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REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA OBOWIĄZUJACY 
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W SOŚNIACH 
 
 
 

 
§ 1. 

 

1. Zachowanie ucznia jest klasyfikowane dwukrotnie w roku szkolnym: po I okresie – 
ocena śródroczna i na koniec roku szkolnego – ocena roczna.  
2. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia praw i 

obowiązków zapisanych w Regulaminie Zespołu Szkół w Sośniach, a w szczególności:  
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 oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 
 

§ 2. 
 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego 
oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 

 
        wzorowe - wz. 

 bardzo dobre - bdb. 

 dobre - db. 

 poprawne - pop.  
             nieodpowiednie - ndp.  

         naganne  - ng. 
 

 
2. Za punkt wyjścia oceny zachowania przyjęto kredyt 100 punktów, które 

otrzymuje każdy uczeń na cały rok szkolny.  
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3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.  
4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
 
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala, biorąc 

pod uwagę: 
 

1)uzyskaną ilość  punktów wynikających z &3;  
          2) samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny;  
          3) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli,  
          4)opinię klasy.  
3) Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 69 ust.1 Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach. 
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania  wyższa od nagannej  może ulec zmianie zgodnie z § 69.  
8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach                      
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

9. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia oraz jego rodziców                        
o przewidywanej dla niego klasyfikacyjnej ocenie zachowania w sposób opisany 
w §64 Statutu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach. 

 

10. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 
egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

 
 
 

 

§ 3. 

 

1 Szczegółowy wykaz kategorii punktów przedstawia się następująco: 
 

1.1 Punkty dodatnie - na plus : 

 

1) udział w konkursie (olimpiadzie ) przedmiotowej : ( za każdy)   

• etap szkolny..............................................................................................  20  - 50 pkt. 

• etap gminny ............................................................................................ 

  

30 - 70 pkt. 

• etap rejonowy.......................................................................................... 50 - 100 pkt. 
 

 

2) dla laureatów konkursów (olimpiad) przedmiotowych na szczeblu: (za każdy) 

• etap rejonowy………………………………………………………..     200 pkt. 
 

• etap wojewódzki…………………………………………………… ..   300 pkt. 
 

3) za udział w konkursie/olimpiadzie tematycznej: (za każdy)  
• etap szkolny……………………………………………………………   20 - 50 pkt. 

• etap gminny ………...............................................................................   30 - 70 pkt. 
 

• etap rejonowy …………………………………………………………    50 - 100 pkt. 
 

• etap wojewódzki …………………………………………………........   200 pkt.  



 

 

etap ogólnopolski ………………………………………………………………    300 pkt. 

 

3) za udział w zawodach sportowych 

• etap gminny ……….................................................................................. 30 - 70 pkt. 
 

• etap rejonowy …………………………………………………………..  50 - 100 pkt. 
 

• etap wojewódzki ………………………………………………….........   200 pkt. 
 

• etap ogólnopolski ……………………………………………………….   300 pkt. 
 
 

 

5) aktywna funkcja w klasie (do każdej klasyfikacji)...............................................  10 - 50 pkt. 

6) aktywna funkcja w szkole (do każdej klasyfikacji............................................... 10 – 50 pkt. 

7) współorganizowanie lub aktywny udział w szkolnej, gminnej lub powiatowej  

imprezie typu akademia, apel, festyn itp.  (za każdą)......................................... 20 – 100 pkt. 

8) za wykonanie  pracy na rzecz klasy/szkoły...................................................... 10 - 100 pkt. 

9) za  udział w akcjach 

ogólnoszkolnych…max/rok…………………………………………………… 200 pkt. 
 

10) pomoc kolegom w nauce : 
 

• jednostkowa ………………................................................................................ 10 pkt. 
 

• długotrwała ( do każdej klasyfikacji) ………………………………………….. 30 pkt. 
 
 

11) punkty do dyspozycji wychowawcy klasy, w których uwzględnia on w szczególności: 
 

• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

 

• dbałość o piękno mowy ojczystej, 
 

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
 

• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
 

• okazywanie szacunku innym osobom …………………………………………………………    50 pkt. 
 

 

1.2 Punkty ujemne na minus przyznaje się za każde jednorazowe naruszenie niżej 

wymienionych zasad w ilości : 
 
1) brak zeszytu kontaktów z rodzicami…………………………………………………  5 pkt. 
 
2) przeszkadzanie na lekcji …….....................................................................................  10 pkt  
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3) niewykonywanie poleceń nauczyciela .......................................................................  30 pkt. 
 

4) aroganckie w tym wulgarne zachowanie wobec nauczyciela, innego pracownika szkoły 
 

lub innej osoby dorosłej………………………….. ……………………………… 20 – 50 pkt. 

5) ubliżanie koledze ........................................................................................................ 10 – 30 pkt. 

6) zaczepki słowne .......................................................................................................... 10- 30 pkt. 

7) zaczepki fizyczne .......................................................................................................... 10 - 30 pkt. 
 

8) oszukiwanie nauczyciela lub pracownika szkoły, np. poprzez podrobienie (sfałszowanie) 

podpisu rodzica ………………………….…………………….…………………….  30 pkt. 
 
9) celowe zniszczenie dokumentu szkolnego…………………………………..…….   30 pkt. 
 

10) wulgarne słownictwo .............................................................................................   20 pkt. 
 

11) niszczenie innych rzeczy, przedmiotów lub naruszenie cudzej własności ………   30 pkt. 
 

12) zaśmiecanie otoczenia ...........................................................................................    5 pkt. 
 

13)celowe spóźnienie na lekcję.....................................................................................   10 pkt. 
 

14) niewykonanie zobowiązania ..................................................................................   10 pkt. 
 

15) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (tzw. wagary) 
 

/ za każdą opuszczoną godzinę/ ...................................................................................    20 pkt. 
 

16) niewłaściwy wygląd ucznia: brak obowiązującego stroju, za każde farbowanie  

włosów, fryzura lub strój mające cechy subkulturowe, malowanie paznokci, brak 

odpowiedniego obuwia  itp. …...................................................................................     10 pkt. 
 

17) opuszczenie terenu szkoły bez zgody nauczyciela ………….………..……........     30 pkt. 
 
18) odpisywanie pracy domowej : 

 

• odpisujący   ......................................................................................................... 10 pkt. 

• udostępniający pracę do odpisania ..................................................................... 10 pkt. 

19) palenie papierosów .................................................................................................... 50 pkt. 

20) picie alkoholu ............................................................................................................ 50 pkt. 

21) wyłudzanie pieniędzy ................................................................................................ 50 pkt. 

22) kradzież ......................................................................................................................  50 pkt. 
 

23) posiadanie środków narkotycznych, odurzających lub itp. ……............................... 50 pkt. 

 

24) zażywanie środków narkotycznych, odurzających ... .................................... ..…… 50 pkt.  
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25) rozprowadzanie środków narkotycznych, odurzających lub itp. ……………….    50 pkt. 

 

26) udział w bójce, pobicie ………………………………………………….…….…… 50 pkt. 
 
27) bierny udział w bójce, pobiciu – prowokowanie, przyglądanie się, kibicowanie ,itp. 
 

………………………………………………………………………………………… 30 pkt. 

 

28) eksponowanie lub korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych na lekcji i w czasie przerw …………………….……………….     30 pkt. 

 

29) nagrywanie, robienie zdjęć telefonem lub innym urządzeniem elektronicznym -      50 pkt. 

 

30) niewłaściwe korzystanie z sieci internetowej – sprzeczne z Regulaminem korzystania                     

z pracowni komputerowej ………………………………………………….………...…    20 pkt. 

 

2. W przypadku naruszenia punktu 1.2 w podpunktach od 19 do 30 dyrektor szkoły wzywa 

rodziców (opiekunów) ucznia i zawiadamia organy ścigania. W przypadku każdego 

naruszania punktu 1.2 w podpunkcie 15 nauczyciel zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami 

(opiekunami) ucznia. W razie braku kontaktu z rodzicami nauczyciel powiadamia organy 

ścigania. Jeśli w ciągu jednego miesiąca wyżej wymienione działanie nie odniesie 

pozytywnego skutku, wychowawca informuje dyrektora w celu podjęcia odpowiednich 

działań administracyjnych. 

 

 

§ 4. 

 

1 . Ustala się następujące ilości punktów w przełożeniu na ocenę: 
 

• wzorową …………….  400 punktów i więcej (w tym co najmniej 200 punktów 
 

za działania ujęte w ust. 1 punkty 1) – 8) po I okresie r. szk. 
 

                   700 punktów i więcej (w tym co najmniej 350 punktów 
 

za działania ujęte w ust. 1 punkty 1) – 8) na koniec r. szk. 

 

• bardzo dobrą ………… 300 do 399 punktów (w tym co najmniej 150 punktów 
 

za działania ujęte w ust. 1 punkty 1) – 8) po I okresie r. szk., 
 

                                                    500 do 699 punktów (w tym co najmniej 250 punktów 
 

za działania ujęte w ust. 1 punkty 1) – 8) na koniec r. szk. 

 

• dobrą ……………………. 200 do 299 punktów  
• poprawną …………….   199 do 0 punktów  

 

Strona 5 



Regulamin oceniania zachowania Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośniach 
 

 

• nieodpowiednią ………… minus 1 punkt i niżej 

 

• naganną …………………….. minus 200 punktów i niżej oraz gdy wystąpiły co najmniej 
dwa z trzech zapisanych poniżej przewinień: 

 

a) uczeń wielokrotnie naruszył jeden z zapisów w punktach ujemnych – „na minus” 

systemu oceniania, tj. w podpunktach: 2 – 29.  
b) w rozwiązywaniu problemów z danym uczniem dyrektor szkoły lub wychowawca klasy 
był zmuszony kilkakrotnie wzywać rodziców (opiekunów) dziecka, 
c)w rozwiązywaniu problemów z uczniem niezbędna była interwencja przedstawicieli policji. 

 

2 Dla oceny wzorowej, bardzo dobrej, dobrej ustala się odpowiednie progi punktów 
minusowych, których przekroczenie nie kwalifikuje ucznia do ich otrzymania bez względu 
na ilość punktów dodatnich. Progi te przedstawiają się następująco: 

 

2.1 oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu roku szkolnego  
    70 i  więcej punktów ujemnych za działania wynikające z podpunktów   2-29  
 
2.2 oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał w ciągu roku 

szkolnego 100 i  więcej  punktów ujemnych za działania wynikające z 
podpunktów  od 2-29   

 
2.3  oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który otrzymał w ciągu roku szkolnego 

200 i  więcej punktów ujemnych za działania wynikające z podpunktów  2 - 29. 
 

 

§ 5. 

 

1 Uczeń począwszy od klasy IV szkoły podstawowej może otrzymać promocję oraz 
świadectwo z wyróżnieniem, gdy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii/etyki średnią ocen 
równą lub wyższą od 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

 
§ 6 

 

1 Regulamin oceniania zachowania zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej dnia  29.09.2021r.   

2 Zmiany w regulaminie mogą nastąpić poprzez ich zatwierdzenie przez Radę 
Pedagogiczną.    

3 O wszelkich zmianach w regulaminie należy poinformować niezwłocznie uczniów 
i ich rodziców.  
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