
PUNKTOWY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA  
W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „ARKA” 

 
Wyjściową oceną zachowania jest DOBRA.  
Na początku każdego półrocza uczeo otrzymuje 200 punktów.  
W zależności od swojego zachowania może zmniejszać ich ilość (punkty ujemne) lub zwiększać 
(punkty dodatnie).  
Po podliczeniu punktów na koniec półrocza lub miesiąca uczeo otrzymuje ocenę zachowania 
według następującej skali: 

 WZOROWA    powyżej 280 pkt. 

 BARDZO DOBRA   240 – 279 pkt. 

 DOBRA    200 - 239 pkt. 

 POPRAWNA   160 - 199 pkt. 

 NIEODPOWIEDNIA 120 - 159 pkt. 

 NAGANNA    poniżej 120 pkt. 
 
UWAGA!!! 

1) Oceny WZOROWEJ nie może otrzymać uczeo: 
 który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 punktów ujemnych 
 który nie spełnia kryteriów pkt. 1 załącznika nr 1 

 

2) Oceny BARDZO DOBREJ nie może uzyskać uczeo: 
 który posiada na koncie (poza dodatnimi) 60 punktów ujemnych 

 

3) Oceny DOBREJ nie może uzyskać uczeo: 
 który posiada na koncie (poza dodatnimi) 90 punktów ujemnych 

 

4) Jeśli uczeo otrzymał naganę Dyrektora szkoły - może uzyskać najwyżej ocenę poprawną 
 

5) Przy wystawianiu punktów (dodatnich i ujemnych) nauczyciel informuje ucznia, za co je 
otrzymuje. Przy jednorazowym uzyskaniu przez ucznia minimum 10 ujemnych punktów,  
nauczyciel wystawiający punkty przeprowadza z uczniem rozmowę. Jeśli istnieje taka 
potrzeba - w obecności wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego czy też Dyrektora szkoły. 

 

6) Regulamin może ulegać zmianom tylko w uzasadnionych przypadkach i tylko jeden raz  
w roku szkolnym po zatwierdzeniu zmian przez Radę Pedagogiczna. 

 

7) Ostateczną decyzję przy wystawieniu oceny zachowania podejmuje wychowawca klasy 
biorąc pod uwagę opinie nauczycieli, opinie innych pracowników szkoły, samoocenę ucznia, 
opinie innych uczniów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w stosunku procentowym 
(45% ocena wychodząca punktów, 45% ocena nauczycieli, 5% samoocena, 5% ocena klasy). 
Wychowawca i Rada Pedagogiczna przy ustalaniu oceny półrocznej/ rocznej w szczególności 
biorą pod uwagę pozytywne zmiany w zachowaniu (rozwój postępów w zachowaniu) ucznia 
w ciągu ocenianego czasu. Zarówno system nagradzania pozytywnie wyróżniających się 
uczniów i schemat postępowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka 
pozostają zgodne z zapisami w statucie szkoły. 

 



 
ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kryteria przyznawania punktów dodatnich 
2. Kryteria przyznawania punktów ujemnych 
 
ZAŁĄCZNIK 1: 
Kryteria przyznawania punktów dodatnich 
 
UCZEŃ UZYSKUJE PUNKTY DODATNIE (+) ZA: 
 

1) Pracę nad własnym charakterem i stosowanie Bożych zasad (np. wysoka kultura osobista, przyjazne 
nastawienie do innych, posłuszeństwo, przebaczenie, uczciwość, pokora,...): maks. 60 pkt.  
raz w półroczu. 
 

2) Służbę dla innych: 
a) pomoc koledze lub koleżance np. w nauce: 2 - 30 pkt. za systematyczną pomoc raz w półroczu; 
b) praca na rzecz szkoły, organizacja imprez: maks.  20 pkt. każdorazowo; 
c) działania społeczne (np. wolontariat, udział w akcjach charytatywnych: maks. 40 raz w półroczu; 
d) zaangażowanie w zbiórki darów, książek, makulatury itp. maks. 20 pkt. raz w półroczu. 

 
3) Godne reprezentowanie szkoły: 

a) stosowny strój i noszenie obuwia zmiennego: maks. 15 pkt. w półroczu; 
b) udział w konkursach, olimpiadach, konferencjach poza godzinami lekcyjnymi: maks. 10 pkt. 

każdorazowo; 
c) osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych:  maks. 15 pkt. za każdy konkurs. 

 
4) Punktualność: maks.10 pkt. raz w półroczu. 

 
5) Efektywne pełnienie funkcji w klasie lub szkole (np. kronikarza, skarbnika przewodniczącego klasy, 

przewodniczącego S.U., członka R.U): maks. 20 pkt. raz w półroczu. 
 

6) Wzbogacenie wyposażenia klasy lub praca na rzecz wystroju klasy: maks.10 pkt. raz w półroczu. 
 

7) Obowiązkowość i pełnienie  dyżurów maks. 15 pkt. raz w półroczu. 
 

8) Udział w obowiązkowej imprezie szkolnej: 5 - 20 pkt. za każda imprezę. 

 
  



ZAŁĄCZNIK 2: 
Kryteria przyznawania punktów ujemnych 
 
UCZEŃ UZYSKUJE PUNKTY UJEMNE (-) ZA: 
 
1) Niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych: 

a) zlekceważenie polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły: od 1 - 10 pkt. każdorazowo; 
b) przeszkadzanie na lekcjach, przerwach oraz niewłaściwe zachowanie (np. rozmawianie, żucie 

gumy, arogancję ...): za każde zachowanie 1 - 4 pkt. każdorazowo; 
c) wulgarne słownictwo: 0 - 15pkt każdorazowo; 
d) przezywanie innych: 0 - 15 pkt. każdorazowo; 
e) dręczenie innych: 0 - 15 pkt. każdorazowo; 
f) bójki uczniowskie: 10 - 40 pkt. każdorazowo; 
g) prowokowanie kolegów do złych uczynków: 0 - 40 pkt. każdorazowo; 
h) wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub podczas lekcji: 10 pkt. każdorazowo; 
i) niewłaściwe zachowanie w czasie wyjść (np. odłączenie się od grupy): 1 - 40 pkt. każdorazowo; 
j) brak reakcji (np. powiadomienie nauczyciela dyżurującego) na niewłaściwe zachowanie innych:  

1 - 20 pkt. każdorazowo; 
k) postawa wobec nałogów i uzależnień: 1 - 40 pkt. każdorazowo; 
l) używanie w czasie lekcji urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela: 5 pkt. każdorazowo.    

 
2) Postawa wobec środowiska naturalnego oraz dóbr materialnych szkoły: 

a) zaśmiecanie otoczenia: 4 pkt. 
b) niszczenie mienia szkolnego (np. brudzenie ścian, niszczenie ławek, toalet): 10 - 40 pkt. 

 
3) Stosunek do nauki i frekwencja: 

a) zaniedbanie obowiązków dyżurnego: 4 pkt. każdorazowo; 
b) ucieczki z pojedynczej godziny lekcyjnej: 4 pkt. za każdą godzinę; 
c) nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole (termin usprawiedliwienia - 7 dni od powrotu do szkoły): 

2 pkt. za każdy dzień; 
d) spóźnienie po przerwie: 2 pkt. za każde spóźnienie; 
e) brak obuwia zmiennego: 2 pkt. za każdy brak. 

 
4) Inne wykroczenia przeciwko regulaminowi: 0 - 50 pkt. raz w półroczu. 

 
5) Brak kluczy do szafki w szatni (dopuszczalne 2 razy w półroczu) – 5 pkt. 
 


