
Punktowy system oceniania zachowania ucznia Szkoły Podstawowej nr 27 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze 

Rok szkolny ……………/…………...      Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………...

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej skali punktowej:

• Wzorowe 121 pkt i powyżej

• Bardzo dobre 101 pkt –120 pkt

• Dobre 80 pkt –100 pkt

• Poprawne 60 pkt –79 pkt

• Nieodpowiednie 40 pkt –59 pkt

• Naganne 39 pkt i poniżej

Punkty oraz ich uzasadnienie wpisują wychowawcy . Na koniec semestru ilość punktów

zostaje  podsumowana.  Ocena  roczna  jest  średnią  arytmetyczną  punktów uzyskanych  

w  I  i  II  semestrze.  Na  rozpoczęcie  roku  szkolnego,  każdy  uczeń  otrzymuje  100  pkt

(zaczyna od oceny dobrej z zachowania) 

Skala
punktowa

IX X XI XII I Suma
I sem

II III IV V VI Suma
II sem

1.Niewypełnianie obowiązków ucznia:  
- spóźnianie się na lekcje
-brak podręczników, zeszytów, przyborów
-nieusprawiedliwione nieobecności
-przeszkadzanie na lekcji( rozmowy, jedzenie, 
picie dezorganizujące lekcję)
-niszczenie podręczników
-nieprzygotowanie do lekcji przekraczające 
dozwolona ilość w PSO
-wychodzenie poza teren szkoły
-przebywanie w szatniach poza dozwolonym 
czasem
-łamanie regulaminów szkolnych ( świetlicy, 
biblioteki, stołówki,, wycieczek, wyjścia poza 
teren szkoły, itd. )
-używanie telefonu komórkowego na lekcji lub 
przerwie
- nie oddanie kompletu podręczników lun nie 
odkupienie zniszczonego podręcznika

1-5 (-) 

4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
-niebezpieczne zachowania podczas wyjść, 
wycieczek szkolnych, 
-nie zachowanie bezpieczeństwa podczas przerw 
międzylekcyjnych
-konflikt z prawem
-korzystanie z używek szkodzących zdrowiu

1-5 (-)



Skala
punktowa

IX X XI XII I Suma
I sem

II III IV V VI Suma
II sem

2.Kultura osobista:
-pomoc koleżeńska
-udział w akcjach charytatywnych i w zbiórce 
surowców
-szacunek wobec pracowników szkoły
-kultura języka

-wygląd zewnętrzny ( stosowny ubiór, 

farbowanie włosów, malowanie paznokci, 

tatuaże)
-niewłaściwe zachowanie podczas imprez 

szkolnych, apeli

-lekceważący stosunek do nauczycieli i 

pracowników szkoły
-niegodne zachowanie poza szkołą

1-5 (+) 
1-5 (-)

3.Zaangażowanie w życie klasy i szkoły
-organizacja imprez klasowych
-przygotowywanie lekcji np. wychowawczych
-prace porządkowe w klasie
-udział w zajęciach dodatkowych
-redagowanie gazetek okolicznościowych
-praca w samorządzie klasowym, szkolnym
-reprezentowanie szkoły 
-udział w konkursach szkolnych, 
wewnątrzszkolnych, przedmiotowych

1-5 (+)

5.Przemoc psychiczna i fizyczna
-niszczenie mienia innych uczniów
-świadome naruszanie godności osobistej 
(gesty, słowa itp.) 
-zachowania agresywne, wszczynanie bójek
-cyberprzemoc, niewłaściwe wykorzystanie 
internetu
-kradzież
- w rażących przypadkach obniżenie oceny z 
zachowania

1-5 (-)

Liczba punktów I semestr: …………….      ocena …………………..              

Liczba punktów II semestr ……………..    Średnia arytmetyczna (I i II semestr) ………………..     ocena końcowa ………………………              ……. podpis wychowawcy ……


