pkt. 

21.  Zaśmiecanie otoczenia.........   5pkt. 

22.  Brak obuwia na zmianę....   2pkt. 

23.  Noszenie na terenie szkoły nakrycia głowy (czapki, daszka, kaptura itp.).   5pkt. 

24.  Niestosowny strój, niewłaściwy wygląd.   5pkt. 

25.  Makijaż, malowanie ciała (każdorazowo) 10pkt. 

26.  Tatuaż (punkty jednorazowo)… 50pkt. 

27.  Koloryzacja włosów lub paznokci, niestosowna fryzura (za każdy dzień) 10pkt. 

28.  Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy, słuchawek 10pkt. 

29.  Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów. 50pkt. 

30.  Stosowanie, posiadanie, proponowanie używek (alkohol, papierosy, narkotyki, 

dopalacze) 

50pkt. 

31.  Fałszowanie dokumentów (podpisów, ocen, usprawiedliwień, zwolnień, prac 

uczniów, wpisów do dziennika lekcyjnego), okłamywanie pracowników szkoły 

 

50pkt. 

32.  Trwałe i umyślne zniszczenie mienia szkoły lub kolegów, dewastacje (oraz zwrot 

kosztów lub naprawienie szkody) 

 

30pkt. 

33.  Brak poszanowania dla symboli narodowych, religijnych i szkolnych 30pkt. 

34.  Inne zachowania niezgodne z ZWS  (np. zajmowanie kabiny WC w sposób 

niezgodny z jej przeznaczeniem) 

 

15pkt 
 
 

IV. Uwagi końcowe 
 

1. Wychowawca zobowiązany jest do informowania rodziców i uczniów o bieżącej 

ocenie z zachowania. 
 



2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie 

ogólnej liczby punktów uzyskanych w poszczególnych miesiącach, najpóźniej na 

tydzień klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 

3. W przypadku poważnych przewinień ucznia wychowawca ma prawo obniżyć ocenę 

z zachowania. 
 

4. W przypadku wyraźnej poprawy w zachowaniu, np. braku punktów ujemnych 

w kolejnych miesiącach, wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi 

w danej klasie, uczniami i ocenianym, ma prawo podwyższyć uczniowi ocenę 

zachowania. 
 

5. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania, jeśli łączna ilość 

punktów ujemnych w semestrze przekroczy 20; oceny bardzo dobrej jeśli łączna 

ilość punktów ujemnych w semestrze przekroczy 40; dobrej 60; poprawnej 80. 
 

6. Jeżeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora Szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych 

punktów otrzymuje najwyżej ocenę poprawną. 
 

7. Naruszenie Regulaminu lub Statutu Szkoły, które nie zostało ujęte w niniejszym 

Punktowym Systemie Oceniania Zachowania, a wymagające interwencji Policji, 

Sądu, na uzasadniony wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga lub Dyrektora 

skutkuje NAGANNĄ oceną zachowania na koniec roku szkolnego. 
 

 

 

Zachowanie: WZOROWE 

BARDZO DOBRE 

DOBRE 

POPRAWNE 

NIEODPOWIEDNIE 

NAGANNE 

     od 301 pkt. 

251 – 300 pkt. 

171 – 250 pkt. 

101 – 170 pkt. 

    1 – 100 pkt. 

0 pkt. i mniej 

max – 20pkt. 

max – 40pkt. 

max – 60pkt. 

max – 80pkt. 

powyżej 

80pkt. 
 

 


