
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Oceniania Zachowania 

Uczniów 

Publicznej Szkoły Podstawowej 

 

im. Jana Pawła II 

 

w Kliczkowie Wielkim 

 

 

 

 

 

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu 29. 08. 2022r. 

Poniższy regulamin oceniania zachowania został opracowany w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz.1534). 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Kliczkowie Wielkim
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§1 

Zasady oceniania śródrocznego i rocznego 

 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

1) wywiązanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor 

i tradycje szkoły; 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom; 

7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 

 

2. Ocena z zachowania w kl. I - III jest oceną opisową i obejmuje: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; 

b) kulturę osobistą i postawę ucznia; 

c) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

 

3. Ocenę z zachowania począwszy od kl. IV ustala się według następującej skali: 

- wzorowe, 

- bardzo dobre, 

- dobre, 

- poprawne, 

- nieodpowiednie, 

- naganne. 

 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły; 

 

6. Podstawę - sytuację wyjściową stanowi 100 punktów, które każdy uczeń otrzymuje 

na początku półrocza, upoważniają one do wystawienia oceny dobrej, o ile uczeń sam 

nie zadba o zdobycie dodatkowych punktów lub posiadanych nie straci. 
 

7. 
a) Jeśli uczeń w ciągu półrocza otrzyma (-10) pkt., to nie uzyska oceny 

wzorowej; jeśli (-15) pkt. - nie otrzyma oceny bardzo dobrej; (-20) pkt. 

jednorazowo lub (-25) pkt. z ocen cząstkowych - nie uzyska oceny dobrej 

z zachowania. 

b) Od momentu, w którym uczeń uzyskał w ciągu półrocza z ocen cząstkowych    

(-50) punktów, ma zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych typu:
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dyskoteki, choinka szkolna, wycieczki oraz reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz (zawody sportowe, olimpiady, konkursy). 

c) Jeśli uczeń na koniec półrocza otrzymał ocenę nieodpowiednią z zachowania, 

wówczas nie uzyska oceny rocznej wyższej niż dobra niezależnie od liczby 

uzyskanych punktów dodatnich. 

d) Jeśli uczeń na koniec półrocza otrzymał ocenę naganną z zachowania, 

wówczas nie uzyska oceny rocznej wyższej niż poprawna niezależnie od 

liczby uzyskanych punktów dodatnich. Taki uczeń nie może też reprezentować 

szkoły w trakcie II półrocza. 

 
Punktacja na poszczególne oceny: 

 

 

Ocena 

 

Liczba punktów 

wzorowa 130 i więcej 

bardzo dobre 110-129 

dobra 90-109 

poprawna 70-89 

nieodpowiednia 69-50 

naganna poniżej 50 

 
8. Śródroczną   i   roczną   ocenę   klasyfikacyjną   wystawia   wychowawca   według 

skali    punktowej    zawartej    w    szkolnym    Regulaminie Oceniania Zachowania, 

ale ostateczną decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna, która w uzasadnionych 

przypadkach może podwyższyć lub obniżyć ocenę. 

 

9. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się   w   ciągu siedmiu   dni   od 

zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przypadku zaistnienia 

niezgodności z przepisami dotyczącymi ustalania tej oceny. 

 

10. Tryb odwołania się od rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

 

1) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena   klasyfikacyjna   zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa oświatowego dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2) w skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 

d) pedagog; 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

f) przedstawiciel Rady Rodziców.
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§2 

Ocenianie bieżące 

 
1. Do oceny z zachowania bieżącego ucznia klas I – III szkoły podstawowej wprowadza 

się : 

 
SYGNALIZATOR ZACHOWAŃ 

 
 

Symbol 
Poziom osiągnięć Wymagania 

Z 

(kolor zielony) 

 

 

Uczeń  przestrzega wszystkich ustalonych 

zasad regulaminu, zgodnie z przyjętymi 
kryteriami. 

P 

(kolor 

pomarańczowy) 

 

 

Czasami uczniowi nie udaje się przestrzegać 

wszystkich zasad, regulaminu zgodnie 
z przyjętymi kryteriami. 

S 

(STOP – kolor 

czerwony) 

 

 

Uczeń często   nie   zachowuje   się   zgodnie 

z regulaminem, zgodnie z przyjętymi 
kryteriami. 

 

Symbole sygnalizatora zachowań nauczyciel zapisuje w „Dzienniczku obserwacji”
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2. Ocenianie bieżące uczniów klas IV-VIII odbywa się wg następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryteria podwyższania 

ocen z zachowania 

Liczba 
punktów 

Częstotliwość 
wpisu 

 
1. 

Udział /sukces w konkursach i zawodach 

sportowych organizowanych przez       szkołę lub inne 

szkoły 

- indywidualnie 
- drużynowo 

 

 

 

5 / 10 
3 / 8 

każdorazowo 

 
2. 

Udział w zawodach sportowych na szczeblu: 
- szkolnym indywidualnie / drużynowo 

- gminnym  indywidualnie / drużynowo 

- powiatowym indywidualnie / drużynowo 

- wojewódzkim indywidualnie / drużynowo 

 

5/5 

15/10 

20/15 

30/20 

każdorazowo 

 

 
3. 

Udział w konkursach ogólnopolskich, olimpiadach 

kuratoryjnych na  szczeblu: 

- szkolnym 

- rejonowym 

- wojewódzkim 

 

 

5 

10 

30 

każdorazowo 

4. 
Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, np. 
podczas uroczystości, świąt państwowych i lokalnych, 
uroczystościach międzyszkolnych 

10      

każdorazowo 

5. 
Aktywny udział w apelach, uroczystościach szkolnych, 
imprezach, działaniach SKO organizowanych na terenie 
szkoły 

5-15 każdorazowo 

6. 
Praca na rzecz klasy lub szkoły (np. przygotowanie 
dekoracji, pomocy dydaktycznych, gazetki itp.) 

1-10 jednorazowo 

7. Aktywna i efektywna praca w samorządzie szkolnym 
lub klasowym 

5-10 jednorazowo 

 

8. 
Aktywny udział w akcjach i projektach na rzecz 

środowiska lokalnego (np. ekologicznych) 
 

5-10 

  jednorazowo 

9. 
Udokumentowane zaangażowanie się w wolontariat             
(w szkole lub poza szkołą) 

5-10 jednorazowo 

10. Wzorowe wywiązywanie się z dodatkowo podjętych 
działań/ pozytywnych zachowań nie ujętych w 
regulaminie 

1-5   każdorazowo 

11. Pomoc nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 
uczynność 

1-5   każdorazowo 

12. Udokumentowana pomoc koleżeńska 1-5    jednorazowo 

13. Wzorowa kultura osobista 5    jednorazowo 

14. 
Udział w kołach zainteresowań, zajęciach 
pozalekcyjnych 

5    jednorazowo 

15. 
Udział w akcjach, zbiórkach na terenie szkoły 
(makulatura, baterie, nakrętki, karma dla zwierząt, 
elektrośmieci, akcje SKO itp.) 

5-15    jednorazowo 

16. 100% frekwencji 10   jednorazowo 

17. Wysoki wynik w czytelnictwie 5   jednorazowo 

18.  Brak minusów (na koniec półrocza z każdego 
przedmiotu) 

5   jednorazowo 

19. Pochwała wychowawcy 10   jednorazowo 

20. Pochwała Dyrektora 10   jednorazowo 

21. Punkty do dyspozycji wychowawcy 20   jednorazowo 
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Lp. Kryteria obniżania ocen z 

zachowania 

Liczba 
punktów 

Osoba 
wpisująca/ 

częstotliwość 

 
1. 

Używanie i rozprowadzanie narkotyków oraz 

dopalaczy na terenie szkoły, podczas grupowych 

wyjść ze szkoły oraz wyjazdów szkolnych 

Obniżenie 
do 

najniższej 

bez 

względu 

na ilość 

punktów 
dodatnich 

 

 

2. 
Palenie tytoniu, e-papierosów, posiadanie i spożywanie 
alkoholu na terenie szkoły i poza szkołą, podczas  
grupowych wyjść ze szkoły oraz  wyjazdów szkolnych 

 

-20 

każdorazowo 

3. Kradzież -20 każdorazowo 

4. 
Umyślne niszczenie szkolnego i publicznego / cudzego 
mienia (poważne uszkodzenia) 

-10 każdorazowo 

5. 
Uszkodzenia sprzętu szkolnego (np. pisanie po 
ławkach, przyklejanie gumy, nacinanie mebli ostrymi 
narzędziami itp.) 

-3-10 każdorazowo 

6. Celowe opuszczanie lekcji i zajęć pozalekcyjnych:  
1 godzina 

-3 każdorazowo 

7. Nieusprawiedliwione nieobecności: cały dzień -15-21 każdorazowo 

8. Spóźnianie się (3 spóźnienia) -3 każdorazowo 

 

9. 
Rozpowszechnianie materiałów dotyczących 
nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów 
naruszających ich dobra osobiste przy użyciu 
technologii informacyjno – komunikacyjnej lub słownie 

 

-10-30 

każdorazowo 

10. Rozpowszechnianie wśród uczniów materiałów 
przedstawiających zachowania agresywne, 
okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści 
pornograficzne lub obrażające inne osoby 

-10-30 każdorazowo 

11. 
Nieprzestrzeganie zasad regulaminów: świetlicy 
szkolnej, biblioteki, pracowni przedmiotowych,  
obiektów sportowych, wycieczek 

-2-10 każdorazowo 

12. 
Korzystanie z telefonów komórkowych oraz słuchanie 
muzyki w trakcie lekcji oraz podczas przerw 
międzylekcyjnych 

-10 każdorazowo 

13. Opuszczanie terenu szkoły bez wiedzy nauczyciela -5 każdorazowo 

 
14. 

Niewłaściwe zachowanie na lekcji 

(np.rozmowy niezwiązane z  tematem lekcji, 

spacery po klasie, żucie gumy, jedzenie,picie, 

niepodporządkowanie się poleceniom nauczyciela, 

przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji) 

 

-1-5 

każdorazowo 

15. 
Niewłaściwe zachowanie w autokarach, na 
przystankach, na ulicy, w miejscach publicznych, 
podczas grupowych wyjść ze szkoły 

-5-10 każdorazowo 

16. Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości 
szkolnych, brak stroju galowego 

-1-10 każdorazowo 

17. Złe zachowanie w czasie przerw, na placu wokół szkoły, 
łamanie zasad bezpieczeństwa 

-1-10 każdorazowo 

18. 
Niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych (np. 

brak podręczników, materiałów potrzebnych do lekcji ) 
-1-5 każdorazowo 

19. Niewywiązywanie się z podjętych działań -1-5 każdorazowo 
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20. 
Brak kultury osobistej (arogancja, agresja słowna 

wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, używanie wulgarnego języka, itp.) 

 

-2-10 

każdorazowo 

21. 
Zastraszanie, namawianie do bójek, organizowanie ich, 
udział w nich lub obserwacja bez udzielenia pomocy 

-10-20 każdorazowo 

22. Dokuczanie, znęcanie się, prześladowanie innych -2-10 każdorazowo 

23. Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy -5-15 każdorazowo 

24. 
Podrobienie lub przerobienie podpisu, zwolnienia, 
oceny lub innego dokumentu 

-10 każdorazowo 

25. Oszustwo, kłamstwo -1-5 każdorazowo 

26. 
Niewłaściwy wygląd i strój (np. ostry makijaż, zbyt 
długie i pomalowane paznokcie, zbyt krótka spódnica 
itp) 

-1-5 każdorazowo 

27. Brak zmiany obuwia -2 każdorazowo 

28. Niewypełnianie obowiązków dyżurnych -2 każdorazowo 

29. Konflikt z prawem potwierdzony  notatką KP lub Sądu 
Rodzinnego  i nieletnich 

-50 każdorazowo 

30. Inne wykroczenia przeciw regulaminowi szkoły -20 każdorazowo 

31. Punkty do dyspozycji wychowawcy 0-20 jednorazowo 

32. Punkty do dyspozycji dyrektora 0-20 jednorazowo 

 

 
„każdorazowo”- punkty będą wpisane za każdym razem, za opisane zachowanie 

„jednorazowo” - punkty będą wpisane na koniec danego półrocza, za opisane zachowanie 


