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Kryteria ocen z zachowania opracowane zostały w formie opisowej wraz z zestawieniem skali 

punktowej. Dzięki temu uczeń ma świadomość, jakie zachowania są poprawne i godne 

naśladowania, a czego nie powinien czynić, z czym powinien walczyć, czemu przeciwstawiać 

się na miarę swoich możliwości.  

 

I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA. 
1. Ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz 

dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia.  

2. System uwzględnia: 

• funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozalekcyjnym, 

• respektowanie zasad współżycia i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

• aktywizację społeczną ucznia. 

3. Celem systemu jest także oddziaływanie na ucznia, aby: 

• miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez 

ustawiczną pracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności, 

• potrafił krytycznie oceniać postępowanie własne oraz innych, 

• mógł w pełni wykorzystywać i rozwijać swoje zdolności i umiejętności. 

4. Nauczyciel stosuje ocenę wspierającą ucznia, docenia jego pozytywne zachowanie. 

5. Nauczyciel w ocenie ogólnej uwzględnia nawet najmniejsze symptomy poprawy. 

6. Informacje o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia (uwagi), każdy nauczyciel 

wpisuje do dziennika elektronicznego wraz z obowiązującą punktacją. 

7. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest do poinformowania uczniów, 

rodziców, opiekunów prawnych o zasadach oceniania zachowania. 

 

II. ŚRÓDROCZNA I ROCZNA KLASYFIKACYJNA OCENA ZACHOWANIA 

UWZGLĘDNIA W SZCZEGÓLNOŚCI: 
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2. Aktywność w działaniach na rzecz klasy i szkoły. 

3. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. 

4. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 



5. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

6. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

7. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

8. Okazywanie szacunku innym osobom.  

 

III. TRYB I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA. TRYB ODWOŁAWCZY.  
1. Przyjmuje się punktowy system oceniania. 

2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów zwanych „kredytem 

zaufania”, co stanowi ocenę dobrą.  

3. W zależności od swojego zachowania i postawy uczeń zyskuje lub traci punkty.  

4. Ocenę punktową przelicza się na ocenę śródroczną i roczną.  

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych ani na 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.   

6. Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku szkolnym – przed zakończeniem 

pierwszego semestru oraz przed zakończeniem roku szkolnego.  

7. W wystawieniu oceny na koniec roku szkolnego, wychowawca bierze także pod uwagę 

zachowanie ucznia w I semestrze.   

8. Ustalenie oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej zachowania jest czynnością jawną – 

ocenę ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

samego ocenianego ucznia.  

9. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) 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 

powinny być zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych.   

10. 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 z zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji.  

 

IV. USTALENIE ROCZNYCH I ŚRÓDROCZNYCH PCEN KLASYFIKACYJNYCH 

ZACHOWANIA.  
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 



2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

3. Przy ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

 

V. WARUNKI I TRYB POPRAWY ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

ZACHOWANIA.  
1. Wszyscy rodzice mają dostęp do dziennika elektronicznego, co umożliwia bieżące 

śledzenie wpisów umieszczanych przez nauczycieli. 

2. Na każdym spotkaniu z rodzicami, rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują informacje o 

pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia (ocena zachowania). 

3. Miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie 

otrzymują na spotkaniu propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz 

rzeczywistą ilość punktów uzyskanych przez ucznia, jak również ilość punktów 

brakujących do uzyskania wyższego zachowania. Potwierdzeniem poinformowania 

rodziców jest podpis na liście obecności u wychowawcy klasy. W przypadku zebrania 

online, potwierdzeniem jest pobrana przez prowadzącego spotkanie wychowawcę lista 

obecności.  

4. Uczeń ma możliwość poprawy proponowanej oceny zachowania poprzez pozytywne 

działania, dzięki którym zyskuje punkty dodatnie. Aby uzyskać wyższą ocenę, uczeń musi 

spełniać warunki dotyczące poszczególnych ocen zawarte w Statucie szkoły w § 66 

Zasady i skala oceniania zachowania (strona 51 – Kryteria Ocen w klasach IV – VIII). 

WARUNEK:  Uczeń w tym czasie nie może otrzymać ani jednej negatywnej uwagi 

(punktów ujemnych)!  

5. W przypadku złamania regulaminu zachowania lub pogorszenia zachowania w stosunku 

do pierwszego półrocza  (uwagi z punktami ujemnymi), wychowawca może zmienić 

ocenę z zachowania na niższą od proponowanej.   

 

VI. KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV – VIII.  
Zachowanie WZOROWE otrzymuje uczeń, który: 

1. wzorowo wypełnia obowiązki ucznia oraz powierzone mu zadania,  

2. jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych, 

3. wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią, odnosi się z szacunkiem do wszystkich 

członków społeczności szkolnej oraz szanuje prawa innych, potrafi otoczyć opieką osoby 

nieśmiałe i pomaga im odnaleźć się w grupie klasowej,  

4. bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, bierze aktywny udział w życiu 

szkoły, klasy, udziela się w środowisku lokalnym, 



5. otrzymał minimum 80 punktów dodatnich za działania na rzecz szkoły lub/i klasy, udział 

w wolontariacie, dobrowolne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości 

patriotycznych, konkursów i zawodów międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich i 

ogólnopolskich, 

6. poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach zajęć 

dodatkowych zarówno w szkole jak i poza szkołą,    

7. godnie reprezentuje szkołę w środowisku, 

8. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,  

9. jest uczciwy, tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność własną i innych, 

10. szanuje mienie osobiste i społeczne, 

11. ubiera się stosownie do okoliczności, 

12. dba o higienę osobistą i estetykę otoczenia, 

13. nie ma godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych spóźnień, 

14. zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

15. nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa środków odurzających, 

16. nie otrzymał nagany wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły,  

17. otrzymał nie więcej niż 15 punktów ujemnych,  

18. jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych lub środowiskowych, 

19. przestrzega ogólnie przyjęte normy społeczne. 

 

Zachowanie BARDZO DOBRE otrzymuje uczeń, który:  

1. sumiennie wypełnia obowiązki ucznia oraz powierzone mu zadania,  

2. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,  

3. zawsze zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, jest uczciwy, tolerancyjny, życzliwy, 

szanuje godność własną i innych, 

4. bierze aktywny udział w życiu szkoły, klasy, udziela się w środowisku lokalnym  

5. otrzymał minimum 50 punktów dodatnich za działania na rzecz szkoły lub/i klasy, udział 

w wolontariacie, dobrowolne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości 

patriotycznych, konkursów i zawodów międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich i 

ogólnopolskich,  

6. wyróżnia się kulturą osobistą, odnosi się z szacunkiem do wszystkich członków 

społeczności szkolnej oraz szanuje prawa innych, potrafi otoczyć opieką osoby nieśmiałe i 

pomaga im odnaleźć się w grupie klasowej,  

7. szanuje mienie osobiste i społeczne, 

8. ubiera się stosownie do okoliczności, 

9. dba o higienę osobistą i estetykę otoczenia, 

10. nie ma godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych spóźnień, 

11. zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

12. nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa środków odurzających, 

13. nie otrzymał nagany wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły,  

14. poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach zajęć 

dodatkowych zarówno w szkole jak i poza szkołą, 

15. godnie reprezentuje szkołę w środowisku, 



16. otrzymał nie więcej niż 30 punktów ujemnych, 

17. pomaga w organizacji imprez klasowych, szkolnych 

18. przestrzega ogólnie przyjęte normy społeczne, 

 

 

Zachowanie DOBRE otrzymuje uczeń, który:  

1. dobrze wypełnia obowiązki ucznia oraz powierzone mu zadania,  

2. jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, 

3. szanuje mienie osobiste i społeczne, 

4. odnosi się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności szkolnej, 

5. ubiera się stosownie do okoliczności, 

6. dba o higienę osobistą i estetykę otoczenia, 

7. dba o kulturę słowa, 

8. szanuje prawa innych, 

9. zwykle zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, pomaga słabszym uczniom w nauce, 

10. nie ma godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych spóźnień, 

11. zna i przestrzega zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

12. nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa żądnych środków odurzających, 

13. nie otrzymał nagany wychowawcy lub dyrektora szkoły,  

14. otrzymał nie więcej niż 50 punktów ujemnych, 

15. chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz szkoły, klasy  

16. otrzymał minimum 15 punktów dodatnich za działania na rzecz klasy/szkoły, udział w 

wolontariacie, dobrowolne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości patriotycznych, 

konkursów i zawodów międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich 

17. przestrzega ogólnie przyjęte normy społeczne. 

 

Zachowanie POPRAWNE otrzymuje uczeń, który:  
1. spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 
2. czasami zachowuje się nietaktownie, niekulturalnie,  

3. czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych, 

4. nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia i powierzonych mu zadań, 

5. czasami przeszkadza na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

6. jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia, 

7. nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,  

8. nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, 

9. nie dostrzega potrzeby pomocy innym,  

10.  otrzymał nie więcej niż 100 punktów ujemnych, 

11. czasami podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz szkoły, klasy,  

12. zazwyczaj podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce, 

13. przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów, 

14. przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia. 

 



Zachowanie NIEODPOWIEDNIE otrzymuje uczeń, który: 

1. często spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 

2. często przeszkadza na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

3. utrudnia prowadzenie zajęć, świadomie stwarza zagrożenie dla innych,  

4. jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny i agresywny w stosunku do nauczycieli, 

uczniów oraz pracowników szkoły, 

5. swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych, 

6. łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia,  

7. otrzymał upomnienie lub naganę wychowawcy klasy i nie poprawił zachowania, 

8. jego wygląd często budzi zastrzeżenia (niewłaściwy strój, farbowane włosy, mocny 

makijaż), 

9. nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,  

10. nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, 

11. nie dostrzega potrzeby pomocy innym,  

12. używa wulgarnych słów, kłamie i oszukuje,  

13. posiada na terenie szkoły wyroby tytoniowe, alkoholowe, odurzające, 

14. nie bierze udziału w lekcjach zdalnych (zgłasza obecność na początku lekcji, ale nie 

uczestniczy w kolejnych etapach zajęć). 

 

Zachowanie NAGANNE otrzymuje uczeń, który: 

1. stale spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 

2. często przeszkadza na lekcjach, nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

3. jest agresywny, odnosi się arogancko i z lekceważeniem do innych uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły (popis słowny, furia, brak reakcji na upomnienia i 

polecenia), , 

4. narusza godność osobistą i nietykalność cielesną innych, 

5. swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych, 

6. niszczy mienie szkolne i  środowiskowe, przywłaszcza sobie cudzą własność, 

7. łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i nie poprawia ich, 

8. nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskaniem pozytywnych wyników w 

nauce,  

9. otrzymał naganę dyrektora szkoły, 

10. niszczy mienie szkoły, klasy, kolegów.  

11. kłamie, kradnie, wymusza pieniądze, wszczyna bójki, fałszuje dokumentację szkolną, 

podpisy opiekunów prawnych.  

12. pali papierosy, pije alkohol, ma do czynienia z narkotykami.  

13. dopuszcza się niewłaściwych działań w Internecie (obraza słowna, graficzna, 

zakładanie fałszywych kont, wstawianie bez pozwolenia cudzych zdjęć, filmów 

nagranych bez wiedzy bohatera nagrania …) 

14. dopuszcza się czynów karalnych podlegających dochodzeniu policji lub innym 

specjalnym działaniom.  



 

LP PUNKTY DODATNIE UCZEŃ OTRZYMUJE ZA Ilość  
punktó
w 

1. Udział w konkursach szkolnych (za zajęcie 1, 2 lub 3 miejsca dodatkowo 
bardzo dobra cząstkowa ocena z przedmiotu) 

10 

2. Udział w konkursach przedmiotowych poza szkołą (każdorazowo): 
✓ Konkurs międzyszkolny:  

• etap 1, udział + zdobycie 1, 2, 3 miejsca (dodatkowo 
cząstkowa  ocena bardzo dobra z przedmiotu) 

 
 
20 

• etap 2, udział + zdobycie 1, 2, 3 miejsca  
(dodatkowo cząstkowa ocena celująca  z 
przedmiotu) 

30 

✓ Konkurs kuratoryjny, wojewódzki, ogólnopolski z wpisem 
na świadectwo: 

• etap 1, udział   

 
 
20 

• udział + przejście do etapu 2 (dodatkowo cząstkowa 
ocena bardzo dobra z przedmiotu) 

30 

• udział + przejście do etapu 3 (dodatkowo cząstkowa 
ocena celująca z przedmiotu) 

100 

• udział + finalista (dodatkowo ocena celująca z 
przedmiotu na koniec roku szkolnego) 

120 

• udział + laureat (dodatkowo ocena celująca na 
koniec roku szkolnego) 

150 

✓ Konkurs wojewódzki i ogólnopolski (bez wpisu na 
świadectwo): 

 
 
 

•  udział w 1 etapie + przejście do etapu 2 
(dodatkowo cząstkowa ocena bardzo dobra z 
przedmiotu) 

30 

• udział w 2 etapie + przejście do etapu 3 
(dodatkowo cząstkowa ocena bardzo dobra z 
przedmiotu) 

40 

• etap 3, udział + zdobycie miejsca 1, 2, 3 (dodatkowo 
cząstkowa ocena celująca z przedmiotu) 
 

•  

80 

• etap 3, udział + wyróżnienie (dodatkowo cząstkowa 
ocena celująca z przedmiotu) 
 

60 

3. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (każdorazowo): 
✓ miejskich  

10 

✓ rejonowych 20 

✓ wojewódzkich   30 

✓ ogólnopolskich 
 

50 

4. Zajęcie I, II, III miejsca w zawodach (każdorazowo): 
✓ miejskich  

 
20 



✓ rejonowych  30 

✓ wojewódzkich 40 

✓ ogólnopolskich  
 

50 

5. Przynależność do organizacji pozaszkolnych: harcerstwo, kluby sportowe, 
kluby jeździeckie, zespoły taneczne, szkoła muzyczna, duszpasterstwo, 
ministranci (wymagane potwierdzenie organizacji) (raz w semestrze) 
 

15 

6. Udział w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły (koła 
zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe) (raz w semestrze z 
każdego przedmiotu)  
 *wystawia nauczyciel w zależności od zaangażowania ucznia w zajęcia oraz systematyczny 
w nich udział 

 
 

1 - 30 

7. Dobrowolne reprezentowanie szkoły podczas miejskich uroczystości 
patriotycznych (każdorazowo) 
 

30 

8. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego: 
✓ Udział w uroczystościach szkolnych (raz w semestrze) 

 
30 

✓ Udział w uroczystościach poza szkołą (każdorazowo) 
 

50 

9. Udział w szkolnym wolontariacie: 
✓ udział w akcjach poza szkołą w wolnym czasie ucznia (kwesty na 

cmentarzach, zbiórki żywności w sklepach, przygotowanie 
inscenizacji, przedstawienia oraz wyjście np. do Domu Opieki 
Społecznej, itp.) (każdorazowo) 

 
 
 
 
50 

✓ udział w zbiórkach (żywności, środków higienicznych, odzieży) 
(jednorazowo za udział w każdej akcji)  

 
5 - 30 

✓ zbiórka nakrętek (sumujemy cały semestr): 

• 35 sztuk – 1 pkt 

• 350 sztuk – 5 pkt 

• 700 sztuk – 10 pkt 

• 1050 sztuk – 15 pkt  

• od 1051 do 2000 sztuk – 20 pkt 

•  od 2001 do 4000 sztuk – 30 pkt 

• powyżej 4000 sztuk – 40 pkt 

 
 
 
 
 
 
1 - 30 
 

* Akcje ekologiczne: 
✓ zbiórka baterii: 

• 1 – 10 sztuk  - 5 pkt 

• 11 – 30 sztuk – 10- pkt 

• 31 – 50 sztuk – 15 pkt 

• 51 – 70 sztuk – 20 pkt 

• 71 – 100 sztuk – 25 pkt 

• 101 – 200 sztuk – 30 pkt  

• powyżej 200 sztuk – 40 pkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 - 40 



✓ zbiórka makulatury: (sumujemy cały semestr) 

• 1 – 5 kg – 5pkt 

• 6 – 15 kg – 10 pkt 

• 16 – 30 kg – 15 pkt 

• 31 – 50 kg – 20 pkt 

• 51 – 70 kg – 25 pkt 

• 71 – 100 kg – 30 pkt 

• 100 – 300 kg – 40 pkt  

• powyżej 300 kg – 50 pkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 - 50 

✓ Zbiórka elektrośmieci: 

• sprzęt drobny (telefony, żelazka, suszarki, lokówki, tostery, 
radia, odtwarzacze CD, magnetofony, sokowirówki, czajniki 
elektryczne, laptopy, playstation it)   

• sprzęt komputerowy i telewizory (komputery, monitory, 
drukarki, skanery)  

• sprzęt dużych gabarytów (lodówki, pralki, zamrażarki, 
kuchnie elektryczne) 

 
 
 
 
 
 
 
5 - 50 

11. Pracę na rzecz klasy w zależności od zaangażowania ucznia: 
✓ funkcje w klasie (przewodniczący, zastępca, skarbnik) (raz w 

semestrze) * wystawia nauczyciel w zależności od zaangażowania ucznia 

 
 
0 - 30 

✓ dekoracja klasy i korytarza w czasie wolnym ucznia przed lub po 
lekcjach (każdorazowo) 

 
0 - 20 

✓ aktywna pomoc nauczycielowi w opiece nad klasopracownią: 
przygotowanie tablicy, podlewanie kwiatów, przygotowanie 
sprzętu potrzebnego na zajęciach itp. (raz w semestrze) 

 
 
0 - 30 

✓ przygotowanie godziny wychowawczej  (każdorazowo) 

• punkty wystawiane są przez nauczyciela na podstawie 
wkładu pracy ucznia w przygotowanie zajęć oraz jego 
zaangażowanie 

0 - 20 

12. Pracę na rzecz szkoły: 
✓ funkcje w samorządzie szkolnym; w zależności od zaangażowania 

ucznia (raz w semestrze) 

 
5 - 50 

✓ aktywna pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej; w wolnym 
czasie ucznia; przyznaje nauczyciel w zależności od 
zaangażowania ucznia w przygotowanie (każdorazowo)  

 
 
5 - 30 

✓ obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas imprez szkolnych 
(każdorazowo, przyznaje nauczyciel w zależności od 
zaangażowania ucznia) 

 
0 - 10 

✓ obsługa szkolnej TV: włączanie komputera, telewizji z rana o godz. 
7:30, przygotowywanie i umieszczanie postów, zastępstw (raz w 
semestrze, przyznaje nauczyciel w zależności od zaangażowania 
ucznia) 

✓   
 

 
 
 
5 - 50 

13. Aktywny udział w projektach/ programach realizowanych na terenie 
szkoły (PNWM, Erasmus+  itp.)  (raz w semestrze) – przyznaje nauczyciel w 
zależności od zaangażowania ucznia 
 

 
10 - 50 



14. Pomoc pracownikom niepedagogicznym w czasie wolnym ucznia 
(każdorazowo) *przyznaje nauczyciel w zależności od zaangażowania ucznia 
 

 
10 - 20 

15. Systematyczną i przynoszącą wymierne efekty pomoc kolegom 
(koleżankom) w nauce raz w semestrze  
 

 
30 

16. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności: 
✓ bezpośrednia i pośrednia pomoc osobie słabszej (bitej, 

wyśmiewanej, przezywanej, obrażanej itp.), 
✓ interwencja w przypadku dostrzeżenia negatywnych zachowań 

typu: malowanie i pisanie po ścianach, ławkach, parapetach, 
drzwiach, niszczenie sprzętu szkolnego itp. (każdorazowo)  

 

 
 
 
 
 
30 

17. Wypełnianie obowiązków szkolnych: solidność i terminowość związana z 
odrabianiem zadań domowych, pracami dodatkowymi (raz w semestrze 
może przyznać każdy nauczyciel, aby docenić pracę ucznia) 
 

 
 
5 - 30 

18. 100% obecności (raz w semestrze) 
 

30 

19. Punkty do dyspozycji wychowawcy (wychowawca przyznaje punkty raz w 
semestrze po konsultacji z nauczycielami) 
 

 
0 - 30 

20. Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca (raz na semestr) 
 

10 

21. Własna inicjatywa ucznia i jej realizacja (każdorazowo) 
 

25 

22. Pochwała wychowawcy lub na wniosek członków zespołu 
wychowawczego za pozytywne, znaczące i nieprzewidziane punktami 
dodatnimi działanie udokumentowane np. dyplomem, medalem, 
pucharem lub pismem wystosowanym przez zrzeszenie / instytucje czy 
organizację (każdorazowo) 
 

 
 
 
 
15 

23. Pochwała dyrektora (np. za pozytywne zachowanie wykraczające poza 
działania szkoły, udokumentowane formalnym pismem lub publikacją w 
mediach) (każdorazowo) 
 

 
 
50 

24. Ofiarowanie książek do biblioteki   (raz na semestr) 5 - 20 

LP PUNKTY UJEMNE UCZEŃ OTRZYMUJE ZA Ilość 
punktów 

1. Niewykonywanie poleceń nauczyciela (dotyczy lekcji, imprez klasowych, 
szkolnych, wycieczek) (każdorazowo) 
 

10 

2. Przeszkadzanie na lekcji (rozmowy, chodzenie po klasie, przerywanie 
wypowiedzi innym uczniom lub nauczycielowi, zwracanie uwagi na siebie 
celem rozbicia lekcji itp.) (każdorazowo) 
 

 
 
10 

3. Używanie urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela (smartfonów, 
telefonów, tabletów itp.) podczas lekcji oraz przerw (włączanie, smsy, 
sprawdzanie wiadomości, granie itp.) (każdorazowo) 

✓ ZA ZNISZCZENIE BĄDŹ ZAGUBIENIE WYŻEJ WYMIENIONEGO 
SPRZĘTU SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI 

✓ NAUCZYCIEL MA PRAWO ZATRZYMAĆ SPRZĘT I POZOSTAWIĆ 
GO W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO ODEBRANIA PRZEZ 
RODZICÓW 

 

 
 
10 

4. Okłamywanie, oszukiwanie (każdorazowo) 
 

10 



5. Przejawy zachowań nieakceptowalnych społecznie, które naruszają 
wolność człowieka i jego dobra osobiste: nagrywanie, robienie zdjęć, 
publikowanie filmików i zdjęć w Internecie bez wiedzy i zgody 
fotografowanej lub filmowanej osoby, szkalowanie, oczernianie, 
wyzywanie, przedstawianie w niekorzystnym świetle (każdorazowo + 
powiadomienie rodziców poszkodowanego oraz sprawcy + zgłoszenie na 
policję + nagana dyrektora szkoły) 

 
 
 
 
 
100 

6. Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo) 
 

10 

7. Ignorowanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły (każdorazowo) 5 

8. Niebezpieczne zachowania (popychanie, szarpanie, bieganie itp.) 10 

9. Opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć i przerw  (każdorazowo) 
 

20 

10. Brak obuwia zmiennego (raz w ciągu dnia)  
*Konieczność zmiany obuwia obowiązuje przez cały rok szkolny 

* Jeśli pogoda jest sprzyjająca (sucho na zewnątrz), to nakaz zmiany obuwia nie 

obowiązuje w miesiącu wrześniu i czerwcu) 

 

 
10 

11. Niewykonywanie obowiązków: dyżurnego, mapowego, brak zadania, 
nieprzygotowanie się do lekcji, itp. (każdorazowo) 
* Punktów ujemnych w przypadku braku zadania bądź nieprzygotowania się do lekcji nie 

otrzymuje uczeń, który opuścił minimum jeden tydzień zajęć!!!! 
 

 
 
 
5 

12. Brak oprawy na wypożyczonym ze szkolnej biblioteki podręczniku 
(każdorazowo) 
 

 
5 

13. Brak podręcznika, ćwiczeń, stroju na lekcję wf, materiałów potrzebnych 
na lekcję (każdorazowo) 
 

 
5 

14. Niewłaściwe zachowanie w stołówce, bibliotece, toalecie, szatni, na 
podwórku szkolnym (każdorazowo) 
 

10 
 

15. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela, pracownika szkoły bądź do 
kolegów i koleżanek (każdorazowo) 
 

 
20 

16. Odnoszenie się z lekceważeniem do uwag nauczyciela (każdorazowo) 10 

17. Wychodzenie z sali bez pozwolenia (każdorazowo) 10 

18. Wulgarne słownictwo (każdorazowo) 
 

 10 

19. Bójka (każdorazowo) 
 

50 

20. Bierne uczestnictwo w bójce (każdorazowo) 
 

30 

21. Zaczepianie słowne lub fizyczne (każdorazowo) 
 

20 

22. Prowokowanie kolegów do złych uczynków (każdorazowo) 10 

23. Niszczenie sprzętu szkolnego, umeblowania i budynku (każdorazowo + 
zwrot kosztów naprawy lub zakupu nowego) 

30 

24. Niszczenie zieleni (każdorazowo) 
 

20 

25. Wyłudzanie pieniędzy i innych dóbr materialnych (każdorazowo) 
 

50 

26. Fałszowanie podpisów i dokumentów, np. kartkówek, sprawdzianów, 
usprawiedliwień, zgód rodziców itp. (każdorazowo) 
 

50 

27. Niszczenie własności innych osób (każdorazowo + zwrot kosztów) 
 

30 



28. Kradzież (każdorazowo + przekazanie informacji rodzicom sprawcy i 
poszkodowanego oraz wezwanie rodziców sprawcy do szkoły, a w skrajnych 
przypadkach powiadomienie policji + nagana dyrektora) 
 

 
 
50 

29. Próba kradzieży (każdorazowo) 30 

30. Palenie papierosów, e-papierosów, spożywanie alkoholu i innych używek 
oraz towarzyszenie osobom palącym/pijącym (każdorazowo + 
powiadomienie rodziców + nagana dyrektora) 
 

 
50 

31. Posiadanie na terenie szkoły wyrobów tytoniowych, e-papierosów, 
alkoholu, środków psychoaktywnych (każdorazowo + nagana dyrektora)  

 
30 

32. Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu 
(każdorazowo + nagana dyrektora) 
 

 
100 

33. Niewłaściwy, wyzywający strój szkolny na lekcjach (jeden raz w ciągu dnia) 
*Strój szkolny ucznia Szkoły Podstawowej nr 29 w Rzeszowie, został opisany poniżej w 

Rozdziale VII 

 

 
 
10 
 
 
10 

34. Spóźnianie się na lekcje: 
✓ dwa spóźnienia  

 
0 

✓ od 3 do 5 spóźnień  5 

✓ powyżej 5 spóźnień (za każde następne)  
*Spóźnienia podsumowuje wychowawca na koniec semestru 

 

2 

35. Nieobecność nieusprawiedliwiona (za każde) 
 

5 

36. Dopuszczanie się czynów karalnych podlegających dochodzeniu policji lub 
innym specjalnym działaniom zarówno w szkole jak i poza szkołą 
(każdorazowo + zachowanie naganne + nagana dyrektora)  
 

 
100 

37. Przetrzymywanie książek z biblioteki (każdorazowo) 5 
 38. Nieprzynoszenie dokumentów w wyznaczonym terminie (zgody, 

deklarajce, umowy itp.) 
 
5 

39. Punkty za zachowanie na wycieczkach szkolnych oraz wyjściach 
wystawiane będą według Regulaminu wycieczek szkolnych. 

 

 

VII. STRÓJ SZKOLNY 

Strój szkolny obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 29 w Rzeszowie składa się z: 

1) Indywidualnie dobranego stroju uczniowskiego, który spełnia następujące warunki: 

a) jest czysty, wyprasowany, schludny i estetyczny 

b) nie przedstawia niestosownych ilustracji, napisów, nie propaguje treści 

zabronionych prawem, 

c) część górna jest dostosowana do pogody, koniecznie z rękawami zasłaniającymi 

ramiona, bez odsłoniętego dużego dekoltu i pleców; dopuszczalne są kolory 

stonowane 

d) część dolna u chłopców: spodnie dostosowane długością do pogody, nie krótsze 

jednak niż do połowy uda; dopuszczane są stonowane kolory 



e) część dolna u dziewcząt: spodnie lub spódnice o długości dostosowanej do 

pogody, nie krótsze niż do połowy uda (zabrania się noszenia krótkich spodenek 

odsłaniających pośladki); kolory wyłącznie stonowane, 

f) wszystkie elementy stroju szkolnego powinny być w stonowanych kolorach, 

g) zabronione są kolory i wzory rozpraszające uwagę, bluzki/koszulki odsłaniające 

ramiona, plecy i brzuch, 

h) podczas przebywania w szkole zabronione są nakrycia głowy, 

i) do szkoły nie należy farbować włosów, nakładać widocznego makijażu, malować 

paznokci lakierami o intensywnych i ciemnych kolorach: czerwony, czarny, 

brązowy, granatowy, niebieski, jaskrawo różowy, pomarańczowy, żółty, zielony, 

                   *dopuszczalne są kolory stonowane: bezbarwny, cielisty, i delikatny różowy 

j) nie należy nosić biżuterii (niebezpiecznej, kosztownej tj. tunele, duże kolczyki, 

naszyjniki, kolczyki w innych widocznych miejscach niż uszy), żadnych elementów 

stroju łamiących normy społeczne, 

k) góra i dół stroju muszą tworzyć całość zakrywającą ramiona, dekolt,, brzuch i 

biodra. 

2) Indywidualnie dobranego obuwia zmiennego o podeszwie niepozostawiającej 

śladów na podłodze lub parkiecie, które też będzie spełniało wymogi 

bezpieczeństwa i higieny.  

3) Stroju galowego obowiązującego w trakcie szkolnych uroczystości: 

a) dla dziewcząt: białej bluzki zakrywającej dekolt, ramiona,  brzuch i biodra, 

ciemnych eleganckich spodni lub spódnicy nie krótszej niż do kolan, marynarki, 

sweterka w stonowanych kolorach; 

b) dla chłopców: białej koszuli oraz ciemnych długich spodni lub garnituru; 

c) odpowiedniego obuwia. 

W przypadku niewłaściwego stroju ucznia, nauczyciel ma obowiązek wyciągnięcia 

konsekwencji wobec ucznia (uwaga do dziennika elektronicznego, zmycie makijażu, 

telefon do rodziców). W przypadku sytuacji odmownej ma obowiązek wpisania  50 

punktów ujemnych.  

 

VIII. KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA 

Wzorowe:  od 250 do  

Bardzo dobre: od 180 do 249 

Dobre: od 100 do 179 

Poprawne: od 50 do 99 

Nieodpowiednie: od -49 do +49 

Naganne: poniżej -50 

 

 

 

 



IX. USTALENIA DODATKOWE 
1. W sytuacji kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej (wulgarne, 

demoralizujące, bulwersujące zachowanie), zagrażający życiu lub zdrowiu oraz w innych 

skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania.  

2. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora, to bez względu na ilość punktów, może uzyskać 

najwyżej ocenę nieodpowiednią.  

3. Jeżeli nauczanie zdalne będzie trwało 3 miesiące lub dłużej w semestrze, wówczas 

wychowawcy wystawiają ocenę z zachowania bez uwzględniania punktów za zaangażowanie 

się ucznia w działania na rzecz szkoły.  

4. Uczeń otrzymuje uwagę za brak zadania domowego, brak ćwiczeń, brak podręcznika, brak 

materiałów potrzebnych za lekcję. Nauczyciel wpisuje w.w. uwagi bez podawania ilości 

punktów ujemnych. Punkty ujemne nalicza wychowawca na koniec semestru/roku szkolnego. 

Za pierwsze 10 uwag dotyczących braków nie  są naliczane punkty ujemne. Po 5 punktów 

ujemnych wychowawca nalicza od 11 uwagi.  

 


