
KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA 
w  Publicznej Szkole Podstawowej  nr  26 w RADOMIU 

 

Na  początku  każdego semestru  uczeń  otrzymuje 50  punktów. 
Liczba  punktów  może ulec powiększeniu lub pomniejszeniu w  zależności  od  zachowania. 

Punkty przyznają  nauczyciele, natomiast  pracownicy szkoły w porozumieniu z wychowawcą.  

Ilość punktów i treści uwag są jawne.  

Ocenę zachowania wystawia wychowawca. 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

Kryterium punktowe roczne ustala się według następującej skali: 
 

WZOROWE 200p. i więcej 
BARDZO DOBRE 126p. – 199p. 
DOBRE 50p. – 125p. 
POPRAWNE 0p. – 49p. 
NIEODPOWIENIE 0p. – minus 100p. 
NAGANNE minus 100p. i mniej 

 

Uczeń, który otrzymał w semestrze : 
MINUS 20 PUNKTÓW, nie może otrzymać oceny WZOROWEJ 
MINUS 40 PUNKTÓW, nie może otrzymać oceny BARDZO DOBREJ 
MINUS 70 PUNKTÓW, nie może otrzymać oceny DOBREJ 
 

Osiągając odpowiednią liczbę punktów uczeń spełnia jedno z kryteriów na poszczególne oceny 

zachowania. 
 

Dodatkowe wymagania na ocenę wzorową: 

 
 

 być aktywnym w różnych sferach życia szkoły oraz godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, 

 cechować się wysoką kulturą osobistą w stosunku  do nauczycieli i pracowników szkoły, 

 być przyjaznym, uczynnym, stanowić wzór do naśladowania. 
 

Dodatkowe wymagania na ocenę bardzo dobrą: 

 
 

 być aktywnym na poziomie  szkoły  oraz godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, 

 cechować się wysoką kulturą osobistą w stosunku  do nauczycieli  i pracowników szkoły, 

 być przyjaznym i uczynnym  dla innych.  
 

Ocenę dobrą, poprawną, nieodpowiednią, naganną wystawiamy kierując się kryterium punktowym. 

Dopuszcza się wystawienie innej oceny zachowania, niż wynikałoby to z liczby punktów, 

w takim przypadku wychowawca klasy, po konsultacji z gronem pedagogicznym, podejmuje 

ostateczną decyzję. 
 

 

 

                                              ZACHOWANIE  NA  PLUS   
 

1. Udział w życiu szkoły: 

 współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, dbanie o wystrój szkoły i jej 

otoczenia    – do 10 punktów jednorazowo, 
 praca w organizacjach działających na terenie szkoły (samorząd szkolny itp.) – do 10 punktów 

za udział  w każdej akcji. 
2. Udział w życiu klasy: 

 przygotowanie pomocy dydaktycznych, organizowanie imprez klasowych, reprezentowanie klasy 

w konkursach szkolnych, dbanie o wystrój sali –  do 10 punktów  jednorazowo, 

 systematyczna, potwierdzona przez nauczyciela uczącego pomoc koleżeńska –  
 do 20 punktów w semestrze. 

3. Systematyczny udział w zajęciach kół zainteresowań – 10 punktów. 
4. Udział w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych   

    (szkolnych, pozaszkolnych ) – 5 punktów. 
5. Udział w konkursach i zawodach stopnia wyższego – 15 punktów. 



6. Finał zawodów lub konkursu –  20 punktów. 
7. Wzorowa frekwencja: 

 brak spóźnień – 10 punktów, 

 brak nieobecności nieusprawiedliwionych –  10 punktów. 
8. Udział w szkolnych akcjach charytatywnych – do 50 punktów w semestrze. 
9.  Zbiórka surowców wtórnych – do 50 punktów w semestrze. 
10. Brak w ciągu całego semestru punktów na minus – 10 punktów. 
11. Inne, niewymienione zachowania – do 20 punktów jednorazowo. 
 

                                           
ZACHOWANIE  NA  MINUS 

 
1. Nieobecność nieusprawiedliwiona – minus 1 punkt za każdą godzinę. 
2. Ucieczka z lekcji, wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy  –  
      minus 10 punktów jednorazowo. 
3. Nieodpowiednie zachowanie na lekcji (w zależności od stopnia złego zachowania) –  

      do minus 20 punktów jednorazowo. 
4. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego – do minus 10 punktów  jednorazowo. 
5. Niewypełnianie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły –  

      do minus 20 punktów  jednorazowo. 
6. Brak obuwia na zmianę – minus 5 punktów. 
7. Nieusprawiedliwione niestawienie się na zawody lub konkurs – minus 15 punktów 

jednorazowo. 
8. Strój lub wygląd niezgodny z regulaminem ucznia np. ufarbowane włosy, makijaż – 
      do minus 20 punktów jednorazowo. 
9. Niewłaściwe odnoszenie się do pracowników szkoły lub kolegów –  
      do minus 20 punktów jednorazowo. 
10. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych –  
      do minus 15 punktów jednorazowo. 
11. Używanie telefonów komórkowych, fotografowanie, filmowanie zdarzeń oraz upublicznianie 

materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nim osób – minus 15 punktów jednorazowo. 
12. Nieterminowe oddanie książek do biblioteki –  minus 5 punktów za każdą książkę. 
13. Dewastacja majątku szkoły (w zależności od szkodliwości czynu) –  
      do minus 50  punktów jednorazowo. 
14. Udział w bójkach, kradzieżach, wymuszeniach, kłamstwa, fałszowanie dokumentów –  
      do minus 50 punktów jednorazowo. 
15. Palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie lub zażywanie narkotyków –  
      do minus 100 punktów jednorazowo. 
16. Naruszenie godności osobistej poprzez używanie obraźliwych słów i gestów –  
      do minus 50 punktów jednorazowo. 
17. Naruszenie nietykalności cielesnej – do minus 100 punktów jednorazowo.  

18. Działanie w grupach nieformalnych –  do minus 75 punktów jednorazowo. 
19.  Molestowanie seksualnie rówieśników – do minus 100 punktów jednorazowo. 
20. Inne, niewymienione zachowania – do minus 50 punktów jednorazowo. 
21. Upomnienie i nagana Dyrektora PSP nr 26 – o ilości punktów decyduje Dyrektor szkoły 

w zależności od jakości przewinienia. 
 

UWAGI  KOŃCOWE 
 

1. Uczeń, który otrzymał: 

 upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż bardzo dobra. 

 naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 

2. Oprócz tego regulaminu uczeń podlega wszystkim innym nagrodom i karom przewidzianym 

w statucie szkoły. 

 

 

Kryteria oceniania zachowania wchodzą w życie z dniem 29.01.2018 r. 


