
W klasach I - III obowiązuje ocena opisowa z zachowania.

W  klasach  IV  -  VIII  obowiązuje  punktowy  system  oceniania  zachowania  uczniów  z
uwzględnieniem par. 42 ust.1 statutu szkoły.

Ilość
punktów

Uwagi pozytywne - punkty dodatnie

od 10
do 30

Aktywna praca, wykazywanie inicjatywy w podejmowaniu działań na rzecz klasy i 
szkoły.

od 10
do 50

Pełnienie funkcji w szkole, w klasie. Wywiązywanie się z obowiązków
(jeden raz w półroczu).

od 5
do 20

Udział w apelach szkolnych, np. dekoracje, rola sceniczna, porządkowanie, obsługa 
sprzętu. 

od 5
do 15

Zaangażowanie w przygotowanie imprez klasowych i szkolnych.

od 5
do 15

Naprawa szkód wyrządzonych przez innych.

20 Systematyczna pomoc koleżeńska w nauce (jednorazowo w półroczu).
od 5
do 30

Różnorodna pomoc starszych uczniów dla młodszych.

20 Prawdomówność, pomoc w wyjaśnianiu okoliczności trudnego zdarzenia.
10 Reprezentacja pocztu sztandarowego.

od 10
do 40

Imprezy środowiskowe.

10
Działalność poza terenem szkoły potwierdzona pisemnie (jednorazowo
w półroczu).

od 0
do 10

Ocena klasy i samoocena.

od 0
do 10

Ocena nauczycieli.

50 Pochwała dyrektora na apelu szkolnym.
od 5
do 15

Pomoc nauczycielowi.

od 15
do 30

Praca w sklepiku szkolnym - od 15 do 30

od 10
do 30

Promocja szkoły.

20 Udział w konkursie przedmiotowym - etap szkolny. 
25 Udział w konkursie przedmiotowym - etap gminny.
30 Udział w konkursie przedmiotowym - etap rejonowy.
40 Udział w konkursie przedmiotowym - etap wojewódzki(finalista).
50 Udział w konkursie - etap wojewódzki (laureat).
10 Udział w konkursach wewnątrzszkolnych.
15 Udział w konkursie wewnątrzszkolnym i zdobycie III miejsca.
20 Udział w konkursie wewnątrzszkolnym i zdobycie II  miejsca.



25 Udział w konkursie wewnątrzszkolnym i zdobycie  I miejsca.
od 15
do 30

Konkursy ogólnopolskie - I, II, III miejsce.

10 Konkursy ogólnopolskie – udział.
20 Konkursy ogólnopolskie  - wyróżnienie.
10 Zawody sportowe - etap gminny - udział.
20 Zawody sportowe - etap powiatowy.
30 Zawody sportowe- etap rejonowy.
40 Zawody sportowe - etap wojewódzki.

od 5
do 30

Udział w projektach.

50
Wzorowa frekwencja (do 4 godzin lub 1 dzień nieobecności usprawiedliwionej na 
półrocze).

30 Bardzo dobra frekwencja (do 20 godzin nieobecności usprawiedliwionej na półrocze).
maks.150 Zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych.

od 5
do 30

Zaangażowanie w zbiórki, akcje charytatywne.

Uwagi negatywne - punkty ujemne
5 Brak przyborów, podręcznika, zeszytu itp. 
5 Brak stroju  galowego, brak obuwia zamiennego oraz nieodpowiedni wygląd.
5 Brak usprawiedliwienia nieobecności w terminie 7 dni roboczych. 
20 Farbowanie powodujące radykalną zmianę naturalnego koloru włosów.

od 5
do 30

Gesty i czyny naruszające godność osobistą.

5 Każde spóźnienie nieusprawiedliwione.
50 Korzystanie z urządzeń elektronicznych, telefonów, nagrywanie filmików.

od 30
do 50

Kradzież, wyłudzanie pieniędzy.

od 5
do 10

Lekceważenie dyżurów klasowych lub szkolnych.

od 5
do 20

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach szkolnych, apelach.

od 10
do 30

Niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych uczniów.

10 Niewywiązywanie się z ustaleń z nauczycielem.
od 5
do 30

Niszczenie mienia innych osób, np. odzieży, podręczników, przyborów szkolnych.

od 5
do 30

Niszczenie mienia szkolnego, np. sprzętu szkolnego, pomieszczeń.

20 Notoryczne spóźnienia (powyżej 10 w półroczu).
od 5
do 10

Odmowa wykonania polecenia.

30 Oszczerstwa w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów.
od 10
do 30

Oszustwo, np. sfałszowany podpis, odpisywanie prac, kłamstwo, ukrywanie winowajcy.



50 Palenie tytoniu.
Od 50 
do 100

Pobicia i bójki. 

50 Podrobienie  zwolnienia.
30 Posiadanie (używanie) przedmiotów niebezpiecznych.

od 30
do 100

Posiadanie, używanie substancji niebezpiecznych lub niedozwolonych.

od 5
do 15

Przebywanie w miejscach niedozwolonych.

100 Przebywanie w szkole w stanie nietrzeźwym.
od 5
do 15

Niewłaściwe zachowanie  na lekcji np. rozmowy, śmiechy, żucie gumy, komentarze, 
zaczepianie innych.

20 Samowolne opuszczenie terenu szkoły, świetlicy, boiska.
od 10
do 30

Słowa, gesty i czyny naruszające godność osobistą innego ucznia, np.  wyśmiewanie.

100 Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, e – papierosów.
od 10
do 30

Stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych.

od 10
do 20

Szarpanina, przepychanki.

50 Towarzyszenie pijącemu alkohol lub palącemu.
od 10
do 30

Używanie niewłaściwego słownictwa w stosunku do nauczyciela lub pracownika szkoły.

od 30
do 50

Używanie telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela.

20 Wagary, ucieczka.
100 Wymuszenia rozbójnicze.

od 10
do 50

Zachęcanie i prowokowanie do złych czynów. 

od 5
do 20

Złe zachowanie na terenie szkoły np. na stołówce, śmiecenie, krzyki .

100 Zorganizowana przemoc.
od 30
do 50

Inne poważne przewinienia.

Uwaga neutralna

200 Punkty startowe.

OCENA Z
ZACHOWANIA

I PÓŁROCZE
PUNKTY

II PÓŁROCZE
PUNKTY

Wzorowa 361 i powyżej 521 i powyżej

Bardzo dobra Od 271 do 360 Od 341 do 520



Dobra Od 200 do 270 Od 201 do 340

Poprawna Od 100 do 199 Od 1 do 200

Nieodpowiednia Od 0  do 99 Od -200 do 0

Naganna Od -1 i poniżej Od -201 i poniżej




