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Nowelizacja Statutu - punktowy system oceniania w SP dla klas 4-8 

 
§ 120.1. Otrzymuje brzmienie: "Wychowawca klasy na początku każdego roku 
szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych o 
warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania." 
 
§ 120.4. Otrzymuje brzmienie: "W klasach IV –VIII szkoły podstawowej ocena 
zachowania jest ustalana na podstawie punktów uzyskanych przez ucznia w roku 
szkolnym." 
 
§ 131. Otrzymuje brzmienie:  
1. W klasach IV –VIII szkoły podstawowej ocena zachowania uwzględnia:  
a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, zaangażowanie w życie klasy i 
szkoły, 
b. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 
c. stosunek do obowiązków szkolnych, 
d. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
 
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

3.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
a. oceny z zajęć edukacyjnych, 
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 
4. Prawo do wyrażenia opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, 
nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły, inni pracownicy, uczniowie szkoły. 
 

5. 1. Wychowawca klasy oraz każdy nauczyciel odnotowuje w dzienniku 
elektronicznym, w zakładce „Uwagi” punkty za zachowanie, opinie i uwagi na temat 
aktywności przejawianej przez uczniów w Ośrodku i poza nim. 

2. Osoba, która nie ma uprawnień do zamieszczania notatek w zakładce „Uwagi” 
przekazuje informacje wychowawcy klasy. 

6. Wychowawca podaje do wiadomości ucznia, aktualny stan punktów jeden raz w 
miesiącu. 

7. 1. Ocenę śródroczną ustala wychowawca klasy na podstawie punktów uzyskanych 
przez ucznia w pierwszym semestrze. 

2. Ocenę roczną ustala wychowawca klasy na podstawie punktów uzyskanych przez 
ucznia w  roku szkolnym. 

8. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o proponowanej ocenie 
zachowania na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 

9. Z zastrzeżeniem § 93 ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest 
ostateczna.  
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10. Ocena zachowania jest zatwierdzana na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej. 

11. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów, ilość ta stanowi 
podstawę do wystawienia poprawnej oceny zachowania. 

12. 1. Śródroczną ocenę zachowania ustala się według skali: 

wzorowe: co najmniej 181 punktów 

bardzo dobre: od 151 do 180 punktów 

dobre: od 121 do 150 punktów 

poprawne: od 90 do 120 punktów 

nieodpowiednie: od 50 do 89 punktów 

naganne: poniżej 50 punktów 

2. Roczną ocenę zachowania ustala się według w/w skali na podstawie średniej 
arytmetycznej punktów z obu półroczy. 

13. Uczeń, który dopuścił się jednego z następujących czynów: znęcanie się nad inną 
osobą, rozprowadzanie środków odurzających, publikacja treści uwłaczającej 
godności innych osób nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.  

14.1. Uczeń, który uzyskał 40 i więcej punktów ujemnych w pierwszym półroczu, nie 
może otrzymać wzorowej oceny zachowania w tym półroczu roku szkolnego. 

2. Uczeń, który uzyskał 80 i więcej punktów ujemnych w ciągu roku szkolnego, nie 
może otrzymać wzorowej oceny zachowania w danym roku szkolnym. 

15. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, albo opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

16. W przypadku ucznia, który z przyczyn losowych np. długotrwała choroba, pobyt 
w sanatorium nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, ocenę zachowania 
ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinie innych nauczycieli i klasy. 

17. Szczegółowe ustalenia dotyczące przyznawania punktów dodatnich: 

PUNKTY DODATNIE 

Kryteria oceny Punkty Częstotliwość  Osoby 
oceniające 

1. Rzetelne pełnienie funkcji w klasie.  15 Jednorazowo po 
zakończeniu 

semestru 

Wychowawca 
klasy 

2. Pełnienie funkcji w szkole - aktywny 
udział w działaniach samorządu 
uczniowskiego. 

20 Jednorazowo po 
zakończeniu 

semestru 

Opiekun 
samorządu 
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3. Aktywny udział w uroczystościach 
szkolnych. 

10 
 

Każdorazowo za  
uroczystość 

Organizator 
uroczystości 

4. Udział w konkursach: 
a) szkolnych, 
b) międzyszkolnych. 

 
5 
10 

Każdorazowo za 
konkurs 

Organizator 
konkursu 

5. Udział w zawodach sportowych: 
a) szkolnych, 
b) międzyszkolnych. 

 
5 
10 

Każdorazowo za 
zawody, jednak 
nie więcej niż  

30 pkt w 
semestrze 

Opiekun 
uczniów 

6. Praca na rzecz klasy i szkoły: 
np.: wykonanie gazetki, prace porządkowe, 
przygotowanie pomocy naukowych, praca 
w bibliotece. 
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Każdorazowo, 
nie więcej niż 15 
pkt w semestrze 

Wychowawca, 
organizator 

akcji 

7. Organizacja akcji charytatywnych i 
ekologicznych. 
Udział w w/w akcjach. 

5 
 
2 

Każdorazowo, 
nie więcej niż 20 
pkt w semestrze  

Wychowawca, 
organizator 

akcji 

8. Właściwe zachowanie podczas wyjść i 
wycieczek szkolnych. 

3 - 5 Każdorazowo Opiekun 

9. Terminowy zwrot niezniszczonych 
książek do biblioteki. 

5 Jednorazowo po 
zakończeniu 

semestru 

Nauczyciel 
biblioteki 

10. Punktualność, brak 
nieusprawiedliwionych spóźnień na lekcje. 

5 Po każdym 
miesiącu 

Wychowawca 
klasy 

11. Frekwencja na zajęciach lekcyjnych - 
powyżej 95% w semestrze.  

10 Jednorazowo po 
zakończeniu 

semestru 

Wychowawca 
klasy 

12. Za brak nieobecności 
nieusprawiedliwionych w miesiącu. 

2 Po każdym 
miesiącu 

Wychowawca 
klasy 

13. Estetyczny i schludny wygląd. 2 Po każdym 
miesiącu 

Wychowawca 
klasy 

14. Strój galowy podczas uroczystości 
szkolnych. 

2 Każdorazowo Wychowawca 
klasy 

15. Punkty do dyspozycji wychowawcy 
klasy, np. kultura osobista, życzliwość, 
praca nad sobą i inne trudne do "zważenia" 
pozytywne postawy.  

30 Raz w 
semestrze 

Wychowawca 
klasy 

 

18. Szczegółowe ustalenia dotyczące przyznawania punktów ujemnych: 

PUNKTY UJEMNE 

Kryteria oceny Punkty Częstotliwość  Osoby 
oceniające 

1. Godziny nieobecne nieusprawiedliwione. 2 Każdorazowo za 
nieobecność 

Wychowawca 
klasy 

2. Nieusprawiedliwione spóźnienia na 
lekcje. 

2 
 

Każdorazowo za  
spóźnienie 

Wychowawca 
klasy 
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3. Samowolne jedzenie, picie oraz żucie 
gumy na lekcji.  

1 
 
 

Każdorazowo  Nauczyciel 
prowadzący 

zajęcia 

4. Używanie telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy mp3 itp. w czasie lekcji.  

5 Każdorazowo  Nauczyciel 
prowadzący 

zajęcia 

5. Niewykonanie polecenia nauczyciela. 2 Każdorazowo za 
niewłaściwe 
zachowanie 

poparte uwagą 
w dzienniku 

Nauczyciel 
prowadzący 

zajęcia 

6. Wyjście bez pozwolenia podczas przerwy 
lub lekcji poza teren Ośrodka. 
Uwaga: parking nie jest terenem Ośrodka. 

10 
 

Za każde 
wyjście 

Nauczyciel 
dyżurujący lub 
wychowawca 

klasy 

7. Niewłaściwe zachowanie podczas 
przerw, nieprzestrzeganie obowiązujących 
regulaminów. 

2 Za każde 
zachowanie 

Nauczyciel 
dyżurujący lub 
wychowawca 

klasy 

8. Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść i 
wycieczek szkolnych. 

3 - 5 Każdorazowo Opiekun 

9. Niewłaściwe korzystanie z biblioteki 
szkolnej: 
a) długotrwałe przetrzymywanie, 
b) brak zwrotu lub zniszczenie książki. 

 
 
5 
10 

Jednorazowo po 
zakończeniu 

semestru 
 

Nauczyciel 
bibliotekarz 

10. Używanie wulgaryzmów. 3 Każdorazowo  Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

11. Umyślne zniszczenie mienia szkolnego. 30 Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

12. Umyślne zniszczenie cudzej własności. 30 Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

13. Agresja słowna wobec kolegów i 
pracowników Ośrodka, wulgarne 
słownictwo, obraźliwe gesty lub rysunki. 

10 - 30 Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

14. Agresja fizyczna wobec innych: 
a. pobicie lub udział w bójce, 
b. znęcanie się, zastraszanie, wyłudzanie 
pieniędzy. 

 
30 – 40 
40 - 50 

 
Każdorazowo 

Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

15. Przynoszenie i używanie 
niebezpiecznych przedmiotów na terenie 
szkoły i Ośrodka. 

10 Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

16. Kradzież.  30 Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 



 

5 
 

17. Uleganie nałogom: 
a) palenie papierosów, 
b) picie alkoholu, stosowanie innych 
używek. 

 
10 
20 

Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

18. Rozprowadzanie środków odurzających. 100 Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

19. Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń 
z udziałem innych osób bez ich zgody. 

10 Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

20. Upublicznianie materiałów i fotografii 
bez zgody obecnych na nich osób. 

30 Każdorazowo Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 

21. Publikacja materiałów uwłaczających 
godności innych osób. 

40 - 50 Każdorazowo  Wychowawca 
klasy, grono 

pedagogiczne 
 


