
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY 

OCENY ZACHOWANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W BUKOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
W celu zwiększenia obiektywizmu podczas oceniania zachowania 

zmodyfikowano WSO. Dodano kilka brakujących kategorii zachowania i  liczby 

przyznawanych za nie punktów. 

 Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, które 

odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów może powiększać lub 

pomniejszać przez konkretne zachowania.  

 Punkty na bieżąco i KONSEKWENTNIE  przydzielają nauczyciele oraz 

umieszczają systematycznie w dzienniku elektronicznym.  

 Semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania wystawia 

wychowawca w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów, 

ocenę klasy, samoocenę , opinię  nauczycieli uczących. 

 Na ocenę klasyfikacyjną z zachowania nie mają wpływu oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

 
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych (Rozporządzenie MENiS               

z dn. 7.09.2004r., §2 ust. 3). 

 

Zestawienie punktów dodatnich  

 
L.p Reakcje uczniów Punkty 

1. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych 

-rola w przedstawieniu 

-przygotowanie  stroju, dekoracji 

20 pkt 

20 pkt 

10-20 pkt 

2. Praca społeczna na rzecz klasy, szkoły (poza zajęciami): 

- prace porządkowe na rzecz klasy, szkoły 

- wykonanie pomocy dydaktycznych, 

- sumienne i odpowiedzialne sprawowanie dyżurów w klasach, 

- przygotowanie tematycznej gazetki klasowej, 

- inicjowanie imprez klasowych, 

- przygotowanie gazetki szkolnej, 

- inne. 

 

5 – 25 pkt 

5 -  pkt 

5 – pkt 

5 – 15 pkt 

5 – 15 pkt 

5 – 20 pkt  

5 - 20 

3. Praca społeczna na rzecz środowiska: 

- angażuje się w akcje charytatywne na terenie szkoły i poza nią, 

-udział w imprezach środowiskowych, 

-zbiórka surowców wtórnych, 

 

5 – 20 pkt 

5 – 20 pkt 

5 pkt. (warunki 

zbiórki określa 

opiekun) 



4. Reagowanie na problemy rówieśników, pomoc koleżeńska,( np. 

przekazywanie informacji o lekcjach nieobecnym uczniom, 

pomoc w nauce) 

 5 pkt 

5. Właściwa postawa ucznia będącego świadkiem kłamstwa, 

przemocy, kradzieży, wymuszenia, szantażu itp. 

30 pkt 

6. Udział w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych 

na szczeblu: 

- szkolnym, 

- pozaszkolnym (jednoetapowe), 

- gminnym, 

- powiatowym, 

- wojewódzkim, 

- krajowym. 

 

 

5 pkt 

10 pkt 

10 pkt 

20 pkt 

40 pkt 

50 pkt 

7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa . Prawidłowe reagowanie na 

przejawy zagrożenia. 

10 pkt  

8. Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 5 pkt 

9. Dbałość o mienie szkoły, klasy i kolegów. 5 pkt 

10. Sumienne wykonywanie poleceń nauczyciela. 10 pkt 

11. Galowy strój podczas uroczystości szkolnych przewidzianych 

regulaminem  

5 pkt 

 Efektywne pełnienie funkcji w klasie i w szkole, np. funkcja w 

SU, chórze szkolnym, poczcie sztandarowym , obsługa sprzętu 

nagłaśniającego itp. 

5-20 pkt. raz                 

w semestrze 

12. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 5 – 20 pkt 

13. Okazywanie szacunku innym osobom.  

Szczególnie życzliwa postawa wobec innych 

10 pkt 

14. Aktywna postawa ucznia na lekcjach wychowawczych. 5 – 10 pkt 

15. 95 – 100% frekwencja. 20 pkt. raz                    

w semestrze 

16. Brak spóźnień. 10 pkt. raz                          

w semestrze 

17. Inne. 5- 20 pkt 

 

 

 

Zestawienie punktów ujemnych  

 

 
L.p. Reakcje uczniów Punkty 

1. Ściąganie na sprawdzianach . -10 pkt 

2. Niszczenie mienia szkolnego, wandalizm. -20 – 60 pkt 

 Niszczenie podręczników.( np. wypełnianie długopisem) -10 pkt 

 Nieterminowy zwrot książek do biblioteki. -2 pkt 

3. Używanie na terenie szkoły telefonu komórkowego, aparatu 

cyfrowego itp.,mp3 i innych urządzeń cyfrowych 

Cyberprzemoc 

- nagrywanie filmów/robienie zdjęć bez zgody 

zainteresowanych 

- rozpowszechnianie / upublicznianie filmów/zdjęć bez 

zgody osób zainteresowanych 

-10 pkt   

 

 

 

-20 pkt 

 

-30 pkt 

4. Przynoszenie do szkoły i eksponowanie niebezpiecznych 

narzędzi, przedmiotów i substancji. 

-20 pkt 



5.  Ubiór niezgodny z regulaminem: 

- brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych 

- bluzki na ramiączkach, zbyt  krótka spódnica, krótkie spodenki, 

- rażący kolor, dekolt, 

- makijaż 

- pomalowane paznokcie 

 ( wszystkich podpunktów w/w konsekwentnie przestrzegamy) 

 

-5 pkt 

-10 pkt  

-10 pkt 

-10 pkt 

-10 pkt 

6. Niszczenie mienia kolegów. -20 pkt 

7. -Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych, 

 przerw lub lekcji/lekcji on-line  

(otwieranie okien na korytarzu podczas przerw, przebywanie w 

niedozwolonym miejscu-szatnie, schody) 

-10 pkt 

 

-5 pkt 

8. Zaśmiecanie terenu szkoły, plucie -10 pkt 

9. Brak obuwia zamiennego -5 pkt 

10. Wulgarne słownictwo -10 pkt 

11. Wagary zbiorowe -50 pkt 

12. Wagary pojedyncze (cały dzień) -40 pkt 

13. Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna/nieusprawiedliwiona 

nieobecność w czasie nauki zdalnej 

-10 pkt 

14. Spóźnienie -5 pkt 

15. Samodzielne opuszczanie szkoły bez usprawiedliwienia -20 pkt 

16. Samodzielne wyjście w czasie przerwy poza teren szkoły -10 pkt 

17. Lekceważenie poleceń nauczyciela,  

      -     niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań 

 (nie dotyczy prac domowych) 

- aroganckie zachowanie w stosunku do pracowników 

szkoły (obraźliwe gesty, ośmieszanie, wulgarne 

słownictwo) 

 

-10 pkt 

-10 pkt 

 

-30 pkt 

 

 

 

18. Brak szacunku do innych -20 pkt 

19. Lekceważenie obowiązków dyżurnego  -5 pkt  

20. Brak przyborów szkolnych, książek, zeszytów, ćwiczeń -5 pkt 

21. Podrabianie usprawiedliwień i podpisów rodziców -20 pkt 

22. Wyłudzanie pieniędzy lub innych przedmiotów -30 pkt 

23. Kradzieże, szantaż,  -50 pkt 

24. Udział w bójkach -50 pkt 

25. Niewłaściwe  zachowanie na świetlicy, w pociągu, autobusie, 

podczas wycieczek szkolnych, wyjść poza teren szkoły 

-5 - 20 pkt 

26. Bierna postawa ucznia jako świadka przemocy, kradzieży, 

wymuszenia, szantażu itp. 

-20 pkt 

27. Przemoc psychiczna -40 pkt 

28. Kłamstwa -20 pkt 

29.  Brak dbałości o dobry wizerunek szkoły – niegodne                                  

i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

-5 – 20 pkt 

 Zaczepki fizyczne (podkładanie nóg, popychanie, opluwanie, itp.) -10 pkt 

30. Stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu własnemu i innych 

osób (posiadanie i używanie – tytoniu, alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy) 

-50 pkt – 100 pkt 

31. Inne -5-20 pkt 

 

 

 

 



W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń: 

a) znieważanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

b) wyłudzanie pieniędzy 

c) kradzież 

d) picie alkoholu na terenie szkoły 

e) palenie papierosów na terenie szkoły 

f) używanie lub rozpowszechnianie środków odurzających 

g) udział w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowanie przemocy wobec innych 

osób 

h) używanie na lekcjach urządzeń elektronicznych służących do zapisywania i odtwarzania 

obrazu i dźwięku oraz ich upublicznianie 

i) konflikt z prawem 

 

UCZEŃ  OTRZYMUJE  OCENĘ  NIE  WYŻSZĄ  NIŻ  NIEODPOWIEDNIA 

(NIEZALEŻNIE  OD UZYSKANYCH PUNKTÓW) 

 

Uczeń, który otrzyma 30 punktów ujemnych w semestrze nie może mieć oceny wzorowej. 

(jednak nie oznacza to, że uczeń, który nie otrzymał żadnych punktów ujemnych uzyska 

automatycznie ocenę wzorową.) 

 

 
 

 

SKALA OCEN: 

 
Naganne:                           poniżej 0 punktów (suma wszystkich punktów 

Nieodpowiednie:                0 – 30 pkt 

Poprawne:                          31 – 80 pkt 

Dobre:                                 81 – 150 pkt 

Bardzo dobre:                     151 – 200 pkt 

Wzorowe:                            powyżej 200 pkt 

 
 

 

 

 .Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r ٭

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania              

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów             

w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 156 poz. 1046) 

 

Opracował: 

Zespół wychowawczy po konsultacjach 

z Samorządem Uczniowskim, 

Pedagogiem szkolnym, Radą Rodziców, 

Dyrekcją ZPO  

im. Jana Pawła II w Bukowie 

 


