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RREEGGUULLAAMMIINN  PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA 

     Regulamin stanowi załącznik do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 

Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach. Cały 

dokument znajduje się do dyspozycji wszystkich uczniów w szkolnej bibliotece. 
 

1. Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 100 punktów, który otrzymuje 

uczeń na początku roku szkolnego, a punkty zdobyte w pierwszym  

półroczu „przechodzą” na drugie. Kredyt 100 punktów jest równoznaczny 

ocenie poprawnej. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu                           

i negatywnemu przydzielana jest odpowiednia liczba punktów. 

Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania 

zachowania. Od samego ucznia zależy ocena końcowa. Ma on szansę na 

podwyższenie oceny nawet po kilku „wpadkach”. Uczeń ma więc 

możliwość świadomego kierowania swoim zachowaniem w szkole, 

zachowując prawo do błędu.  
 

2. Regulamin obejmuje następujące kategorie: 
 

 Zachowania, za które przyznajemy punkty dodatnie (I), 
 

 Zachowania, za które przyznajemy punkty ujemne(II), 
 

 Do dyspozycji wychowawcy klasowego (III). 
 

3. Oceny i punktacja: 
 

 Zachowanie wzorowe               221 punktów i więcej, 
 

 Zachowanie bardzo dobre        220-171 punktów,  
 

 Zachowanie dobre                    170-131 punktów, 
 

 Zachowanie poprawne             130-81 punktów,  
 

 Zachowanie nieodpowiednie     80-31 punktów,  
 

 Zachowanie naganne                 30 punktów i mniej. 

 

4. Wzorowej oceny zachowania (mimo uzyskania wymaganej liczby 

punktów)  nie może otrzymać uczeń, jeżeli: 
 

- ma godziny nieusprawiedliwione /chociażby jedną/, 
 

- palił papierosy bądź przebywał w towarzystwie palących, 
 

- pił alkohol czy też stosował inne używki, 
 

- postępował niezgodnie z procedurą w sprawie schludnego ubioru, 
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- przekroczył limit 20 punktów ujemnych, 
 

5. W przypadku otrzymania nagannej oceny zachowania uczeń traci prawo 

do skorzystania z warunkowego promowania z 1 oceną 

niedostateczną do następnej klasy (Uchwała Rady Pedagogicznej). 
 

6. Otrzymanie nagany Dyrektora Szkoły skutkuje natychmiast zachowaniem 

nagannym, niezależnie od ilości punktów, które uczeń miał do tej pory.  
 

7. Uczeń, który otrzyma naganną ocenę z zachowania, jest pozbawiony 

prawa do skorzystania z możliwości zdawania egzaminów 

sprawdzających, które są formą poprawienia przewidywanych ocen 

końcoworocznych. 
  

Szczegółowa interpretacja poszczególnych kategorii zachowania objętych 

naszym regulaminem.  

                                                 KATEGORIA I 
 

Lp. Zachowania, za które przyznajemy punkty dodatnie Ilość punktów 
1. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach państwowych, samorządowych 

i innych /np. poczet sztandarowy, występ podczas imprez kulturalnych, itp./ 

a) w czasie nauki, 

b) w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych  

 

 
każdorazowo  5 

każdorazowo 10  

2. Sukcesy w festiwalach, przeglądach, konkursach i zawodach szkolnych  

- I miejsce  

- II miejsce 

- III miejsce  

- udział 

 

5  

4  

3 

2 

3. Sukcesy w festiwalach, przeglądach, konkursach i zawodach 

pozaszkolnych  

- udział 

- III miejsce  

- II miejsce  

- I miejsce  

- finalista  

- laureat  

 

 

5 

7 

8 

10 

10 

15 

4. Przygotowanie prac konkursowych  

- do konkursów szkolnych  

- do konkursów pozaszkolnych  

 

5 

10 

5. Praca na rzecz społeczeństwa, środowiska naturalnego, działalność 

charytatywna: 

- wolontariat, zbiórki: pieniędzy, makulatury, baterii, odzieży, itd., sadzenie   

drzew, itp. 

 

- krwiodawstwo  

- oddanie szpiku kostnego 

- działalność całodzienna w dniu wolnym  

 

 

2–5 każdorazowo, 

ale nie więcej niż 

15 w półroczu 

10 każdorazowo  

15 każdorazowo 

10 - 20 

6.  Pomoc w organizacji imprez szkolnych lub pozaszkolnych /w czasie 

wolnym od zajęć/ 

5 – 15 

każdorazowo  

7. Funkcja w szkole i sposób jej pełnienia  8 – 15 

za rok szkolny 
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8. Funkcja w klasie i sposób jej pełnienia  1 – 7 

9. Punktualność /brak spóźnień/ 10 za półrocze 

10. 100% frekwencja /brak nieobecności/, nie liczymy nieobecności 

usprawiedliwionej przez szkołę 

20 za półrocze 

11. Brak godzin nieusprawiedliwionych   15 za półrocze 

12. Duży wkład pracy w wypełnianiu obowiązków szkolnych w stosunku do 

możliwości ucznia 

5 – 10 

13. Praca na rzecz szkoły, np. udział w przedstawieniach, akademiach, 

redagowanie gazetki, prowadzenie kroniki, przygotowanie lekcji 

wychowawczej, referatu itp.   

5 – 15  

14. Praca na rzecz klasy, np. wigilia, andrzejki, itp.  5 – 10 

15. Strój galowy 5 każdorazowo 

16. Pieczenie ciasta  8 każdorazowo  

17. Stała pomoc w nauce uczniom słabszym 10  

18. Dbałość o estetykę wyglądu zewnętrznego oraz higienę osobistą  5–10 za półrocze 

19. Dbanie o estetykę mowy oraz kulturę osobistą /również poza szkołą/ 5 za półrocze  
 

                                                 KATEGORIA II 
 

Lp. Zachowania, za które przyznajemy punkty ujemne Ilość punktów 
1. Spóźnienie 1 za każde 

2. Godzina nieusprawiedliwiona  1 za każdą 

3. Naruszenie zasad bezpieczeństwa swojego i innych  3 każdorazowo 

4. Stosowanie i posiadanie używek /papierosy, alkohol, narkotyki/ na terenie 

szkoły  w innych miejscach lub przebywanie w miejscach „zabronionych” 

oraz w towarzystwie osób stosujących używki / patrz procedury 

oddziaływań wychowawczych/    

20 każdorazowo 

5. Agresja słowna  3 każdorazowo 

6. Agresja fizyczna  3 każdorazowo  

7. Przeszkadzanie na lekcji, niewykonywanie poleceń nauczyciela  3 każdorazowo 

8. Odpisywanie zadań domowych  3 każdorazowo 

9. Kłamstwo, oszustwo 5 każdorazowo 

10. Kradzież, przywłaszczenie, wyłudzanie /patrz procedury oddziaływań 

wychowawczych/  

10 – 20 

każdorazowo  

11. Zaśmiecanie szkoły 5 każdorazowo 

12. Naruszenie regulaminu pracowni, dewastacja oraz niszczenie mienia 

szkolnego + pokrycie kosztów szkody  

10 – 20 

każdorazowo 

13. Robienie zdjęć, filmów, rejestracja głosu bez zezwolenia osoby nagrywanej  10 każdorazowo  

14. Umieszczanie zdjęć, filmów i treści dotyczących osób trzecich na portalach 

internetowych lub ich rozpowszechnianie poprzez inne urządzenia 

elektroniczne bez ich zgody    

10-30 

każdorazowo   

15. Jedzenie, picie, żucie gumy 1 każdorazowo 

16. Brak stroju galowego 5 każdorazowo 

17. Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń komunikacyjnych 

/mp3, mp4, np./ 

3 każdorazowo  

18. Umyślne zniszczenie czyjejś własności, powodowanie szkody materialnej, 

np. kopanie plecaka, niszczenie zeszytu, podręcznika, rysowanie 

wulgarnych rysunków czy pisanie wulgarnych haseł + pokrycie kosztów 

szkody 

5 – 20 

każdorazowo  

21. Fałszowanie dokumentów, ocen w dzienniku, podpisu rodziców 30 każdorazowo  

22. Samowolne opuszczenie terenu szkoły (klasy) / grupy na wycieczce 5 / 10 

każdorazowo 

23. Niewłaściwe, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, np. zaczepki słowne, używanie wulgaryzmów 

5-10 

każdorazowo  
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24. Niestosowny, wyzywający wygląd (strój uczesanie, makijaż) /patrz 

procedura brak dbałości…/ 

5 – 25  

25. Kontrakt ucznia z wychowawcą (nauczycielem) /patrz procedury 

oddziaływań wychowawczych/        

10 

26. Wspólne spotkanie rodziców/prawnych opiekunów, ucznia, wychowawcy, 

psychologa, dyrektora – kontrakt /patrz procedury oddziaływań 

wychowawczych/         

20 

27. Stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej /patrz procedury 

oddziaływań wychowawczych/      

20 

27. Pisemna nagana wychowawcy /patrz procedury oddziaływań 

wychowawczych/     

25 

28. Rozmowa wychowawczo – dyscyplinująca z przedstawicielem policji 

/patrz procedury oddziaływań wychowawczych/       

30 

29.  Pisemna nagana dyrektora szkoły /patrz procedury oddziaływań 

wychowawczych/     

Ocena naganna bez 

względu na ilość 

zdobytych punktów 

30. Inne zachowania ucznia niezgodne ze szkolnymi regulaminami, 

zarządzeniami i procedurami 

1-5 

KATEGORIA III - DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY KLASY 
 

Wychowawca, mając stały kontakt z uczniem, ma prawo do dodania lub odjęcia 

punktów biorąc pod uwagę jeszcze inne okoliczności i sytuacje trudne do 

wcześniejszego zdefiniowania i opisania. Jest to więc wyjątkowa kategoria 

biorąca także pod uwagę samoocenę ucznia, opinię pozostałych pracowników 

szkoły. Pozwala ona wychowawcy, który wystawia ocenę, „zadecydować” na 

korzyść lub niekorzyść ucznia. 

                                                                            od -20 do +20 pkt. /na półrocze/ 

Postanowienia końcowe 
 

Nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu roku szkolnego do 

indeksu ucznia lub do dziennika lekcyjnego.    
                                

W dzienniku lekcyjnym nie wpisuje się ocen cząstkowych z zachowania. 

Przed comiesięcznym spotkaniem z rodzicami wychowawca nanosi do indeksu 

/lub raportu/ ucznia nie wpisane uwagi z dziennika lekcyjnego. 
  

Rodzice mają prawo na bieżąco kontrolować zachowanie swoich dzieci. 
 

Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca w oparciu o powyższy 

regulamin oceniania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, kolegów i koleżanek z klasy. Nauczyciel – wychowawca prosi także 

ucznia o dokonanie samooceny.  
 

Na zakończenie półrocza wychowawca starannie i wnikliwie wypełnia zbiorczy 

arkusz ocen zachowania uczniów swojej klasy. 
 

W sytuacjach wyjątkowych o ocenie zachowania może decydować Rada 

Pedagogiczna. 
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8.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny   

klasyfikacyjnej zachowania. 
 

8.1  Przewidywaną ocenę zachowania wystawia się do 15 maja w oparciu                

o WZO.  
 

     8.2  O przewidywanej ocenie informuje się ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) wpisem  do indeksu. 
 

8.3   Wpisu przewidywanej oceny zachowania wraz z datą dokonuje  

wychowawca. 
 

8.4 Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny  klasyfikacyjnej zachowania.                                          

9.  Procedury umożliwiające uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
  

     9.1 Możliwe jest uzyskanie oceny wyższej wyłącznie o jeden  stopień. 
 

9.2 Od czasu wpisania do indeksu oceny przewidywanej do klasyfikacyjnego  

posiedzenia Rady Pedagogicznej, odwołujący się uczeń musi spełnić dwa 

warunki:                                                                         

 nie może uzyskać punktów ujemnych z zachowania, 

 musi uzyskać minimum 25 punktów dodatnich zawartych                         

w Regulaminie Punktowego Oceniania Zachowania, 
 

  9.3 Analizy i wystawienia oceny dokonuje wychowawca. Ocena ta jest 

ostateczna, z  zastrzeżeniem pkt. 10. 

 

10. Postępowanie w przypadku, kiedy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                   

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych ze zm.). 

 

10.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 

7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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10.2 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
 

a) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.                                                                                
 

10.3  W skład komisji wchodzą: 
 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
 

 wychowawca klasy, 
 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 
 

 pedagog, psycholog, 
 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
 

 przedstawiciel rady rodziców. 
 

10.4  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie  

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna.   
  

10.4  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 skład komisji, 

 termin posiedzenia komisji, 

 wynik głosowania, 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2013 r. Wprowadzony Zarządzeniem PG.021.12.2013 r.                                  

z dnia 3 października 2013 r.     

 

 
mgr Roman Czechowski  

                                                                                                                                                                                               Dyrektor Gimnazjum  


