
 

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 
 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych 

 

 

§ 1 
 

1.  Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy stosując punktowy system oceniania stanowiący załącznik do regulaminu. Ocena 

proponowana przez system jest wypadkową przyznawanych systematycznie punktów dodatnich i ujemnych i nie ulega zmianie pod 

wpływem subiektywnej oceny wychowawcy. Wychowawca zobowiązany jest trzymać się punktacji proponowanej przez system. 

2. Ocena zachowania ucznia uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

3.  Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

§ 2 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

 
§ 3 

Ocena zachowania jest oceną semestralną, pełni funkcję wychowawczą. 

 

§ 4 

Ocena "dobra" jest oceną wyjściową i można ją podwyższyć do bardzo dobrej lub wzorowej lub obniżyć do poprawnej, 

nieodpowiedniej lub nagannej. 

 

§ 5 

Ocenę zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 
3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne. 

 

§ 6 

1. Ocena zachowania powinna w szczególności uwzględniać:  

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 i innych osób  
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

7) okazywanie szacunku innym osobom 

8) zaangażowanie w pracę na rzecz klasy i szkoły 

9) reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych . 

 

§ 7 

1. Zasady oceniania zachowania uczniów wychowawca przekazuje uczniom we wrześniu, formułując je w sposób zrozumiały dla 

ucznia.  

2. Na pierwszym w roku szkolnym zebraniu klasowym, zapoznaje z nimi rodziców.  

3. Ocena z zachowania nieodpowiednia lub naganna wyklucza pełnienie przez ucznia jakichkolwiek funkcji w samorządzie 

uczniowskim i reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 
 

§ 8 

1. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie ucznia z przewidywaną oceną z zachowania najpóźniej na tydzień przed 

klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

2. Uczeń, lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi wystawienia tej oceny. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej musi nastąpić w terminie 5 dni od zgłoszenia 

zastrzeżeń.     

 

§ 9 



1. Za spóźnienie uznaje się przybycie ucznia na lekcję w ciągu 15 minut od rozpoczęcia zajęć przez nauczyciela.  

2. Jeżeli uczeń zgłosi się na zajęcia po tym czasie – uznaje się, że był nieobecny na całej godzinie lekcyjnej.  

3. Uczeń zobowiązany jest zgłosić się na lekcje natychmiast po przyjściu do szkoły, jeżeli rozpoczęły się zajęcia, w których 

powinien uczestniczyć, niezależnie od tego, ile czasu minęło od rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. 

 

§ 10 

Punkty dodatnie i ujemne z punktowego systemu oceniania zachowania winny być wpisywane do dziennika elektronicznego 
łącznie z informacją, za jakie działania ucznia zostały one przyznane tak, aby informacja była czytelna i dla rodzica, i dla wychowawcy 

klasy. Nauczyciel zobowiązany jest do wpisania komentarza informującego, czego konkretnie dotyczą przyznane punkty. 

 
§ 11 

 

Punktowy system oceniania zachowania: 
Punkty dodatnie 

Lp. Zastosowane kryterium Punktacja 
1.  Punktualność w przychodzeniu na zajęcia 5 pkt. (za każdy semestr; wpisuje 

wyłącznie wychowawca) 

2.  100 % frekwencja w miesiącu na wszystkich zajęciach edukacyjnych 5 pkt. (za każdy miesiąc; wpisuje 

wyłącznie wychowawca) 

3.  Praca na rzecz szkoły: 

a) organizacja imprez szkolnych: przygotowanie dekoracji, rekwizytów, gazetki 

szkolne 
b) organizacja imprez szkolnych: pomoc w opracowaniu scenariusza imprezy  

c) czynny udział w programie imprezy, akcje 

d) systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

e) praca w samorządzie szkolnym - czynne pełnienie funkcji przewodniczącego, 

zastępcy i sekretarza 

f) praca w samorządzie szkolnym - praca w sekcjach, pomoc przy stronie 

internetowej 

 

5 pkt. (za każdą imprezę) 

 
5 pkt. (za każdą imprezę) 

7 pkt. (za każdą imprezę) 

10 pkt. (za semestr) 

10 pkt. (za semestr) 

 

10 pkt. (za semestr) 

 

4.  Praca na rzecz klasy: 

a) organizacja imprez klasowych 

b) aktywna praca w samorządzie klasowym 

c) działania ucznia wspomagające pracę nauczyciela 

 

4 pkt. (za każdą imprezę) 

6 pkt. (za semestr)  

3 pkt. (za każde działanie) 

5.  a) Pomoc koleżeńska w nauce 

b) Wolontariat (potwierdzenie opiekuna akcji, np.: harcerstwo, WOŚP) 

5 pkt. (za semestr) 

5 pkt. (każdorazowo; wpisuje 
wyłącznie opiekun wolontariatu: 

Łukasz Winiarski) 

6.  Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach pozaszkolnych 5 pkt. 

7.  Reprezentowanie szkoły: 

udział w olimpiadach przedmiotowych (poszczególne etapy): 

a) szkolnych 

b) miejskich 

c) wojewódzkich 

d) ogólnopolskich 

 

 

5 pkt. 

12 pkt.  

30 pkt.  

40 pkt.  

8.  Reprezentowanie szkoły: 

udział uczniów w konkursach przedmiotowych: 

a) szkolnych 

b) miejskich 

c) wojewódzkich 

d) ogólnopolskich 
e) międzynarodowych 

 

 

5 pkt.  

10 pkt. 

15 pkt.  

20 pkt.  
30 pkt. 

9.  Reprezentowanie szkoły: 

udział uczniów w konkursach i olimpiadach oraz w zawodach sportowych: 

a) szkolnych 

b) miejskich 

c) wojewódzkich 

d) ogólnopolskich 

 

 

5 pkt.  

10 pkt.  

15 pkt.  

20 pkt.  

10.  Nienaganna kultura osobista 10 pkt.   

(semestralnie; wpisuje wyłącznie 

wychowawca) 

11.  Dodatkowe punkty dla klas IV  25 pkt.  

(rocznie; wpisuje wyłącznie 

wychowawca) 

 
 



Punkty ujemne 

Lp. Zastosowane kryterium Punktacja 
1.  Brak usprawiedliwiania nieobecności w szkole -2 pkt za każdą godzinę  

2.  Bezpodstawne spóźnianie się -1 pkt za 3 spóźnienia 

3.  Przeszkadzanie w czasie zajęć szkolnych, niewykonanie polecenia nauczyciela -5 pkt. za każdą uwagę 

4.  Zaśmiecanie otoczenia -2 pkt. za każdą uwagę 

5.  Jedzenie i picie na lekcji -2 pkt. za każdą uwagę 

6.  Używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć bez zgody 

nauczyciela 

-10 pkt. za każdą uwagę 

7.  Podrobienie podpisu, oceny, zwolnienia i inne oszustwa -20 pkt. za każdą uwagę 

8.  Umyślne niszczenie mienia szkolnego i kolegów -20 pkt. za każdą uwagę 

9.  Palenie papierosów na terenie szkoły -20 pkt. za każdą uwagę 

10.  Zuchwałe, bezczelne odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły -10 pkt. za każdą uwagę 

11.  Kradzież -20 pkt. za każdą uwagę 

12.  Picie alkoholu na terenie szkoły oraz przychodzenie do szkoły w stanie nietrzeźwym 

(dotyczy również dyskotek, wycieczek i innych imprez szkolnych) 

-20 pkt. za każdą uwagę 

13.  Zażywanie, rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły (w czasie imprez 

szkolnych, wycieczek, dyskotek i innych) 

-20 pkt. za każdą uwagę 

14.  Agresja i przemoc: 

a) agresja słowna (wyzwiska, obelgi, wulgaryzmy, używanie przekleństw na terenie 

szkoły) 

b) cyberprzemoc 

c) agresja fizyczna (bójki, pobicia) 

d) długofalowa przemoc (znęcanie się, wymuszenia, grożenie) 

za każdą uwagę 

-15 pkt.  

 

- 15pkt. 

-15 pkt. 

-20 pkt. 

15.  Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu, wnoszenie do szkoły niebezpiecznych 
przedmiotów (np.: nóż, kastet, petarda itp.,) 

-10 pkt. za każdą uwagę 

16.  Oglądanie i rozpowszechnianie pornografii na terenie szkoły -10 pkt. za każdą uwagę 

17.  Rozpowszechnianie i propagowanie treści rasistowskich, nazistowskich  

i homofobicznych 

-10 pkt. za każdą uwagę 

18.  Brak stroju stosownego do sytuacji szkolnej w dniu wskazanym przez wychowawcę. -2 pkt. za każdą uwagę 

19.  Brak identyfikatora okazywanego na żądanie nauczyciela -5pkt za każdą uwagę  

20.  Opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć -10pkt. za każdą uwagę  

21.  Nagana dyrektora za niewłaściwe zachowanie nieuwzględnione w regulaminie oceny 

z zachowania 

- 30 pkt. za każdą uwagę 

22.  Nagana wychowawcy za niewłaściwe zachowanie nieuwzględnione w regulaminie 

oceny z zachowania 

- 10 pkt. za każdą uwagę 

23.  Nieterminowy zwrot książek do biblioteki na koniec roku w wyznaczonym przez 

nauczycieli biblioteki terminie 

- 10 pkt. (jednorazowo na koniec 

roku szkolnego) 

 

§ 12 

1. Wyjściową liczbą punktów jest 80, dla klas programowo najwyższych to 105 punktów. 

2. Swoim zachowaniem w ciągu roku szkolnego uczeń może podwyższyć, bądź obniżyć ilość punktów. 

3. Uzyskane lub utracone przez ucznia punkty są odnotowywane na bieżąco. 

4. Uczeń, który uzyskał powyżej 40pkt. ujemnych za nieusprawiedliwione nieobecności (tj. 20 godzin nieusprawiedliwionych) nie 

może otrzymać semestralnej / końcoworocznej oceny wzorowej z zachowania. 
5. Punkty z zachowania należy przyznawać systematycznie. 

6. Wychowawca ma prawo usunięcia punktów przydzielonych niezgodnie z Punktowym Systemem Oceny Zachowania. 

7. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania. 

8. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż poprawna.  

 

§ 13 

1. Ocenę końcoworoczną ustala się dodając do siebie punkty z I i II semestru. 

2. Suma punktów uzyskanych w ciągu całego semestru jest przeliczana na ocenę z zachowania według skali: 

1) naganne   0 i mniej punktów; 

2) nieodpowiednie   1 – 49 pkt.;  

3) poprawne  50 – 79 pkt.;  
4) dobre    80 – 99 pkt.;  

5) bardzo dobre  100 – 149 pkt.;  

6) wzorowe  150 pkt. i więcej.  

 

§ 14 

Dyrektor szkoły, zgodnie z zapisami w Statucie szkoły, ma prawo w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wystawić ocenę 

naganną z zachowania na semestr w przypadku szczególnie negatywnych zachowań ucznia, nieokreślonych w punktowym systemie 

oceniania zachowania. 

 

Punktowy System Oceny Zachowania podlega ewaluacji semestralnej. 


