
Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów klas IV-VIII 

w  

Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu 

 
• Ustawa o systemie oświaty z 7 września1991 z późniejszymi zmianami 

• Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, i słuchaczy w szkołach 

publicznych. 

 
W Szkole Podstawowej nr 46 w Poznaniu obowiązuje punktowy system oceniania. 

 
Rozdział I 

Cele punktowej oceny zachowania 
 
 

 Ujednolicenie systemu oceniania zachowania 

 Jasny i szczegółowy opis norm i zasad funkcjonowania ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 46 w Poznaniu 

 Poprawna komunikacja z rodzicami/prawnymi opiekunami w kwestii oceny 

zachowania ucznia 

 Rzetelność i miarodajność oceny zachowania 
 

Rozdział II 

Efektywność punktowej oceny zachowania 
 
 

 Ocena zachowania ma motywować uczniów do kulturalnego, zgodnego z ogólnie 
przyjętymi normami etycznymi zachowania się w szkole, właściwego, pozytywnego 
stosunku   do   obowiązków   szkolnych,   społecznej   postawy   i  aktywnego udziału 
w życiu szkoły i klasy. 

 Uczeń bierze odpowiedzialność za swoje czyny. 

 Uczeń jest świadomy konsekwencji za swoje pozytywne i negatywne działania. 

 Poprzez  konkretne  i  świadome  działania  uczeń  ma   szansę   samodzielnie   
podnieść lub obniżyć swoją ocenę zachowania. Dzięki funkcjonowaniu szkolnego 
dziennika internetowego, uczeń oraz  jego  rodzice/opiekunowie  prawni  na  bieżąco  
są informowani o aktualnej ocenie zachowania ucznia. 

 Każdy uczeń ma możliwość wyboru obszaru aktywności, którą podejmie. 



Rozdział III 

Kryteria oceniania 

1. Ocenę z zachowania półroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali: 
 
 
 
 

ZACHOWANIE LICZBA 
PUNKTÓW 

wzorowe powyżej 230 

bardzo dobre 196 – 230 

dobre 130 – 195 

poprawne 87 – 129 

nieodpowiednie 30 – 86 

naganne poniżej 30 
 
 

2. Na początku pierwszego półrocza uczeń otrzymuje 150 punktów (co jest równoznaczne z 
oceną dobrą). 

 
3. Na początku drugiego półrocza uczeń otrzymuje 150 pkt. 

 
4. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów dodatnich i ujemnych z pierwszego i 
drugiego półrocza. 

 
5. Uczeń nie może otrzymać na koniec I i II półrocza, zachowania: 

 
 
 

wzorowego, 
posiadając 

-11 pkt w każdym półroczu lub mając powyżej 5 nieusprawiedliwionych 
godzin w każdym półroczu 

bardzo dobrego, 
posiadając 

-41 pkt w każdym półroczu lub mając powyżej 10 nieusprawiedliwionych 
godzin w każdym półroczu 

dobrego, 
posiadając 

-61 pkt w każdym półroczu lub mając powyżej 15 nieusprawiedliwionych 
godzin w każdym półroczu 

 
 
 
 

6. Za szczególne osiągnięcia uczeń może uzyskać ocenę o stopień wyższą niż przewiduje 
punktacja, po wcześniejszej konsultacji z Radą Pedagogiczną. 

 
7. Za szczególne chwalebne zachowanie lub czyn dyrektor szkoły ma prawo przyznać uczniowi 
pochwałę dyrektora, może otrzymać ocenę wyższą z wzorową włącznie z pominięciem zasad 
punktowania. 

 
8. W sytuacji, kiedy uczeń otrzyma naganę dyrektora, popełni czyn o wysokiej szkodliwości 

społecznej, zagrażający życiu lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać 
ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania. 



9. W sytuacjach  szczególnego  łamania  dyscypliny  szkolnej  każdy  nauczyciel  może  wystąpić 
z propozycją zwołania nadzwyczajnej Rady Pedagogicznej, na której dyskutuje się na temat 
zachowania i postawy konkretnego ucznia obniżając  mu ocenę  z zachowania. Głos decydujący   
w sprawie zachowania ma wychowawca klasy. 

 
10. Punkty za nieusprawiedliwione nieobecności, spóźnienia i inne wykroczenia popełnione przez 
ucznia w okresie pomiędzy klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej a początkiem 
nowego półrocza przechodzą na nowe półrocze. 

 
11. Zachowanie ucznia podlega ocenie w szkole i w jej obrębie oraz podczas wycieczek szkolnych. 

 
12. Uczeń,  który  otrzyma,  w  ciągu  jednego   miesiąca   - 40  pkt.   może   w   kolejnym 
miesiącu  nie   uczestniczyć   w   wycieczkach   szkolnych,   dyskotekach   itp.   Decyzję 
podejmuje organizator imprezy szkolnej. 

 
13. Przy bieżącym ocenianiu zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 
rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub  odchyleń  na  jego  
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania albo opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

 
 

Rozdział IV 
Zasady oceniania 

zachowania 
 

 
1. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców/opiekunów prawnych 
ucznia o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zachowania. 
 
2. Punkty przyznają wychowawca, nauczyciel lub  dyrektor  szkoły  w  terminie  do  2  tygodni  
od momentu wystąpienia pozytywnych działań lub negatywnych zdarzeń. 

 
3. Podczas jednej lekcji uczeń może otrzymać maksymalnie -20 pkt. 

 
4. Jeżeli uczeń zakończył pierwszy semestr z -500 pkt. i więcej, a rozmowy z rodzicami lub 
opiekunami prawnymi nie przynoszą efektów, szkoła zwołuje Zespół Wychowawczy, który 
decyduje o dalszym postępowaniu wobec danego ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych 
(pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną). 

 
5. Pozostałe uregulowania prawne dotyczące klasyfikacji, oceniania i promowania uczniów są 
zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami zawartymi w Statucie Szkoły Podstawowej nr 46 
oraz obowiązującym Rozporządzeniu MEN. 

 
 

 
 
 



Rozdział V 
Ogólne normy przyjęte w szkole 

1. W szkole obowiązuje skromny wygląd. Zabronione jest noszenie: 
• ubrań z wulgarnymi nadrukami, hasłami przedstawiającymi nietolerancję, przemoc, środki 

odurzające 

• wyzywajacych ubrań odsłaniających plecy, brzuch, biodra, dekolt, pośladki 

• nakrycia głowy (czapka, kaptur) w budynku szkolnym 
• butów na wysokim obcasie (powyżej 5cm) wyzywającej biżuterii 

• prowokacyjnych elementów ubioru ( np. kolorowe soczewki odbiegające od naturalnej 
kolorystyki ) itp. 

 
2. Zabronione są: 

• wyzywający makijaż 
• tipsy/pomalowane paznokcie ( odbiegające od naturalnej kolorystyki ), długie paznokcie 
• ostro stylizowane fryzury i farbowane włosy w kolorach odbiegających od naturalnej 

palety barw dla danej osoby 
• tatuaże 
• makijaż i pomalowane paznokcie są natychmiastowo zmywane przez ucznia po zwróceniu 

uwagi przez nauczyciela. 
 

3. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała koszula, ciemne spodnie,  
ciemna spódnica lub czarna/granatowa sukienka przynajmniej  do połowy uda i biała 
bluzka/koszula). 

 
4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania wszelkich funkcji urządzeń telekomunikacyjnych. 
Nauczyciel ma obowiązek odebrać uczniowi urządzenie  w przypadku używania go podczas lekcji 
lub przerwy i oddać go do sekretariatu szkoły (po uprzednim wyłączeniu przez ucznia) oraz 
poinformować o zaistniałej sytuacji rodzica/prawnego opiekuna ucznia. Uczeń może odebrać aparat 
po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu (w godzinach pracy sekretariatu), jeżeli tak 
zostało ustalone z nauczycielem lub wicedyrektorem. W przeciwnym wypadku rodzic (prawny 
opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne. Uczeń 
otrzymuje punkty minusowe za korzystanie z urządzenia podczas lekcji i przerwy. Z urządzenia 
telekomunikacyjnego mogą korzystać uczniowie, którzy otrzymali zgodę nauczyciela. 

 
5. Uczeń, który jest biernym świadkiem szczególnie nagannych zachowań innych uczniów i nie 
reaguje na nie, może  być  ukarany  i  otrzymać  punkty  ujemne  według  uznania  wychowawcy  
(po konsultacjach z Radą Pedagogiczną) 

 
6. Dyrektor szkoły ma prawo zwołać nadzwyczajną Radę Pedagogiczną po Radzie Klasyfikacyjnej 
w przypadku, kiedy uczeń rażąco narusza Regulamin szkoły – uczniowi może zostać obniżona 
ocena zachowania. 



Rozdział VI 
Szczegółowe kryteria 
oceniania zachowania 

 
Ilość przyznawanych punktów zależy od wieku i rozwoju emocjonalnego dziecka. 

 
PUNKTY DODATNIE 

 

Forma Lp 
. 

Działania ucznia 
Punkty 

plusowe 

 
Frekwencja 

1. 100% frekwencja, bez spóźnień, (na koniec każdego 
miesiąca) 

+2 

na koniec 
każdego 
miesiąca 

 2. Brak spóźnień, wszystkie godziny 

usprawiedliwione. 

+2 
na koniec 
każdego 
miesiąca 

 
Ubiór 

szkolny 

3. Przestrzeganie regulaminu ubioru szkolnego podczas 
uroczystości szkolnych (strój galowy) 

 
+5 każdorazowo 

Praca 4. Pełnienie funkcji w Samorządzie Klasowym (+5 - +10) 

na koniec 
półrocza 

 5. Pomoc w organizacji imprez klasowych (+5 - +20) 

  
6. 

Prace organizacyjno-porządkowe w salach 
przedmiotowych, dbanie o wystrój klasy 

Każdorazowo 
+5, 

maksymalnie 
do +20 w 
półroczu 

 7. Przygotowanie klasowej gazetki ściennej (+1 - +10) 



 
8. Koleżeństwo, pomoc słabszym kolegom w nauce i nie 

tylko 
+5 
każdorazowo 

 
9. Łagodzenie konfliktów koleżeńskich +5 

 każdorazowo 

 
10. Własne inicjatywy na rzecz klasy +5 

 
11. Pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim (wpisują 

opiekunowie samorządu) 
(+10 - +30) 

 12. Redagowanie artykułów, innych publikacji na rzecz szkoły +10 

  
13. 

Pomoc techniczna w organizacji imprez szkolnych 
(ustawianie krzeseł, obsługa sprzętu nagłaśniającego, 
sprzątanie miejsca uroczystości, itp.) 

 
+7 

  
14. 

Uczestnictwo w uroczystości szkolnej: 

 prowadzenie uroczystości szkolnej 

 recytowanie wierszy, wyuczenie kwestii na pamięć, 
itp. 

 statystowanie, wykonanie dekoracji 

 
 

(+10 - +20) 
(+10 - +20) 

 
 

(+1  - +10) 

  
15. 

Udział w akcjach charytatywnych, 
prozdrowotnych, ekologicznych, kampaniach 
społecznych, wolontariat, itp. 

 
(+5 - +20) 

 
każdorazowo 

  
16. 

Potwierdzone osiągnięte sukcesy w pozaszkolnych 
organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach, klubach 
sportowych - itp. 

 
+20 

 
na koniec 
półrocza 

  
17. 

Praca w organizacjach szkolnych, kołach 
zainteresowań, udział w zajęciach 
pozalekcyjnych - (uczestnictwo musi być 
udokumentowane, wymagana frekwencja 75%) 

 
+10 

 
na koniec 
półrocza 

  
18. 

Udział w wydarzeniach szkolnych odbywających się po 
zajęciach edukacyjnych  

(+10-+20) 
 
każdorazowo 

 19.  Pomoc nauczycielowi po zajęciach edukacyjnych (+5 -+15) 

każdorazowo 
 20. Sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań +10 

na koniec 
półrocza 



  
21. 

Przyniesienie przedmiotów, które mogą posłużyć jako 
pomoc dydaktyczna: plakaty, itp. (przyznaje nauczyciel 
do końca maja) 

 
+5 

 
każdorazowo 

  
22. 

Zwrot książek w terminie  
+5  

 
na półrocze 

 23. Promowanie działań na rzecz zapobiegania agresji 
i przemocy (powiadamianie, zgłaszanie, 
reagowanie na każdy przejaw przemocy) 

+10 

każdorazowo 

 
Konkursy 

24. Etap szkolny: 

 uczestnictwo 

 laureat/ przejście do kolejnego etapu 

 

+ 5 
+10 

 

każdorazowo 
 25. Etap międzyszkolny/rejonowy 

 uczestnictwo 

 laureat 

 
 

+20 

+30 

każdorazowo 
 26. Etap wojewódzki 

 uczestnictwo 

 laureat 

 
 

+40 

+50 

każdorazowo 
 27. Etap krajowy/międzynarodowy 

 uczestnictwo 

 laureat 

 
 

+60 

+70 

każdorazowo 

 
Kultura 

28. Szacunek i kultura wysławiania się i zachowania w 
relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, dobre maniery 

+20 

na koniec 
półrocza 

 29. Godne reprezentowanie szkoły poza jej terenem 
(wycieczki szkolne, uczestniczenie w imprezach) 

+5 

każdorazowo 

 30. Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy 
nad sobą 

+10 

na koniec 
półrocza 



PUNKTY UJEMNE 
 
 
 
 

Forma Lp. Działania 
ucznia 

Punkty 

 

Frekwencja 

 
 

1. 

 
 
Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne 

 
 

-2 za 
każde 

(na 
koniec 

każdego 
miesiąca) 

  
2. 

 
Spóźnienia 

 
-1 za 
każde 

(na 
koniec 

każdego 
miesiąca) 

 3. Wagary -20 

 4. Samowolne opuszczenie terenu szkoły -20 

 5. Brak stroju galowego na uroczystości szkolnej -5 

 
 

Ubiór 

 
6. 

Nieskromny wygląd. Noszenie ubrań 
(akcesoriów) niezgodnych z 
regulaminem  

 
-5 

(wpisuje 
nauczyciel na 
pierwszej lekcji 
ucznia) 

  
7. 

Przebywanie na zajęciach lekcyjnych 
w okryciu wierzchnim 
(niepozostawienie w szatni) 

 
-2 

Niewłaściwe 

zachowania 

8. Niewywiązywanie się z powierzonych zadań i 
obowiązków 

-7 

  
9. 

Nieodpowiednie zachowanie podczas uroczystości 
szkolnych (rozmawianie, krzyczenie, wyśmiewanie 
osób występujących w uroczystości, itp.) 

 
(-5 - -15) 

 10. Sfałszowanie podpisu, zwolnienia lub oceny -50 

 11. Zniszczenie lub nieoddanie w terminie sprawdzianu, 
testu, kartkówki, dokumentów szkolnych 

-5 

 12. Uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji 
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, zastraszanie, 
przemoc psychiczna , fizyczna, agresja w stosunku do 
rówieśników. 

(-10 - -50) 



 13. Wnoszenie na teren szkoły niebezpiecznych 
narzędzi (gazy, zapalniczki, zapałki, pałki, kastety, 
łańcuchy, noże, itp.) i ich używanie 

 
-20 

 
każdorazowo 

 14. Wyłudzanie pieniędzy, towarzyszenie w 
wyłudzaniu pieniędzy lub stwarzanie 
okoliczności sprzyjających wyłudzaniu 
pieniędzy 

 
-20 

 
każdorazowo 

 15 Palenie papierosów i e-papierosów na terenie 
szkoły i w jej pobliżu. 

 
-50 

 
każdorazowo 

 16 Używanie telefonów komórkowych, dyktafonów, 
gier elektronicznych, odtwarzaczy audio, itp. w 
czasie zajęć i uroczystości szkolnych – 
komunikowanie się nimi i zabawa 

 
-10 

 
każdorazowo 

 17 Jedzenie i żucie gumy podczas lekcji (z 
wyjątkiem sytuacji wynikających ze 
wskazań lekarskich) 

 
-5 

 
każdorazowo 

 18 Naruszanie praw autorskich, praw własności 
intelektualnych (plagiat) 

-20 

każdorazowo 
 19 Nieoddanie książek do biblioteki szkolnej 

w terminie ustalonym przez bibliotekarza 

 
-5 

 
każdorazowo 

 20 Używanie wulgarnego słownictwa, niekulturalne 
wysławianie się w relacjach z rówieśnikami, 
nauczycielami i pracownikami szkoły 

 
-5 

 
każdorazowo 

 21 Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do 
nauczycieli, innych pracowników szkoły i gości 
(lekceważenie, odmowa wykonania poleceń, 
używanie niewłaściwego słownictwa, gesty,czyny 
naruszające godność osobistą, niewłaściwe 
komentarze, niewłaściwa postawa ciała w kontaktach 
międzyludzkich itp.) 

 
-20 

 
każdorazowo 

 22 Wielokrotne lekceważenie uwag nauczyciela (m.in. 
przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, 
bieganie po korytarzu, plucie, krzyczenie, 
popychanie, rzucanie np. plecakiem, itp.) 

 
-10 

 
każdorazowo 

 23 Okłamanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły -10 

każdorazowo 
  

24 
Zniesławienie, pomówienie nauczyciela - 
funkcjonariusza publicznego (art. 115 §13 KK) 

 
-50 

 
każdorazowo 



 25 Niewłaściwe zachowanie w szatniach, stołówce szkolnej, 
bibliotece, toaletach szkolnych, gabinecie psychologa i 
pielęgniarki szkolnej, przystanku autobusowym i w 
autobusie/tramwaju 

 
-10 

 
każdorazowo 

 26 Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli 
narodowych i religijnych 

-10 

każdorazowo 
 27 Ubliżanie kolegom i koleżankom, zaczepki słowne, gesty i 

czyny naruszające ich godność osobistą, brak tolerancji dla 
ogólnoludzkich wartości, przekonań 

 
-10 

 
każdorazowo 

 28 Konflikty i sprzeczki z rówieśnikami -5 

każdorazowo 
 29 Brak szacunku dla otaczającej przyrody, zaśmiecanie otoczenia -5 

każdorazowo 
 30 Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego, wandalizm.  

-10 

 

każdorazowo 
 32 Bójki i prześladowania innych uczniów (przemoc fizyczna i 

psychiczna); izolowanie kogoś poprzez manipulowanie 
uczuciami i ośmieszanie go – zjawisko „kozła ofiarnego” 

 

-20 

 
każdorazowo 

 33 Kradzież -50 

każdorazowo 
 34 Dopuszczenie się czynów karalnych podlegających 

dochodzeniu policji 
lub innym specjalnym działaniom; konflikt z prawem 
(potwierdzone odpowiednim dokumentem) 

 
-100 

 
każdorazowo 

 35 Stosowanie cyberprzemocy (nękanie, podszywanie się, 
obrażanie na portalach internetowych, rozpowszechnianie 
prywatnych treści audio i foto bez wiedzy osoby 
zainteresowanej, nagrywanie filmów, publikowanie zdjęć i 
filmów bez zgody osoby zainteresowanej, szkalowanie, 
oczernianie w mailach, listach, SMS-ach, podburzanie do 
negatywnych zachowań) w czasie pobytu ucznia w szkole 

 

 
-50 
 

 
każdorazowo 

 36 Zapisywanie obraźliwych tekstów i rysunków w miejscach 
ogólnodostępnych, a także w zeszytach 
i pracach pisemnych (sprawdziany, testy, kartkówki, egzaminy) 

 
-10 

 
każdorazowo 

 37 Przejawianie i publiczne okazywanie wszelkiego rodzaju 
zachowań związanych z seksualnością własną i innych osób 

 
-10 

 
każdorazowo 



 38 Brak dzienniczka – zeszytu do zapisywania informacji -5 
każdorazowo 



 


