
Załącznik numer 4 

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA KLAS I-III 

 

Ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową i uwzględnia w szczególności: 

·stosunek do obowiązków szkolnych i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym; 

·kulturę osobistą; 

·przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz          

funkcjonujących umów. 

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych ani promocję do               

klasy programowo wyższej. 

  

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 50 pkt. „na start”. W ciągu każdego             

semestru nauki szkolnej jego zachowanie będzie oceniane wg przyjętych kryteriów poprzez           

dodawanie lub odejmowanie punktów: każda uwaga pozytywna – (od 0-5 pkt.), każda            

uwaga negatywna  

(od 0-5 pkt). Pod koniec semestru punkty są podliczane, a uzyskany wynik przesądza o              

ocenie zachowania. W klasyfikacji rocznej bierze się pod uwagę sumę punktów zdobytych w             

ciągu całego roku. 

Ocena zachowania będzie określana w czterech umownych kategoriach: 

  

  

  

Kategorie zachowań Ocena po I semestrze Ocena końcoworoczna 

  zachowanie szczególnie   

przykładne (wzorowe) 

powyżej 60 pkt – 

(nie więcej niż 5 uwag     

negatywnych) 

Powyżej 120 pkt. – 

(nie więcej niż 10 uwag     

negatywnych) 

   zachowanie przykładne 50 – 60 pkt. 100 – 120 pkt 

  zachowanie poprawne 35 – 49 pkt 70 – 99 pkt. 

 Zachowanie budzące   

zastrzeżenia 

poniżej 35 pkt. poniżej 70 pkt. 



A.     Bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia i kolegi. Przestrzega norm społecznych,           

obyczajowych i funkcjonujących umów. Jego/Jej postawa godna jest naśladowania.          

Aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest          

pracowity/a i wytrwały/a w dążeniu do celu. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.             

Jest koleżeński/a, prawdomówny/a, kulturalny/a. Dotrzymuje zawartych umów. Panuje nad         

emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego. Potrafi dokonać oceny           

własnego zachowania i zachowania innych. Jest wzorem dla wszystkich uczniów. 

B.     Nie sprawia kłopotów wychowawczych, jego/jej kultura bycia i słowna nie budzi            

zastrzeżeń. Zna i przestrzega zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć i zabaw.             

Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości stara się wywiązywać ze           

swoich obowiązków. Jest prawdomówny/a. Potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie          

innych. Jest koleżeński/a wobec swoich rówieśników. Potrafi współpracować w zespole. 

  

  

C.     Nie sprawia większych kłopotów wychowawczych. Rozumie swoje błędy i dąży do ich             

poprawy. Zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie            

nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje oceniać swoje zachowanie. Widzi           

potrzebę poprawy niektórych zachowań. Stara się przestrzegać zasad bezpiecznego         

zachowania się podczas przerw i zabaw, ale nie zawsze mu/jej się to udaje. Nie zawsze radzi                

sobie z własnymi emocjami. Na ogół potrafi współpracować w zespole. 

D.    Często łamie zasady właściwego zachowania. Nie reaguje na upomnienia nauczycieli i            

innych pracowników szkoły. Zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania,          

ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. Nie stosuje się do zasad właściwego zachowania             

podczas przerw i zabaw, a także na zajęciach edukacyjnych i dodatkowych. Niewłaściwie            

postrzega i ocenia zachowania własne i innych. Ma problemy z opanowaniem własnych            

emocji. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które często budzą zastrzeżenia.           

Często nie wywiązuje się ze swoich zadań i obowiązków. 

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA KLAS IV-VIII 

1. Oceny z zachowania w klasach IV- VIII wystawiane są w oparciu o punktowy system 

oceniania. 

2. Uwagi wraz z ilością otrzymanych punktów zapisywane są w dzienniku 

elektronicznym.  

3. Przed rozpoczęciem każdego semestru uczeń otrzymuje 30 punktów „na start” 

4. W klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymuje ocenę: 

wzorową                                             140 pkt. i więcej 



bardzo dobrą                                        139-110 pkt. 

dobrą                                                    109-70 pkt. 

poprawną                                               69-30 pkt. 

nieodpowiednią                                     29-0 pkt. 

naganną                                                poniżej 0 pkt. 

 

5. W klasyfikacji rocznej uwzględnia się sumę punktów zdobytych w ciągu całego roku 

szkolnego. 

6. Uczeń otrzymuje ocenę: 

wzorową                                             280 pkt. i więcej 

bardzo dobrą                                       279-220 pkt. 

dobrą                                                   219-140 pkt. 

poprawną                                             139-60 pkt. 

nieodpowiednią                                     59-0 pkt. 

naganną                                               poniżej 0 pkt. 

 

7. Uczeń może otrzymać punkty dodatnie  

raz na semestr za: 

1) Osiągnięcia edukacyjne (oceny śródroczne i roczne). Średnią ocen ucznia, 

zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku mnożymy przez 10. Wynik daje 

nam ilość otrzymanych punktów. Przykładowo uczeń na koniec roku uzyskał 

średnią ocen 4,3, czyli otrzymuje 43 punkty za osiągnięcia edukacyjne.  

2) Aktywne działanie w Samorządzie Uczniowskim i innych  

organizacjach szkolnych                                                                     do + 10 pkt. 

3) Aktywne pełnienie funkcji w Samorządzie klasowym                  do + 10 pkt. 

4) Udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole                                     + 5 pkt. 

5) Udział w zajęciach pozalekcyjnych poza szkołą                                 + 5 pkt. 



( uczeń powinien dostarczyć wychowawcy potwierdzenie uczęszczania na 

dane zajęcia podpisane przez prowadzącego lub rodzica.) 

6) Aktywny udział w organizowaniu życia klasy                                  do + 10 pkt. 

7) Pomoc kolegom w nauce                                                                    do + 10 pkt. 

8) Brak punktów ujemnych                                                                      + 5 pkt. 

Wielokrotnie za: 

1) Organizację i udział w imprezach szkolnych 

 ( w zależności od zaangażowania)                                                      do + 6 pkt. 

2) Udział w konkursach i zawodach sportowych 

     etap gminny   + 5 pkt. 

                powiatowych i rejonowych  + 10 pkt. 

                wojewódzkich               + 20 pkt. 

3) Udział w konkursach przedmiotowych  

               I etap               + 10 pkt. 

               II etap                + 20 pkt. 

    Finalista/ laureat    + 30 pkt. 

 

4) Udział w innych konkursach 

  udział      + 5 pkt. 

 Wyróżnienie, nagroda (etap szkolny gminny)         od 8 do 10 pkt. 

 Wyróżnienie, nagroda ( etap powiatowy, wojewódzki,  

ogólnopolski)       od 10 do 25 pkt. 

5) Zbiórkę surowców wtórnych i żołędzi             do + 10 pkt. 

6) Wykonanie gazetek szkolnych i klasowych                                         do + 5 pkt. 

7) Dbanie o czystość i wystrój klasy                                                          do + 5 pkt. 

8. Uczeń może otrzymać punkty ujemne za: 

1) Spóźnienie                   - 2 pkt. 



2) Brak mundurka/ obuwia zmiennego    - 2 pkt. 

3) Opuszczanie szkoły bez zgody nauczyciela w czasie przerwy    - 5 pkt. 

4) Opuszczanie szkoły bez zgody nauczyciela w trakcie zajęć    - 5 pkt. 

5) Ucieczka z lekcji               - 10 pkt. 

6) Nieusprawiedliwiona nieobecność- za każdą godzinę    - 1 pkt 

7) Niewypełnianie obowiązków dyżurnego    - 1 pkt 

8) Niestosowanie form grzecznościowych w stosunku 

do pracowników szkoły     - 1pkt. 

9) Arogancki stosunek do pracowników szkoły do - 10 pkt 

10) Nieodpowiedni stosunek do kolegów do - 10 pkt 

11) Używanie wulgaryzmów   do - 5 pkt 

12) Niszczenie mienia szkolnego i rzeczy kolegów   do - 10 pkt. 

13) Nieodpowiednie zachowanie w czasie lekcji i przerw 

(bieganie, przeszkadzanie)   do - 6 pkt 

14) Nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego   do - 5 pkt. 

15) Kradzież, wymuszenia                                                            obniżenie oceny o  

       jeden stopień 

16) Stosowanie używek                                                                 obniżenie oceny o  

                                                                                                    jeden stopień 

17) Używanie przemocy fizycznej  do - 10 pkt. 

18) Brak reakcji na przemoc        od 5 do 10 pkt. 

19) Brak stroju galowego        - 5 pkt. 

20) Używanie telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego         - 5 pkt.  

21) Demoralizacja             do – 10 pkt.  

22) Publikowanie obraźliwych treści             do – 10 pkt. 

23) Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody             do – 10 pkt. 



24) Podrobienie podpisu, zwolnienia                   - 10 pkt.  

 

9. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej w przypadku gdy otrzymał co najmniej 3 

negatywne uwagi z zachowania lub jednorazowo otrzymał – 10 pkt. 

10. Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej jeżeli zgromadził 15 punktów 

ujemnych. 

11. Uczeń nie może otrzymać oceny dobrej jeżeli zgromadził 30 punktów ujemnych.  

12. Ostatecznie o ocenie z zachowania decyduje wychowawca.  

 

 

 

 


