
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  I SPOSÓB OCENIANIA 

ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII 

 
1. Kryteria oceniania zachowania  

 
W szkole ustala się następujące kryteria oceniania zachowania z uwzględnieniem obowiązków ucznia 

określonych w statucie; 

1) wzorowe – uczeń: 

a) zawsze przestrzega postanowień statutu szkoły, 

b) spełnia wszystkie warunki określone w § 88 ust. 6, 

c) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, nie ma spóźnień; 

2) bardzo dobre – uczeń: 

a) przestrzega postanowień statutu szkoły, 

b) spełnia prawie wszystkie warunki określone w § 88 ust. 6, 

c) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności oraz spóźnienia; 

3) dobre – uczeń:  

a) czasami nie przestrzega postanowień statutu szkoły, ale uchybienia nie są rażące, 

b) spełnia większość warunków określonych w § 88 ust. 6, 

c) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, ale dopuszcza się kilka 

nieusprawiedliwionych spóźnień; 

4) poprawne – uczeń: 

a) często nie przestrzega postanowień statutu szkoły, a uchybienia budzą istotne 

zastrzeżenia, 

b) wkłada mało wysiłku w spełnianie warunków określonych w § 88 ust. 6, 

c) ma nieusprawiedliwione spóźnienia oraz maksymalnie 5 dni nieobecności w semestrze, 

d) stwarza niewielkie problemy wychowawcze, a podjęte przez nauczyciela środki zaradcze 

przynoszą efekty; 

5) nieodpowiednie – uczeń:  

a) systematycznie narusza postanowienia statutu szkoły, 

b) lekceważy warunki określone § 88 ust. 6, 

c) sprawia trudności wychowawcze, a podejmowane wobec niego środki zaradcze nie 

przynoszą pożądanych rezultatów, 

d) niesystematycznie realizuje obowiązek szkolny, ma do 15 dni nieobecności 

nieusprawiedliwionych w semestrze i częste nieusprawiedliwione spóźnienia; 

6) naganne – uczeń:  

a) nie przestrzega postanowień statutu szkoły oraz warunków określonych w § 88 ust. 6, 

b) jego nieobecności nieusprawiedliwione przekraczają 15 dni w semestrze, spóźnienia są 

nagminne i nieusprawiedliwione, 

c) popełnił wykroczenie o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej np. kradzież, akt 

wandalizmu, wybryki chuligańskie, picie alkoholu, palenie papierosów, używanie 

substancji psychoaktywnych, itp., 

d) nie wykazuje żadnej woli naprawienia swoich czynów. 

 
2. Ustalanie oceny zachowania w skali: 

 
Suma punktów zdobyta przez 

ucznia w I – szym semestrze 
< -60 od -60 do -40 od -39 do -11  od -10 do 30  od 31 do 90  > 90  

Suma punktów zdobyta przez 
ucznia w roku szkolnym 

< -120 od -120 do -80 od -78 do -22  od -20 do 60  od 62 do 180  > 180  

Inne postepowanie – bez 

względu na uzyskane punkty 

wykroczenie ścigane 

z mocy prawa 
     

Zachowanie naganne nieodpowiednie poprawne dobre bardzo dobre wzorowe 

 
 



 
3.   Zasady przyznawania punktów 

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

Działania pozytywne 
punkty 

dodatnie 

 
Działania negatywne 

punkty 
ujemne 

Nie dotyczy  Niewłaściwe zachowanie na lekcji.  
 
[np. rozmowa z innymi uczniami, 

nieuzasadnione zabieranie głosu, 

opuszczenie klasy bez pozwolenia, 

wprowadzanie zamieszania w czasie 

zajęć, utrzymywanie nieporządku w 

miejscu pracy, niesamodzielne 

rozwiązywanie zadań]  

 
Punkty przyznaje się za każde 

nieodpowiednie zachowanie, po ustnym 

ostrzeżeniu. 

2 
(za każde 

uchybienie) 

 

 

 

Nie dotyczy  Nieprzygotowanie do zajęć 

lekcyjnych.  
 
[brak przyborów szkolnych: zeszytu, 

książki, przyborów do pisania, 

podpisanych przez rodzica informacji 

od wychowawcy ] 

 
Punktuje się każdy pojedynczy brak w 

przypadku wcześniej zapowiedzianej przez 

nauczyciela konieczności przyniesienia 

potrzebnej rzeczy. 

2 
(za każde 

uchybienie) 
 

 

 

 

 

Stosunek do nauki, aktywna praca na 

lekcji 
 

     3 – 5 
 

  

Rozwijanie zainteresowań i 

umiejętności poprzez udział w 

zajęciach rozwijających 

zainteresowania, np. koło taneczne, 

koło matematyczne, klub przyjaciół 

książki, SKS itp. 
 

Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

5-10 
 (za każdy 

rodzaj zajęć) 

Nie dotyczy  

Dbałość o wszechstronny rozwój 

poprzez zaangażowanie w konkursy i 

zawody: 
 

1) udział w konkursie lub 

zawodach, 
 

2) znaczące zaangażowanie w 

przygotowanie do konkursu. 

 

 

 

 
3 

(za każdy 

udział) 
 

10 
(za każdy 

udział) 
 

Nie dotyczy  

Nie dotyczy  Używanie telefonów komórkowych 

i urządzeń elektronicznych bez 

wcześniejszego uzgodnienia z 

nauczycielem. 

5  
(za każde 

uchybienie) 

 

 



Nie dotyczy  Wygląd niezgodny z zapisem w 

statucie szkoły. 
2 

(za każde 

uchybienie) 

 

  Nieusprawiedliwione nieobecności 3 
(za każdy dzień) 

 

  Spóźnienia na lekcje. 
[celowe i nieusprawiedliwione] 
 

2 
(za każde 

uchybienie) 

Dodatkowe punkty za brak 

negatywnych uwag przez co 

najmniej ostatnie dwa miesiące 

każdego semestru 
Punkty przyznaje się na koniec semestru, biorąc pod 
uwagę wysiłek ucznia włożony w pracę nad sobą. 

  10 - 20 Nie dotyczy  

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

Stałe zaangażowanie  na rzecz klasy 

lub szkoły. 
[np. pomoc w bibliotece, przy 

obsłudze sprzętu szkolnego] 
 
Punkty przyznaje się na koniec semestru. 
 

   5 - 10 Nie dotyczy  

Pomoc nauczycielowi lub innemu 

pracownikowi szkoły: 
 

1) pojedyncza pomoc  
 

 

 

2) pojedyncza pomoc z bardzo 

dużym zaangażowaniem (np. 

materiały przygotowane w domu) 
 

 

 

 
2 

(za każdą 

pojedynczą 

pomoc) 

 

5 
(za każdą 

pojedynczą 

pomoc) 

Nie dotyczy  

Zaangażowanie w szkolną działalność 

artystyczną: 
1) prowadzenie akademii, apelu, 

 
2) dłuższy występ [np. dłuższy wiersz, 

piosenka], 

 
 

3) krótki występ [np. krótki wierszyk]. 
 

 

 

 
6 -10 

 
3 - 5 

 

 
1 - 2 

(za każde 
wystąpienie) 

Nie dotyczy  

Systematyczna praca w 

Samorządzie Uczniowskim 
 

Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

5 
 

Nie dotyczy  

Pomoc koleżeńska (ustalona z 

nauczycielem): 
 

1) pojedyncza przysługa, 
 

2) systematyczna pomoc. 
 

 

 

 
3 
 

5 - 10 
 

Nie dotyczy  



Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

Systematyczna i czynna  praca w 

organizacjach szkolnych poza 

Samorządem. 
 
(do organizacji tych zaliczamy m.in. PCK, SKO, LOP, 

ZHP) 

5-10 
(za każdą 

przynależność) 

Nie dotyczy  

Nie dotyczy  Celowe zniszczenie mienia 

szkolnego. 
5 

(za każde 

uchybienie) 

 
Nie dotyczy  Wyrządzenie komuś szkody 

materialnej. 
5 

(za każde 

uchybienie) 

 
Nie dotyczy  Przywłaszczenie sobie cudzej 

własności, kradzież. 
     5 - 20 

(za każde 

uchybienie) 

 

Dodatkowe punkty za brak 

negatywnych uwag przez co 

najmniej ostatnie dwa miesiące 

każdego semestru 

 
Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

10 - 20 Nie dotyczy  

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

Nie dotyczy  Niewłaściwe zachowanie na 

uroczystościach szkolnych 
2 

(za każde 
uchybienie) 

 
Współorganizowanie imprezy szkolnej 

oraz akcji na rzecz krzewienia kultury i 

sportu (wystąpienie z inicjatywą po 

wyrażeniu zgody nauczyciela i pełna 

realizacja) 
 

5 - 20 
(za każdą 

inicjatywę) 

Nie dotyczy 

 

Reprezentowanie szkoły w konkursach 

i zawodach organizowanych przez 

podmioty zewnętrzne: 
 

1) udział w konkursie lub 

zawodach, 
 

2) znaczące zaangażowanie w 

przygotowanie do konkursu. 

 

 

 

 
5 

(za każdy 
udział) 

 

10 
(za każdy 

udział) 
 

Nie dotyczy 

 

Dodatkowe punkty za brak 

negatywnych uwag przez co 

najmniej ostatnie dwa miesiące 

każdego semestru 

 
Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

10 - 20 Nie dotyczy 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej 



Nie dotyczy  Używanie wulgarnych wyrażeń. 
 

 

5 
(za każde 

uchybienie) 
 

Dodatkowe punkty za brak 

negatywnych uwag przez co 

najmniej  ostatnie dwa miesiące 

każdego semestru 

 
Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

10 - 20 Nie dotyczy  

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

Nie dotyczy  Niezachowanie zasad 

bezpieczeństwa, nieunikanie miejsc 

zagrażających zdrowiu i życiu. 

5 
(za każde 

uchybienie) 

Wzorowe wywiązywanie się z 

obowiązków dyżurnego. 
 

Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

3 Niewywiązywanie się z 

obowiązków dyżurnego. 
 

2 
(za każde 

uchybienie) 

Nie dotyczy  Wyrzucanie śmieci w inne  miejsca 

niż do tego przeznaczone,  plucie 

lub inne niehigieniczne 

zachowania. 
 

3 
(za każde 

uchybienie) 
 

Nie dotyczy  Brak zmiany obuwia.  3 
(za każde 

uchybienie) 
Nie dotyczy  Opuszczenie budynku i terenu 

szkoły bez zezwolenia. 
 

15 
(za każde 

uchybienie) 

Nie dotyczy  Przyniesienie niebezpiecznych 

przedmiotów lub substancji, palenie 

papierosów 

5 
(za każde 

uchybienie) 
 

Nie dotyczy  Demoralizowanie rówieśników: 

namawianie do zażywania 

substancji psychoaktywnych, 

dokonywania przestępstw.   

5- 20 
(za każde 

uchybienie) 
 

Prowadzenie działań na rzecz 

przyrody: 
 

1) stała praca,  
 

 

2) pojedyncza inicjatywa. 
 

 

 

 

 

 

 
10 

(jednorazowo) 
 

2 
(za każdą 

inicjatywę) 

Prowadzenie działań na szkodę 

przyrody (zaśmiecanie, 

dewastowanie zieleni; znęcanie się 

nad zwierzętami): 
 

1) pojedynczy incydent bez 

wyrządzenia stałej szkody, 
 

 

2) działanie celowe 

zmierzające do zniszczenia 

i wyrządzenia szkody. 
 

 

 

 

 

 
2 

(za każde 

uchybienie) 
 

 

5 - 10 
(za każde 

uchybienie) 

 

 

Dodatkowe punkty za brak 

negatywnych uwag przez co 

najmniej ostatnie dwa miesiące 

każdego semestru 

 
Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

10 - 20 Nie dotyczy  



Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

Nie dotyczy  Niesprawiedliwa i nieprzemyślana 

ocena innych, brak obiektywizmu  
 

3 
(za każde 

uchybienie) 

 
Reakcja na krzywdę wyrządzaną jemu 

samemu, bądź drugiemu człowiekowi. 

Poinformowanie wychowawcy lub 

innego pracownika szkoły o 

zachowaniach niebezpiecznych, 

zagrażających zdrowiu i życiu innych 

osób. 
 

3-10 
(za każda 

reakcję) 

Brak reakcji w sytuacji zagrożenia 5 
(za każde 

uchybienie) 

 

Nie dotyczy  Brak dyskrecji, niezachowanie 

tajemnicy korespondencji i dyskusji 

w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że 

szkodziłby ogółowi, zdrowiu lub 

życiu. 
 

3 
(za każde 

uchybienie) 

 

Nie dotyczy  Brak tolerancji wobec wolności 

poglądów i przekonań. 
3 

(za każde 

uchybienie) 
Nie dotyczy  Agresywne zachowanie [zarówno 

fizyczne jak i psychiczne]: 
 

1) popychanie, szturchanie, 

szykanowanie 
 

2) cyberprzemoc, 
 

 

3) bójka. 
 

 

 

 
5- 10 

 

 
10- 20 

 

 
10- 20 
(za każde 

uchybienie) 
Nie dotyczy  Brak poszanowania dla wartości 

narodowych i religijnych 
5 

(za każde 

uchybienie) 
Nie dotyczy  Niekulturalne zachowanie w 

miejscach publicznych w czasie 

wyjazdów i wyjść pozalekcyjnych. 
 

3-5 
(za każde 

uchybienie) 

Dodatkowe punkty za brak 

negatywnych uwag przez co 

najmniej ostatnie dwa miesiące 

każdego semestru 

 
Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

10 - 20 Nie dotyczy  

Okazywanie szacunku innym osobom 

Nie dotyczy  Brak szacunku dla kolegów dorosłych, 

aroganckie odzywanie się do 

nauczyciela lub innej osoby dorosłej. 

3-10 
(za każde 

uchybienie) 
 

Nie dotyczy  Brak szczerości , okłamywanie 

nauczyciela, rozpowszechnianie 

kłamstwa. 

5 
(za każde 

uchybienie) 
 

Nie dotyczy  Fałszowanie dokumentów, podrabianie 5-10 



podpisu. (za każde 
uchybienie) 

Zaangażowanie w działalność 

charytatywną. 
3 - 5 

(za każdą 

działalność) 

Nie dotyczy  

Dodatkowe punkty za brak 

negatywnych uwag przez ostatnie 

dwa miesiące każdego semestru 

 
Punkty przyznaje się na koniec semestru. 

10 - 20 Nie dotyczy  

Inne 

Pochwała wychowawcy 
 
Pochwała dyrektora 
 

 

 
Punkty przyznaje wychowawca po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej. 

30 
 

50 

Upomnienie wychowawcy 

 

Upomnienie dyrektora szkoły  

 

Nagana dyrektora 

 
Punkty przyznaje wychowawca po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej. 

30 
 

40 
 

50 

    

Wykroczenie ścigane z mocy prawa wyklucza wszystkie  trzy składniki oceny i  jest podstawą 

do wystawienia oceny nagannej. 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………........... 

                                                  (podpis dyrektora) 

 

 

 

 


