
Punktowy system oceniania 

 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5   

z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. E. Plater w Kluczborku 

 

1. Oceny zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, po uwzględnieniu poniższych 

kryteriów. 

2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę z zachowaniem obowiązujących procedur 

jest ostateczna. 

3. Każdy uczeń na początku pierwszego semestru otrzymuje 100 punktów, co jest 

równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może zwiększyć lub zmniejszyć ilość 

punktów, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. 

4. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w założonym przez wychowawcę 

zeszycie uwag / dzienniku elektronicznym. 

5. Konkretnemu zachowaniu, pozytywnemu lub negatywnemu, przydzielona jest odpowiednia 

liczba punktów. 

 

                             

              Kryterium punktowe ocen zachowania 

                     z zastrzeżeniem warunków z pkt.6 -uwagi 

                  Zachowanie                          Punkty 

        wzorowe                     160 i więcej 

        bardzo dobre                     120-159 

        dobre                     80-119 

        poprawne                     40-79 

        nieodpowiednie                     39-1 

        naganne                     0 i mniej 

 

 



6. Uwagi: 

1) Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych 

punktów może otrzymać najwyżej ocenę poprawną. 

2) Jeżeli: 

a) uczeń, posiada (poza dodatnimi) łącznie w semestrze 20 pkt. ujemnych, nie może 

uzyskać oceny wzorowej, 

b) uczeń posiada (poza dodatnimi) łącznie w semestrze 30 pkt. ujemnych, nie może 

uzyskać oceny bardzo dobrej, 

c) uczeń posiada (poza dodatnimi) łącznie w semestrze 40 pkt. ujemnych, nie może 

uzyskać oceny dobrej, 

d) uczeń posiada (poza dodatnimi) łącznie w semestrze 60 pkt. ujemnych, nie może 

uzyskać oceny poprawnej, 

e) Uczeń który posiada 70 punktów ujemnych i więcej oraz zachowanie 

nieodpowiednie lub naganne nie może reprezentować szkoły w zawodach 

sportowych i konkursach przedmiotowych a także kandydować do Samorządu 

Uczniowskiego. 

3) W drugim półroczu wyjściowa punktacja (100pkt) jest modyfikowana w zależności od 

oceny z zachowania uzyskanej w pierwszym półroczu i tak: 

wzorowe: +30pkt 

bardzo dobre: +20pkt 

dobre: + 10pkt. 

poprawne: 0pkt 

nieodpowiednie: -20pkt 

naganne: - 30pkt 

 

7. Zasady przyznawania punktów: 

1) zajęcie miejsc 1-3 w konkursie organizowanych przez Kuratora Oświaty, zawodach 

sportowych na szczeblu: 

- ogólnopolskim/wojewódzkim +30pkt. 

-  rejonowym +20 pkt. (powiat, gmina) 

- szkolnym +10 pkt. 

wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, zawodów lub wychowawca w na 

podstawie odpowiedniego zaświadczenia, jeżeli nie była to impreza, podczas której 

opiekunem ucznia był nauczyciel PSP z OI nr 5 

2) udział (bez zajęcia miejsca 1-3) w konkursie, zawodach sportowych: 0 – 10 pkt. 



wpisuje nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu, zawodów lub wychowawca w na 

podstawie odpowiedniego zaświadczenia, jeżeli nie była to impreza, podczas której 

opiekunem ucznia był nauczyciel PSP z OI nr 5 

3) regularna (cały semestr) praca na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej realizowana pod 

kierunkiem nauczyciela, instruktora, opiekuna (samorząd uczniowski, chór, koło teatralne, 

szkolne koło Caritas, ZHP, ZHR itd. ): 0 – 10 pkt. jednorazowo pod koniec semestru, 

wpisuje nauczyciel-opiekun grupy lub wychowawca na podstawie odpowiedniego 

zaświadczenia. 

3a) jednorazowe akcje charytatywne 0-5 pkt. 

4) regularny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych: 

frekwencja na zajęciach: 

- poniżej 70%: 0pkt. 

- od 70% do 80%: 5pkt. 

- od 81% do 90%: 10 pkt. 

- od 91 do 100%: 15 pkt. 

jednorazowo pod koniec semestru, wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe 

5) zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią: 

+/- 0 - 5pkt. wpisuje każdorazowo nauczyciel, 

+/- 0 - 10 pkt. wpisuje każdorazowo wychowawca, 

+ 50    nagroda Dyrektora szkoły 

+/- 0 - 20 pkt. wpisuje każdorazowo Dyrektor szkoły, 

-50 pkt. nagana Dyrektora szkoły. 

6) frekwencja semestralna: 

 + 10pkt. za brak spóźnień w semestrze, 

 + 20 pkt. za brak nieobecności w semestrze, 

+ 10pkt. za brak nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze, 

- 1 pkt. za każde nieusprawiedliwione spóźnienie powyżej trzech, 

- 1 pkt. za każdą nieusprawiedliwioną godzinę, 

jednorazowo pod koniec semestru wpisuje wychowawca klasy 

7) inne zachowania negatywne: 

- brak identyfikatora: -3pkt. (jeden raz w ciągu dnia, wpisuje nauczyciel) 

- niestosowny wygląd: -1pkt., -5pkt., -10pkt. 

jeden raz w ciągu dnia, jeżeli nie jest możliwa zmiana wyglądu (np. farbowane 

włosy), w pozostałych przypadkach podczas każdych zajęć na terenie szkoły (np. 

makijaż), 



- samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas lekcji/przerwy: - 5 pkt. wpisuje nauczyciel 

lub wychowawca, 

- ucieczka z lekcji, każdorazowo -5 pkt. 

- stosowanie używek (papierosy, alkohol i inne): -30 pkt. wpisuje nauczyciel lub 

wychowawca, 

- niestosowne zachowanie w stosunku do pracowników szkoły lub osób spoza szkoły: od -

5pkt. do -20 pkt. (wpisuje nauczyciel, wychowawca lub Dyrektor zgodnie z uprawnieniami 

określonymi w punkcie 5) 

- wszelkie przejawy agresji (rękoczyny, cyberprzemoc, agresja słowna - wpisuje 

wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i Dyrektorem szkoły maksymalnie:-20 pkt. 

- bierna postawa wobec niestosownego zachowania innych uczniów – maksymalnie: -15 

 

8. Dyrektor szkoły (również na umotywowany wniosek rodziców, ucznia) może zobowiązać 

wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania jeżeli stwierdzi, że nie zostały zachowane 

obowiązujące procedury. 


