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Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów w Szkole Podstawowej nr 67 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia 

(załącznik do WSO) 
 

Uchwalony przez Radę Pedagogiczną 29.08.2018r. 

 

1. Ocena zachowania (śródroczna i roczna): 

 ustalana jest w oparciu o punktowy system oceniania, 

 o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania wychowawca klasy informuje 

uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów na początku roku szkolnego, 

 oceniane jest zachowanie ucznia w szkole oraz poza szkołą, 

 ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę osiągnięć dydaktycznych, 

 rada pedagogiczna (na koniec semestru i roku szkolnego) może podjąć uchwałę o zmianie oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2. Obszary zachowań wchodzące w skład oceny: 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

 dbałość o honor i tradycje szkoły, 

 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. 

 

3. System punktowy: 

 na początku każdego semestru uczeń otrzymuje +100 punktów, 

 w trakcie roku szkolnego uczeń zdobywa dodatnie i ujemne punkty za swoje zachowanie – 

przyznają je wychowawcy klas oraz nauczyciele i specjaliści pracujący w Szkole, 

 zebrane punkty są podstawą do wystawienia oceny zachowania wg następującego przelicznika: 

 

    na pierwszy semestr             na koniec roku szkolnego 
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od do 

  

ocena 

 

od do 

wzorowa 

 
+250  
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+500  

bardzo dobra 
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 uczeń może uzyskać wzorową ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył 

-25 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach -50;  

 uczeń może uzyskać bardzo dobrą ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył 

-50 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach -100;  

 uczeń może uzyskać dobrą ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył 

-100 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach -200; 

 uczeń może uzyskać poprawną ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył 

-180 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach -360;  

 uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, może otrzymać maksymalnie poprawną ocenę 

zachowania na koniec roku szkolnego; 

 uczeń, którzy zdobył -70 punktów i więcej, nie może uczestniczyć w dodatkowych imprezach 

szkolnych (np. noc filmowa, dyskoteka itd.);  

 na wycieczkach szkolnych obowiązuje osobny regulamin, który jest podpisywany przez każdego 

uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego. 

 

4. Kontrakty: 

 

KONTRAKT NUMER 1  

 podpisuje go wychowawca klasy z uczniem, który zdobył -70 punktów w semestrze; 

 w ramach kontraktu uczeń zobowiązuje się do wypełnienia 2 zadań ustalonych z wychowawcą; 

 wychowawca informuje o tym rodziców (telefonicznie lub drogą mailową); 

 kontrakt trwa 4 tygodnie; 

 zadania zawarte w kontrakcie (np. praca na rzecz szkoły) nie są premiowane punktami dodatnimi; 

 w sytuacji nieobecności ucznia kontrakt zostaje przedłużony o czas jego absencji w szkole; 

 uczeń, który rozpoczął realizację kontraktu pod koniec I semestru, kontynuuje go w semestrze 

kolejnym (by łączny czas trwania wynosił 4 tygodnie); 

 zrealizowanie zadań w wyznaczonym terminie wychowawca nagradza poprzez dodanie 20 pkt.; 

 uczeń, który podpisał kontrakt nr 1 może uzyskać maksymalnie dobrą ocenę zachowania 

w semestrze. 

 

KONTRAKT NUMER 2 

 podpisuje go psycholog lub pedagog szkolny z uczniem, który zdobył -140 punktów w semestrze;  

 uczeń musi ukończyć kontrakt nr 1, aby podpisać kontrakt nr 2; 

 w ramach kontraktu uczeń zobowiązuje się do wypełnienia ustalonych zadań; 

 ustalanie zadań zawartych w kontrakcie odbywa się w obecności rodziców/opiekunów prawnych; 

 zrealizowanie zadań w wyznaczonym terminie pedagog lub psycholog nagradza poprzez  

anulowanie -30 punktów spośród punktów ujemnych zdobytych przez ucznia (anulowania punktów 

dokonuje administrator po wcześniejszym zgłoszeniu przez pedagoga/psychologa); 

 uczeń, który podpisał kontrakt nr 2 może uzyskać maksymalnie poprawną ocenę zachowania 

w semestrze. 

 

KONTRAKT NUMER 3 

 podpisuje go psycholog lub pedagog szkolny z uczniem, którego zachowanie ulega dalszemu 

pogarszaniu; 

 ustalanie zadań zawartych w kontrakcie oraz spotkania w jego ramach odbywają się 

w obecności rodziców/opiekunów prawnych; 

 polega na czasowym przeniesieniu ucznia do innego oddziału oraz cotygodniowych spotkaniach 

ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych z psychologiem lub pedagogiem; 

 uczeń, który podpisał i zrealizował kontrakt nr 3, może uzyskać maksymalnie poprawną 

ocenę zachowania w semestrze. 
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5. Kryteria oceny zachowania - sposób  dokumentowania i punktowania:  

 

Działania pozytywne – sukcesy Forma potwierdzenia pkt 

 
Częstotliwość 

wpisywania pkt 
 

 
wysoka frekwencja 

(powyżej 90%) 
 

zestawienie  
semestralnej frekwencji  

w dzienniku 
+15pkt raz na semestr 

 
brak spóźnień 

 
 

wykaz spóźnień 
w dzienniku 

+10pkt raz na semestr 

 
udział w konkursach: 

- etap szkolny 
 

wpis opiekuna konkursu 
 

 
+5pkt 

 
każdorazowo 

 
osiągnięcia w konkursach: 

- wejście do etapu międzyszkolnego; 

- wejście do etapu rejonowego; 

- finalista (etap wojewódzki, ogólnopolski 

lub międzynarodowy), 

- laureat (etap wojewódzki, ogólnopolski 

lub międzynarodowy) 

 

dyplom, 
zaświadczenie o wyniku 

konkursu 

+10pkt 
 

+10pkt 
 

+30pkt 
 

+50pkt 

każdorazowo 
 

udział w zawodach sportowych 
 

wpis opiekuna  
 

+5pkt 
 

każdorazowo 
 

udział w czerwcowych zajęciach 
projektowanych 

zapis obecności 
w dzienniku 

+10pkt 
za każdy dzień 
(wpis wychowawcy 

we wrześniu) 

oddanie estetycznych podręczników 
(dot. kl.4  - 8 szkoły podstawowej 

oraz kl.3 gimnazjum) 

wpis wychowawcy 
w dzienniku 

do +15pkt 

 
raz na koniec 

roku szkolnego 
lub na początku 

następnego 
 

zrealizowanie 
kontraktu wychowawczego nr 1 

wpis wychowawcy 
w dzienniku 

+20pkt każdorazowo 

 
premia za całkowity brak uwag 

negatywnych / punktów ujemnych 
 

zestawienie w dzienniku 
dot. spostrzeżeń 

nt. zachowania ucznia 
+10pkt raz na semestr 

(wpis wychowawcy) 

funkcje pełnione w klasie/szkole 
(przewodniczący, zastępca, skarbnik, 

poczet sztandarowy) 

wpis wychowawcy 
w dzienniku 

do +20pkt raz na semestr 
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udział w zajęciach klubów/kółek 

szkolnych, treningach  sportowych  
w klubach szkolnych 

 
 

za każda godzinę zajęć +3pkt 
raz na semestr 
(wpis opiekuna) 

udział w zajęciach WDŻ 
(minimum 70% obecności) 

zestawienie  
semestralnej frekwencji  

w dzienniku 
do +30pkt raz na semestr 

(wpis opiekuna) 

 
aktywna pomoc w akcjach 

organizowanych przez kluby szkolne 
lub Samorząd Uczniowski 

oraz w akcjach pozaszkolnych 
 

informacja od opiekuna 
w dzienniku 

do +15pkt każdorazowo 
(wpis opiekuna) 

 
praca na rzecz klasy lub szkoły 

(np. gazetka, drzwi otwarte, pomoc 
w organizacji imprez szkolnych, 

dbanie o porządek w klasie, 
opieka nad kwiatami itd.) 

 

informacja opiekuna 
lub wychowawcy 

w dzienniku 
do +20pkt każdorazowo 

koleżeńska pomoc w nauce 
informacja od ucznia 

do wychowawcy  
+10pkt 

każdorazowo 
(wpis wychowawcy) 

udział w zajęciach pozaszkolnych 
np.: harcerstwo, wolontariat 

(potwierdzony zaświadczeniem 
od opiekuna) 

wpis wychowawcy 
w dzienniku 

+30pkt raz na semestr 

pochwała Dyrektora Szkoły 
- zapis z komentarzem 

wpis Dyrektora Szkoły 
w dzienniku 

+50pkt każdorazowo 

pochwała wychowawcy klasy 
- zapis z komentarzem 

wpis wychowawcy 
w dzienniku 

+25pkt każdorazowo 

pochwała pedagoga/psychologa 
szkolnego 

wpis 
pedagoga/psychologa 

w dzienniku 
+25pkt każdorazowo 

inne zachowania, 
zasługujące na wyróżnienie 

(w tym podczas zajęć w świetlicy) 

wpis nauczyciela 
w dzienniku 

do +20pkt każdorazowo 
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Działania negatywne - porażki 
Forma 

potwierdzenia 
pkt 

 
Częstotliwość 
wpisywania 

pkt 
 

nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji 
(wagary) 

zapis nieobecności 
w dzienniku 

-5pkt 

za każdą 
opuszczoną 

godz. lekcyjną 
(podsumowane 
raz na miesiąc) 

spóźnienie 
 

zapis spóźnień 
w dzienniku 

-2pkt 
 

każdorazowo 
(podsumowane 
raz na miesiąc) 

niewłaściwe zachowanie podczas lekcji: 
brak dyscypliny, rozmowy, jedzenie/picie, 

używanie zabawek, niewykonywanie 
poleceń nauczyciela itd. 

uwaga nauczyciela 
w dzienniku 

-5pkt każdorazowo 

nieusprawiedliwiona nieobecność na 
zajęciach profilaktycznych: 

Koza-Metamorfoza 

brak informacji od 
rodzica / opiekuna 

prawnego dot. 
powodu nieobecności 

-20pkt każdorazowo 

oddanie zniszczonych podręczników 
za każdy zniszczony 

podręcznik  
 -15pkt 

raz na rok 
szkolny 

(wpis 
wychowawcy 
w dzienniku) 

nieoddanie w wyznaczonym terminie 
kompletu podręczników  

(przed dniem klasyfikacji) 

wpis wychowawcy 
w dzienniku 

-30pkt 
raz na rok 
szkolny 

nieoddanie w wyznaczonym terminie 
szkolnego stroju reprezentacyjnego 

wpis opiekuna w 
dzienniku 

-30pkt 
raz na rok 
szkolny 

nieusprawiedliwiona nieobecność na 
czerwcowych zajęciach projektowanych 

zapis nieobecności w 
dzienniku 

-10pkt 

za każdy dzień 
(wpis 

wychowawcy 
we wrześniu) 

niewywiązywanie się 
z zadeklarowanych/wyznaczonych zadań, 

przyjętych zobowiązań 
np. w pracy na rzecz szkoły lub klasy 

uwaga w dzienniku do -20pkt każdorazowo 

niszczenie mienia szkoły lub innych osób uwaga w dzienniku do -20pkt każdorazowo 

zaniedbanie obowiązków wynikających z 
funkcji pełnionej w szkole lub klasie 

uwaga w dzienniku 
wpisana przez 

opiekuna 
organizacji/klubu, 

wychowawcy 

do -20pkt  każdorazowo 
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nieodpowiednie zachowanie podczas 
imprez, uroczystości szkolnych 

uwaga nauczyciela 
sprawującego 

opiekę/wychowawcy 
w dzienniku 

do -20pkt każdorazowo 

używanie wulgarnego słownictwa uwaga w dzienniku -10pkt każdorazowo 

palenie/posiadanie 

papierosów elektronicznych* 

i tradycyjnych, posiadanie zapalniczek, 
zapałek, akcesoriów do e-papierosów, tabaki 

uwaga w dzienniku do -30pkt każdorazowo 

zażywanie lub bycie pod wpływem 
środków psychoaktywnych 

na terenie szkoły 
uwaga w dzienniku 

 
-50pkt 

 
każdorazowo 

stosowanie agresji 
fizycznej lub psychicznej 

(np. bójki, groźby, dokuczanie, przezywanie, 
popychanie itd.) 

uwaga w dzienniku do -20pkt każdorazowo 

posiadanie niebezpiecznych przedmiotów* uwaga w dzienniku do -20pkt każdorazowo 

fotografowanie, filmowanie, cyberprzemoc uwaga w dzienniku -30pkt każdorazowo 

wychodzenie poza teren szkoły w czasie 
przerw lub lekcji 

uwaga w dzienniku -20pkt każdorazowo 

inne niewłaściwe zachowania, zagrażające 
zdrowiu własnemu i innych: 
np. bieganie po korytarzach, 

skakanie ze schodów, murków, płotów itd. 

uwaga w dzienniku -5pkt każdorazowo 

kradzież, przywłaszczenie mienia uwaga w dzienniku do -50pkt każdorazowo 

używanie telefonu i innych urządzeń 
elektronicznych podczas lekcji 

uwaga w dzienniku -15pkt każdorazowo 
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używanie telefonu komórkowego 
podczas przerw 

uwaga w dzienniku -10pkt każdorazowo 

brak mundurka na lekcji lub przerwie uwaga w dzienniku -5pkt raz dziennie 

brak stroju galowego uwaga w dzienniku -10pkt  raz dziennie 

makijaż, malowanie paznokci, tipsy, 
paznokcie hybrydowe, piercing, tunele, 

pomalowane/pofarbowane brwi 
uwaga w dzienniku -10pkt raz dziennie 

farbowanie włosów** uwaga w dzienniku -30pkt 
za każde 

farbowanie 

niestosowny strój 
np. noszenie butów na wysokim obcasie, 
mini spódniczek, krótkich szortów, nakryć 
głowy, niestosowne napisy lub rysunki na 

ubraniach 

uwaga w dzienniku -10pkt raz dziennie 

aroganckie zachowanie 
(np. kłamstwo, oszustwo, odmowa 

wykonania polecenia, obraźliwe słownictwo, 
niestosowne gesty) 

uwaga w dzienniku -20pkt każdorazowo 

nieodpowiednie zachowanie wobec kolegów, 
koleżanek, pracowników szkoły 

(np. przezywanie, ubliżanie, pomawianie, 
chowanie rzeczy itp.) 

uwaga w dzienniku -10pkt każdorazowo 

nagana Dyrektora Szkoły 
– zapis z komentarzem 

uwaga w dzienniku -50pkt każdorazowo 

nagana wychowawcy klasy 
– zapis z komentarzem 

uwaga w dzienniku -25pkt każdorazowo 

inne nieprzewidziane, niewłaściwe 
zachowanie ucznia 

uwaga w dzienniku do -20pkt każdorazowo 

 
      *  e-papierosy i niebezpieczne przedmioty odebrane uczniowi oddawane są jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu 

 

      ** uczniowie, którzy pofarbują włosy w okresie wakacji mogą uniknąć kary w postaci otrzymania -30pkt, jeżeli w ciągu tygodnia 

          od rozpoczęcia roku szkolnego „wrócą” do pierwotnego koloru 

 
 

6. Postanowienia końcowe: 
 
-  dopuszcza się wprowadzenie zmian w Regulaminie Oceniania Zachowania Uczniów, 
-  w sprawach nienormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa oświatowego. 


