
Punktowy system oceniania zachowania  ucznia 

Szkoły Podstawowej  nr 27 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze 

obowiązująca od drugiego  półrocza roku szkolnego 2017/2018 

 

Imię i nazwisko ucznia   

Klasa  

1. 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). 

2. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie i ujemne za: 

   III IV V VI R 

1 Udział w konkursach szkolnych  1p      

2. Udział w konkursach międzyszkolnych  1-2p      

3. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 1-2p      

4. Udział w etapie wojewódzkim, ogólnopolskim 5p      

5. Pomoc koleżeńska 1p      

6. Udział w zbiórce surowców 1p      

7. Udział w akcjach charytatywnych 1p      

8. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego 2p      

9. Udział w uroczystościach szkolnych 1-2p      

10. Zachowanie podczas apelów, uroczystości 
szkolnych 

1-2p      

11. Organizacja imprez klasowych 1p      

12. 100% frekwencja w danym miesiącu 1p      

13. Przygotowanie lekcji np. godz wych lub innych 1p      

14. Prace porządkowe np. w klasie 1p      

15.  Inne pochwały  1-3p      

16.  Czynny i systematyczny udział w zajęciach 
pozaszkolnych 

1p      

17. Aktywna praca w samorządzie klasowym, 
szkolnym 

1p      



18. Brak spóźnień na lekcje w danym miesiącu 1p      

19. 
 

Systematyczne przygotowanie do zajęć w mies 1p      

20. 

21. 

Kulturalne zachowanie podczas lekcji 
 
Wykonywanie poleceń pracowników 
szkoły(bycie prawdomównym i uczciwym) 

1p 
 
1-3 p 

     
 

22. Grzeczne i taktowne zwracanie się do uczniów 
i dorosłych 

+1p-2p      

23. Zawsze dotrzymywanie ustalonych terminów 
np przekazuje usprawiedliwienia i wszelkie 
wymagane informacje od wychowawców i 
innych nauczycieli 

+1p -2p      

24. Brak usprawiedliwienia nieobecności po 
upływie 1 tyg (każde) 

-1p      

25. Nieusprawiedliwione nieobecności -1/-5p      

26. Rozmawianie i przeszkadzanie na lekcji -1p      

27. Używanie wulgarnych słów -2p      

28. Niszczenie podręczników i zeszytów -1p      

29. Niszczenie mienia szkolnego -1p      

30. Nieprzygotowanie do lekcji przekraczające 
dozwoloną ilość , wyznaczoną iw PSO 

-1p      

31. Jedzenie podczas lekcji i picie dezorganizujące 
pracę ucznia 

-1 p      

32. Brak stroju galowego/eleganckiego -1p      

33. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego -1p      

34. Pomalowane paznokcie/ pofarbowane włosy/ 
makijaż lub tatuaż/ buty na obcasie/tatuaże 

-1p      

35. Niegrzeczne , aroganckie zachowania w 
stosunku do nauczycieli , pracowników 
szkoły,gości,innych 
uczniów,lekceważenie,odmowa wykonania 
poleceń,używanie niewłaściwego słownictwa, 
nieodpowiednia postawa ciała,gesty i czyny 
naruszające godność osobistą  

-1/-5p      

36.  Niewłaściwe zachowanie podczas imprez 
szkolnych, apeli 

-1/-5p      

37. Nierespektowanie poleceń nauczycieli i 
pracowników szkoły 

-2p      

38.  Lekceważący stosunek do nauczycieli i 
pracowników szkoły 

-2p      

39. Używanie telefonu komórkowego lub tableta 
podczas lekcji 

-5p      

40. Używanie telefonu lub tableta podczas przerw 
w celach innych niż kontakt z rodzicami 

-3p      

41. Zachowania agresywne, wszczynanie bójek -5p      

42. Oszukiwanie i okłamywanie np. podrabianie 
podpisu rodzica 

-1p      

43.  Niezgodne i niewłaściwe zachowanie poza 
szkołą 

-2p      

44. Wandalizm, kradzież -5p      



45.  Niszczenie mienia innych uczniów lub 
nauczycieli 

-5p      

46. Konflikt z prawem Ocena 
nagann
a 

     

47. 5 uwag w miesiącu  -5p      

48.  Świadome naruszanie godności osobistej, 

cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego 

wykorzystania internetu 

Ocena  

nieodpo

wiednia 

     

49.  Wychodzenie poza teren szkoły -2p      

50. Niebezpieczne zachowania w autobusie 

szkolnym,niesłuchanie poleceń kierowcy i 

opiekuna 

-2p      

51. Przebywanie w szatniach poza dozwolonym 

czasem 

 -2p      

 52. Nieprzestrzeganie regulaminu stołówki szkolnej, 

biblioteki i świetlicy 

 -1p      

        

        

 

 

Wychowawca klasy 

  


