
ZASADY, ZAKRESY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

Zgodnie ze Statutem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach : 

 Dział VII, rozdział 1 „Wewnątrzszkolne zasady oceniania”, § 124 „Ocenianie zachowania” 

Zakresy i kryteria oceniania zachowania 

1. Ocena z zachowania, będzie ustalana na podstawie tabeli, w oparciu o uzyskaną liczbę punktów. 

2. Na początku semestru uczeń otrzymuje 150 punktów. W ciągu semestru może zdobyć kolejne punkty 

lub stracić już posiadane. 

Wzorowe  250 pkt i więcej 

Bardzo dobre   200 pkt -249 pkt 

Dobre    151 pkt -199 pkt 

Poprawne   100 pkt -150 pkt 

Nieodpowiednie  50   pkt - 99 pkt 

Naganne   poniżej 49 pkt 

 

3. Ocena końcowo-roczna z zachowania zostaje wystawiona w oparciu o dwie oceny semestralne według 

następującej tabeli: 
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PUNKTY DODATNIE 

Udział w olimpiadzie przedmiotowej i konkursach pozaszkolnych  I  etap 20 pkt 

 II  etap 20 pkt 

III etap 50 pkt 

1. Udział w konkursie szkolnym 10 pkt 

2. Funkcja w szkole ( w zależności od zaangażowania i efektów pracy) 5-10 pkt (jednorazowo) 

3. Funkcja w klasie ( w zależności od zaangażowania i efektów pracy) 5-10 pkt (jednorazowo) 

4. Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych 2 pkt 

5. Wywiązywanie się z podjętych działań 10 pkt 

6. Praca na rzecz klasy ( w zależności od zaangażowania i efektów pracy) 5-10 pkt  

7. Praca na rzecz szkoły ( w zależności od zaangażowania i efektów pracy) 5-10 pkt  

8. Pomoc kolegom 10 pkt 

9. Wyjątkowa kultura osobista, dobre maniery 20 pkt (jednorazowo) 

10. Stosowny ubiór i wygląd 15 pkt (jednorazowo) 

11. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów 10 pkt 

12. Do dyspozycji wychowawcy 0-20 pkt (jednorazowo) 

13. Aktywne uczestnictwo w akcjach organizowanych przez szkołę 10 pkt 

14. Inne pożądane zachowania 5 pkt 

 

PUNKTY UJEMNE 

1. Przeszkadzanie na lekcji 5 pkt 

2. Okłamywanie i oszukiwanie nauczyciela 10 pkt 

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 pkt 

4. Niekulturalne, aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły 
oraz innych osób dorosłych 

20 pkt 

5. Dokuczanie/ubliżanie kolegom/koleżankom 10 pkt 

6. Przemoc Fizyczna 20 pkt 

7. Wulgarne słownictwo 10 pkt 

8. Opuszczanie terenu szkoły podczas przerw i zajęć 10 pkt 

9. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia 15 pkt 

10. Niszczenie mienia 10-20 pkt 

11. Zaśmiecanie otoczenia 5 pkt 

12. Spóźnienie na lekcję 3 pkt 

13. Niewykonanie zobowiązania 5 pkt 

14. Nieusprawiedliwienie nieobecności 5 pkt 

15. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów 20 pkt 

16. Wyłudzanie pieniędzy 50 pkt 

17. Kradzież 50 pkt 

18. Palenie papierosów 50 pkt 

19. Picie alkoholu, używanie środków odurzających 50 pkt 

20. Brak obuwia zmiennego (w-f) lub nieprzygotowanie do lekcji 5 pkt 

21. Nie powiadomienie rodziców o wywiadówce 5 pkt 

22. Podżeganie do bójek 10 pkt 

23. 
 

Drastyczne naruszenie ogólnie przyjętych norm społecznych 
Łamanie przepisów szkolnych 

50-100 pkt 
 

24. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych 10 pkt 

25. Nieprzestrzeganie przepisów BHP i zasad ruchu drogowego 20 pkt 

26. Inne negatywne zachowania 10 pkt 

Uwaga! 

 Punkty dodatnie i ujemne wpisuje uczniowi do zeszytu wychowawczego nauczyciel przyznający punkty. 



 


