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 Procedura 

„Punktowy System Oceniania Zachowania” 
Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi 

 

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 29/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169  

im. Marii Dąbrowskiej w  Łodzi 

 

 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli i uczniów danej klasy 

stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych a w szczególności: 

 wywiązywania się z obowiązków ucznia, postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

 dbałości o honor, tradycje szkoły i piękno mowy ojczystej; godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza 

nią  

 dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, okazywania szacunku innym osobom. 

 

 Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w 

danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz korzystając z liczby 

zgromadzonych punktów w Systemie Oceniania Zachowania w dzienniku elektronicznym. 

 Poniższa tabela zawiera szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia wraz z punktacją za działania 

pozytywne i negatywne. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie 

dobrej. Liczbę punktów uczeń może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają 

nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice 

mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania.  

Sumy punktów na poszczególne oceny: 

wzorowe -200 i więcej 

bardzo dobre- 151 -199 

dobre -100-150 

poprawne -51 -99 

nieodpowiednie -21 -50 

naganne -20 i mniej 

 

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA. 

POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. 
 

Punktacja pozytywnych zachowań: 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, 

wykonanie pomocy naukowych, drobne prace 

porządkowe itp. 

+5 Każdy nauczyciel 

2 Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez 

klasowych itp. 

+3 Każdy nauczyciel 

3 Pisemna pochwała Dyrektora SP nr 169 w Łodzi. +30 Wychowawca 

4 Przestrzeganie ustalonych terminów np. poprawy 

sprawdzianu, testu 

+2 Nauczyciel 

przedmiotu 

5 Dbałość o powierzone mienie szkolne +2 Nauczyciel 

przedmiotu 



 
 
 

2 
 

 Procedura 

„Punktowy System Oceniania Zachowania” 
Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi 

6 Dobrze pełniona rola dyżurnego +3 Wychowawca 

 

Punktacja negatywnych zachowań: 
 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Brak obuwia na zmianę -2 za każde Każdy nauczyciel 

2 Spóźnienia na lekcje z własnej winy. -1 za każde Każdy nauczyciel 

3 Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji. -2 za każdy 

dzień 

Wychowawca 

4 Nieusprawiedliwiona nieobecność w umówionym terminie 

poprawy/zaliczenia sprawdzianu (testu, pracy klasowej) 

-5 za każde 

zdarzenie 

Każdy nauczyciel 

5 Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej 

jednostki lekcyjnej). 

-3 za każdym 

razem 

Każdy nauczyciel 

6 Niewywiązywanie się z powierzonych zadań 

(innych, niż praca domowa) 

-5 za każdym 

razem 

Każdy nauczyciel 

7 Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie 

usprawiedliwienia. 

-15 za każde 

przewinienie 

Wychowawca 

8 Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

MP3, tabletów niezgodnie ze szkolna procedurą. 

-5 za każde 

zdarzenie 

Każdy nauczyciel 

9 Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób 

bez ich zgody (rodziców/opiekunów 

prawnych) 

-10 za każde 

zdarzenie 

Wychowawca 

10 Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody 

(rodziców/opiekunów prawnych) obecnych na nich 

osób. 

-15 za każde 

zdarzenie 

Wychowawca 

11 Niestosowny strój, makijaż. -1 za każdym 

razem 

Każdy nauczyciel 

12 Brak stroju galowego -1 za każdym 

razem 

Wychowawca 

13 Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach 

i imprezach szkolnych. 

-5 za każdym 

razem 

Wychowawca 

14 Nierozliczenie się z wypożyczonych książek w 

bibliotece szkolnej w wyznaczonym terminie mimo 

upomnień. 

-5 za każde 

przewinienie 

Nauczyciel 

bibliotekarz 

15 Pisemne upomnienie Dyrektora SP nr 169 w Łodzi. -30 za każdym 

razem 

Wychowawca 

16 Pisemna nagana Dyrektora SP nr 169 w Łodzi. -40 za każdym 

razem 

Wychowawca 

 

Wpis raz w półroczu: 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Brak spóźnień +10 Wychowawca 

2 100% frekwencja +10 Wychowawca 
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3 Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych 

przez szkołę(co najmniej 80 % 

obecności). 

+5 Prowadzący zajęcia 

4 Oddanie książek do biblioteki w dobrym stanie 

i właściwym terminie 

+5 Nauczyciel 

bibliotekarz 

5 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe 

reagowanie na przejawy zagrożenia 

+3 Każdy nauczyciel 

6 Premia za całkowity brak punktacji ujemnej +10 Wychowawca 

7 Właściwy strój gimnastyczny +3 Nauczyciel w-f 

8 Zmiana obuwia +5 Wychowawca 

 

II. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJĘ SZKOŁY I MOWĘ OJCZYSTĄ. 

GODNE I KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ. 

Punktacja pozytywnych zachowań: 

 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Udział w konkursach pozaszkolnych przedmiotowych/zawodach 

sportowych (w sytuacji, gdy uczeń nie osiągnął 

sukcesu, ale wykazał się zaangażowaniem) 

+5 Opiekun konkursu 

2 Udział w konkursach szkolnych/ zawodach sportowych (w sytuacji, 

gdy uczeń nie osiągnął sukcesu, ale wykazał się zaangażowaniem) 

+3 Opiekun konkursu 

3 Uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

przedmiotowych/zawodach sportowych uwieńczone sukcesem. 

+10 Opiekun konkursu 

4 Laureaci (zdobywcy pierwszego miejsca) konkursów 

szkolnych i pozaszkolnych przedmiotowych/ zawodach 

sportowych 

+25 Opiekun konkursu 

5 Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w przedstawieniu, 

pomoc w przygotowaniu imprezy 

szkolnej 

+10 Nauczyciel 

organizator 

6 Prawidłowe reagowanie na zdarzenia w szkole 

i poza nią (np. zwrot znalezionych rzeczy) 

+5 Każdy nauczyciel 

7 Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz. +5 Opiekun 

 

Punktacja negatywnych zachowań: 

 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie 

przerwy lub lekcji 

-20 za każde 

zdarzenie 

Każdy nauczyciel 

2 Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek 

szkolnych. 

-10 za całą 

wycieczkę 

Opiekun, 

wychowawca 
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3 Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego 

zdarzenia). 

-2 za każdym 

razem 

Każdy nauczyciel 

4 Zachowania naganne poza szkołą. -10 za każde 

przewinienie 

Wychowawca 

 

Wpis raz w półroczu: 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Indywidualne osiągnięcia uczniów np. w klubach 

sportowych, osiągnięcia w domach kultury, organizacjach 

pozarządowych, wolontariat itp. 

+10 Wychowawca 

2 Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący 

rady samorządu uczniowskiego. 

+10 Opiekun SU 

3 Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący 

kasy, skarbnik itp. 

+5 Wychowawca 

4 Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach +3 Każdy nauczyciel 

5 Poczet Sztandarowy +5 Opiekun 

6 Czytelnictwo - największa ilość przeczytanych książek w klasie +5 Nauczyciel 

Bibliotekarz 

 

III. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE I INNYCH OSÓB. 

OKAZYWANIE SZACUNKU. 

 

Punktacja pozytywnych zachowań: 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na 

terenie szkoły. 

+5 Nauczyciel 

organizator 

2 Pomoc koleżeńska np. w nauce +3  Każdy nauczyciel, 

wychowawca 

3 Okazywanie pomocy młodszym kolegom +3 Każdy nauczyciel 

4 Zaangażowanie w działania prozdrowotne i proekologiczne +3 Nauczyciel 

organizator 

 

Punktacja negatywnych zachowań: 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności 

innej osoby. 

-5 za każdym 

razem 

Każdy nauczyciel 

2 Aroganckie zachowanie, okłamywanie. -5 za każdym 

razem 

Każdy nauczyciel 

3 Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, 

przezywanie, ośmieszanie, 

wulgarne słownictwo, wulgarne gesty). 

-10 za każde 

przewinienie 

Każdy nauczyciel 

4 Udział w bójce. -10 za każde 

przewinienie 

Każdy nauczyciel 
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5 Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, 

zastraszanie. 

-20 za każde 

przewinienie 

Wychowawca 

6 Kradzież. -10 za każde 

przewinienie 

Wychowawca 

7 Zachowanie podczas przerwy zagrażające bezpieczeństwu innych np. 

podstawianie nogi, 

kopanie innych itp. 

-5 za każdym 

razem 

Każdy nauczyciel 

8 Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)- 

również poza szkołą, potwierdzone obserwacją 

pracownika szkoły. 

-20 za każdym 

razem 

Wychowawca 

9 Wyłudzanie pieniędzy -15 za każde 

przewinienie 

Wychowawca 

10 Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych 

niebezpiecznych przedmiotów i substancji 

-20 za każde 

przewinienie 

Wychowawca 

 

Wpis raz w półroczu: 

 Zachowanie Ilość punktów Kto wstawia 

1 Zbiórka surowców wtórnych  

- makulatura, 

- nakrętki 

 

+5 za każdą 

formę 

niezależnie od 

ilości 

Wychowawca 

2 Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery 

w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, 

zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, 

okazywanie szacunku 

pracownikom szkoły i innym uczniom. 

+5 Wychowawca 

3 Dbałość o środowisko naturalne, segregacja odpadów +5 Wychowawca 

 

Uczeń, który otrzymał: 

- upomnienie Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra. 

- naganę Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


