
R E G U L A M I N  O C E N I A N I A  Z A C H O W A N I A   

w  S z k o l e  P o d s t a w o w e j  n r  2  w  G r y f o w i e  Ś l ą s k i m  

o b o w i ą z u j ą c y  o d  r o k u  s z k o l n e g o  2 0 2 2 / 2 0 2 3  

 

§ 1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności : 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie  szacunku  innym  osobom. 

 

§ 2.  Za kryterium oceny z zachowania przyjmuje się: liczbę punktów zdobytych przez 

ucznia w półroczu zgodnie  z zasadami: 

a) Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 200 pkt. 

b) W ciągu półrocza (pierwszego i drugiego) uczeń ma możliwość uzyskiwania dodatkowych punktów: 

• dodatnich - za pozytywną  postawę  w różnych sytuacjach, 

• ujemnych - za różne przewinienia. 

c) Ocena roczna z zachowania jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych 

przez ucznia w dwóch półroczach.  

 

§ 3.  W Szkole Podstawowej nr 2 ustala się następujące kryteria oceny z zachowania 

       wzorowa           od 350 pkt. 

       bardzo dobra        300-349 pkt.  

       dobra        250-299 pkt. 

       poprawna                       200-249 pkt. 

       nieodpowiednia              150-199 pkt. 

       naganna                     poniżej 150 pkt. 

Uczeń, który otrzyma 30 lub więcej punktów ujemnych nie może w klasyfikacji śródrocznej/rocznej 

otrzymać oceny wzorowej z zachowania. 

Uczeń, który otrzyma 60 lub więcej punktów ujemnych nie może otrzymać w klasyfikacji 

śródrocznej/rocznej oceny bardzo dobrej z zachowania . 

 

 

 



§ 4. PUNKTY DODATNIE – POZYTYWY 

 

P. 1   KONKURSY PRZEDMIOTOWE  

 Szkolne                                   

   I  miejsce  30 pkt 

  II  miejsce  25 pkt 

  III miejsce  20 pkt 

  Za udział 10 pkt 

 Konkursy powiatowe i inne 

  I miejsce   40 pkt 

  II miejsce  30 pkt 

  III miejsce      25 pkt 

  Za udział  20 pkt 

 

P. 2   ZAWODY SPORTOWE 

POWIAT                                        STREFA                                         WOJEWÓDZTWO 

I miejsce  30 pkt               I miejsce  40 pkt                           decyduje   Dyrektor szkoły      

II miejsce  25 pkt              II miejsce  35 pkt                                 

III miejsce  20 pkt               III miejsce 30 pkt                               

                                                  IV miejsce  25 pkt                  

  P. 3    ZAJĘCIA  DODATKOWE 

          a) kółka zainteresowań  -  do 20 pkt  (za każde kółko) 

          b) zajęcia pozaszkolne  - za szczególne osiągnięcia – 15 pkt ( każdorazowo) 

 

P. 4   AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY 

         a) pomoc w organizacji imprez    od + 5 pkt do  + 15 pkt 

         b) udział w przedstawieniach i innych uroczystościach - jednorazowo za całość  od 10  do 30 pkt 

         c) gazetki szkolne  i klasowe od 10 pkt do 30 pkt (każdorazowo, biorąc pod uwagę wkład pracy,  

             staranność wykonania, przygotowane materiały) 

 

  P. 5   WYRÓŻNIAJĄCE PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW 

         a) dyżury szkolne   do 10 pkt. (za każdy tydzień dyżuru) 

          b) systematyczna pomoc w bibliotece (miesięcznie) +10 pkt  

          c)  pomoc w pracowniach lub świetlicy max +10 pkt (każdorazowo za każdy wpis) 

          d) uczestniczenie w zebraniach SU – każdorazowo +5 pkt. 



P. 6   PEŁNIENIE FUNKCJI W KLASIE LUB W SZKOLE - za półrocze 

             a) od 5 pkt do 15 pkt. 

 

   P. 7   FREKWENCJA (liczona w półroczu) 

           a) 100%  obecności w szkole +15 pkt 

           b) do 31 godzin usprawiedliwionych    +10 pkt 

           c) do 62 godzin usprawiedliwionych     + 5 pkt 

 

   P. 8   EFEKTYWNA POMOC KOLEGOM W NAUCE 

            a) od 5 do 15 pkt. 

 

   P. 9   PRZYKŁADNE ZACHOWANIE, KULTURA OSOBISTA za półrocze 

          a)  brak negatywnych uwag    +20 pkt 

          b) brak negatywnych uwag dotyczących używania telefonu    +10 pkt 

 

   P. 10  DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ I WYGLĄD ZEWNĘTRZNY (na koniec półrocza) 

          a) nienaganny wygląd, stosowny strój  +15 pkt        

 (odpowiednie obuwie,  niefarbowane włosy, itp.) 

 

  P. 11  PRZESTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA (na koniec półrocza) 

           a) brak negatywnych uwag dotyczących stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu) +20 pkt   

 

 

P. 12   PRACA NA RZECZ SZKOŁY LUB ŚRODOWISKA (np. wolontariat) – 

         a) każdorazowo za udział w akcjach charytatywnych (wpis w dzienniku) – od 25 do 50 pkt 

          b) reprezentowanie szkoły (np. poczet sztandarowy) - od 20 do 50 pkt 

 

 

P. 13   PUNKTY DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY              max +20 pkt 

 

P. 14  DO DYSPOZYCJI DYREKTORA     max + 100 pkt 

 

§ 5. PUNKTY  UJEMNE - NEGATYWY 

N. 1  PRZESZKADZANIE W  PROWADZENIU ZAJĘĆ 

              a) za każdorazowe upomnienie na zajęciach   -5 pkt 

 



    N. 2  NIEWŁAŚCIWY STOSUNEK DO NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY    

(arogancja, bezczelność) 

             a)  za każdorazowy wpis  – 20 pkt 

   N. 3   NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ  ZE ZOBOWIĄZAŃ 

              (np. lekceważenie dyżurów, niewywiązywanie się z podjętych dobrowolnie zadań, itp.) 

             a)  każdorazowo   - 10 pkt 

  b)  nieobecność na zebraniach SU – każdorazowo - 5 pkt. 

 

   N. 4   NISZCZENIE ( celowe, zamierzone )  SPRZĘTU SZKOLNEGO I BUDYNKU 

             a) natychmiastowa naprawa   -15 pkt 

             b) bez naprawienia szkody   -50 pkt 

 

  N. 5   ZAŚMIECANIE OTOCZENIA 

            a) każdorazowo         -5 pkt. 

 
 

  N. 6   AGRESJA, STOSOWANIE PRZEMOCY 

            a) każdorazowo  -20 pkt  
 

  

 N. 7    WULGARNE SŁOWNICTWO  

            a) każdorazowo  - 10 pkt  

 

 N. 8    OSZUSTWO 

            a) każdorazowo  -20 pkt 
 

  N. 9   WYŚMIEWANIE, DOKUCZANIE, OBRAŻANIE INNYCH 

    a) jednorazowa sytuacja – 20 pkt 

 b) powtarzająca się sytuacja, pomimo wcześniejszych rozmów, ustaleń – do 50 pkt 
 

   

N.10  FREKWENCJA 

            a)  spóźnianie się- za każde spóźnienie  - 5 pkt 

            b) godziny nieusprawiedliwione-  za każdą  godzinę nieusprawiedliwioną     - 5 pkt 
 

  

 N. 11  NIEDBANIE O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I HIGIENĘ 

a) Za nieodpowiednie obuwie, farbowane włosy, makijaż, manicure, kolczyki, itp. 

(max. 1 wpis dziennie)    

-   przy jednorazowej sytuacji  – 10 pkt. 

      -  przy braku reakcji ucznia, każdy kolejny wpis -20 pkt 

 

 b)  Za nieposiadanie odpowiedniego stroju galowego na uroczystościach szkolnych  

                 – 10 pkt  każdorazowo 

 

           c) za noszenie na ubraniach emblematów, napisów o treści niedozwolonej (np. reklama używek,   

             treści antyreligijne, obraza symboli narodowych, treści obraźliwe, wulgaryzmy)  

                 - każdorazowo po wpisie do zeszytu – 10 pkt. (max. 1 wpis dziennie)    



    N. 12  NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA  (w klasie, na boisku, podczas   

              imprez, w czasie dowozu i podczas oczekiwania na autobus)  

             a) każdy wpis    -5 pkt 

             b) w rażących sytuacjach, w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia swojego  i innych  

                  np. rzucanie kasztanami, kulkami śniegu, gumkami, itp.    - 50 pkt (każdorazowo) 

     

 

N. 13  UŻYWANIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NIEZGODNIE Z PROCEDURAMI                

NA   TERENIE SZKOŁY 

 a) za wpis jednorazowy – 5 

  

 N. 14  WYJŚCIE POZA TEREN SZKOŁY 

            a) każdorazowo           -  50  pkt. 

 

 N. 15  WYŁUDZANIE PIENIĘDZY 

             a) każdorazowo  -50 pkt. 

 

 N. 16 PALENIE PAPIEROSÓW - ewidentne 

            a) każdorazowo  (również za towarzyszenie palącemu)  -100 pkt. 

       

N. 17  NAGANA WYCHOWAWCY NA FORUM KLASY  - 100 pkt. 

 

N. 18  NAGANA DYREKTORA SZKOŁY  

         a) Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora otrzymuje ocenę naganną na dane półrocze 

        

N. 19 DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY     do -20 pkt 

        

N. 20  DO DYSPOZYCJI DYREKTORA                            do  - 100 pkt 

        

N. 21 JEŻELI UCZEŃ POPEŁNIŁ JEDEN Z PONIŻSZYCH CZYNÓW TRACI  100 pkt: 

a) kradzież 

b) zażywanie  narkotyków lub ich rozprowadzanie 

            c)   psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad kolegami 

d) wchodzenie w konflikt z prawem 

e) spożywanie alkoholu i wnoszenie używek na teren szkoły 

f)  kary  ujęte w statucie  
 

N 22. INNE REGULACJE 

a) Punkty ujemne przyznawane są także za negatywne zachowanie poza terenem szkoły. 

 

b) Uczeń, który narusza w rażący sposób Statut szkoły i przepisy prawa wewnątrzszkolnego  

(np. zachowanie, wygląd zewnętrzny niezgodny z regulaminem), nie może reprezentować szkoły, 

klasy w różnorodnych przedsięwzięciach szkolnych i zewnętrznych (nie dotyczy udziału w 

olimpiadach, konkursach przedmiotowych). 

 

c) Ocena zachowania nie może mieć wpływu na promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły 

(z wyjątkiem §4). 

 

d) Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec I półrocza i na zakończenie roku szkolnego. 

 

e) Jeżeli uczeń opuszcza lekcje w czerwcu , po dokonaniu klasyfikacji końcoworocznej, wówczas 

wychowawca wpisuje uczniowi  punkty ujemne za godziny nieusprawiedliwione na początku 

kolejnego roku szkolnego. W przypadku uczniów klas 8, zwołuje się dodatkową, nadzwyczajną 

Radę Pedagogiczną i zmienia ocenę z zachowania, dodając punkty ujemne wg. obowiązującego 



regulaminu za wszystkie  dodatkowo nieusprawiedliwione godziny lekcyjne. 

 

f) Rada Pedagogiczna na uzasadniony wniosek nauczyciela, może obniżyć sprawowanie uczniowi, 

który sprawia problemy wychowawcze, nie stosuje się do statutu szkoły, procedur itp. mimo, iż ilość 

uzyskanych punktów wskazuje na inną ocenę. 


