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Załącznik nr 1 do Statutu  
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku  

 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

 

Zachowanie wyjściowe – POPRAWNE 

Wyjściowo uczeń otrzymuje 200 punktów 

 

Uczeń otrzymuje punkty dodatnie (+) za: 

 

PUNKTY DODATNIE 

L.p. Kryteria oceniania 
Osoby 

oceniające 

Liczba 

punktów 

Częstotliwość 

oceniania 

P1 Tytuł Laureata konkursu 

przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim  

(zwalniający z egzaminu 

ósmoklasisty) 

nauczyciel 

przedmiotu 
100 

 

 

każdorazowo 

P2 Tytuł Finalisty konkursu 

przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim  

(zwalniający z egzaminu 

ósmoklasisty) 

nauczyciel 

przedmiotu 
70 

 

 

każdorazowo 

P3 Udział w etapie wojewódzkim 

konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim  

(zwalniający z egzaminu 

ósmoklasisty) 

nauczyciel 

przedmiotu 
50 

 

 

każdorazowo 

P4 Udział w etapie rejonowym 

konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim  

(zwalniający z egzaminu 

ósmoklasisty) 

nauczyciel 

przedmiotu 
30 

 

 

każdorazowo 

P5 Reprezentowanie szkoły w   

zawodach sportowych i innych 

konkursach  międzyszkolnych, 

powiatowych, wojewódzkich 

(punkty wg  rangi) 

nauczyciel 

przedmiotu 
od 5 do 20 każdorazowo 

P6 Pomoc w organizacji imprezy 

szkolnej; praca na rzecz 

szkoły/klasy  (w tym praca w 

bibliotece, kołach zainteresowań,  

nauczyciel 

odpowiedzialny 

za imprezę, 

wszyscy 

nauczyciele 

od 5 do 20 każdorazowo 
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wolontariat, PCK, zaangażowanie 

na rzecz zdrowia i sportu 

szkolnego, dbałość o gabinet, 

pomoc w organizacji imprez 

klasowych, biwaku ; itp.) 

P7 Efektywna pomoc kolegom w 

nauce 
wychowawca 

10 jednorazowo na 

koniec semestru 

P8 Wysoka kultura osobista, 

obowiązkowość 
wychowawca 

30 jednorazowo na 

koniec semestru 

P9 Punktualność i wysoka frekwencja 

(powyżej 95%) 

wychowawca  20 jednorazowo na 

koniec semestru 

P10 Efektywne pełnienie funkcji w 

szkole 

wychowawca i 

opiekunowie 

organizacji 

szkolnych 

od 5 do 20 jednorazowo na 

koniec semestru 

P11 Efektywne pełnienie funkcji w 

klasie 

wychowawca od 5 do 20 jednorazowo na 

koniec semestru 

P12 Zbiórka surowców wtórnych  

(każdy surowiec można 

punktować osobno) 

wychowawca od 1 do 20 jednorazowo na 

koniec semestru 

P13 Inne pozytywne działania wszyscy 

nauczyciele 

od 1 do 30 każdorazowo 

 

Uczeń otrzymuje punkty ujemne (-) za: 

 

PUNKTY   UJEMNE 

L.p. Kryteria oceniania Osoby oceniające Liczba punktów Częstotliwość 

oceniania 

U1 Przeszkadzanie na lekcjach 
wszyscy 

nauczyciele 
-5 każdorazowo 

U2 

Nieodpowiednie zachowanie 

się w stosunku do 

nauczycieli, kolegów i 

innych osób 

 

wszyscy 

nauczyciele od -5 do  -20 każdorazowo 

U3 
Bójki uczniowskie wszyscy 

nauczyciele 
od -10 do -50  każdorazowo 

U4 
Wulgarne słownictwo wszyscy 

nauczyciele 
-5 każdorazowo 

U5 
Niewłaściwe zachowanie się 

na przerwie 

wszyscy 

nauczyciele -5 każdorazowo 

U6 
Palenie papierosów (także wszyscy 

nauczyciele 
-30 każdorazowo 
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towarzyszenie) 

U7 
Picie alkoholu  wszyscy 

nauczyciele 
-100 każdorazowo 

U8 

Zażywanie, posiadanie lub 

rozprowadzanie narkotyków 

i dopalaczy (prócz sankcji 

karnych) 

wszyscy 

nauczyciele 
-150 każdorazowo 

U9 
Wyłudzanie pieniędzy, 

kradzieże 

wszyscy 

nauczyciele od -10 do - 50 każdorazowo 

U10 
Zaśmiecanie otoczenia wszyscy 

nauczyciele 
-5 każdorazowo 

U11 
Niszczenie mienia 

szkolnego 

wszyscy 

nauczyciele od -10 do  -50 każdorazowo 

U12 
Podrobienie podpisu, 

usprawiedliwienia lub oceny 

wszyscy 

nauczyciele - 50 każdorazowo 

U13 

Niewłaściwy wygląd 

(makijaż, farbowanie 

włosów, niewłaściwy strój i 

obuwie, zbędna biżuteria i 

inne) 

wychowawca od -10 do  -30 każdorazowo 

U14 
 

Spóźnienie (za każde) 
wychowawca -2 

jednorazowo na 

koniec miesiąca 

U15 

Ucieczka z lekcji/wagary 

(każda godzina 

nieusprawiedliwiona) 

wychowawca -5 
jednorazowo na 

koniec miesiąca 

U16 
Opuszczanie terenu szkoły 

w czasie przerw/lekcji 

wszyscy 

nauczyciele -10 każdorazowo 

U17 

Używanie telefonu 

komórkowego oraz innych 

urządzeń elektronicznych 

niezgodnie ze statutem 

szkoły 

wszyscy 

nauczyciele 

- 15 każdorazowo 

U18 

Publikowanie komentarzy, 

zdjęć, nagrań 

audiowizualnych 

naruszających godność 

osobistą innej osoby 

wszyscy 

nauczyciele 

-50 każdorazowo 

U19 
Inne wykroczenia przeciwko 

regulaminowi / inne 

wszyscy 

nauczyciele 
od -1 do  -30 każdorazowo 
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negatywne działania 

 

 

Zachowanie (*) Liczba punktów (*) 

wzorowe 300 pkt. i powyżej  

bardzo dobre 250 – 299 pkt. 

dobre 211 – 249 pkt. 

poprawne 150 – 210 pkt. 

nieodpowiednie 1 – 149 pkt. 

naganne 0 i mniej pkt. 

 

*  oceny wzorowej z zachowania nie może uzyskać uczeń: 

1. który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 punktów ujemnych; 

2. którego nie cechuje wysoka kultura osobista; 

3. który otrzymał w I semestrze ocenę nieodpowiednią; 

 

*   oceny bardzo dobrej z zachowania nie może uzyskać uczeń: 

1. który uzyskał wymaganą ilość punktów dodatnich, ale posiada na swoim koncie więcej niż 

50 punktów ujemnych 

 

*  oceny dobrej  z zachowania nie może uzyskać uczeń: 

1. który uzyskał wymaganą ilość punktów dodatnich, ale posiada na swoim koncie więcej niż 

70 punktów ujemnych 

 

*   oceny poprawnej z zachowania nie może uzyskać uczeń: 

1. który uzyskał wymaganą ilość punktów dodatnich, ale posiada na swoim koncie więcej niż 

90 punktów ujemnych 

 

Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę punków dodatnich może 

uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 

 

 


