
ANEKS NR 1 
do Statutu Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach 

Uchwała nr 8 Rady Pedagogicznej  

z dnia 14 września 2020 r.  

 
ROZDZIAŁ 7 

Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania 

 

§ 47h. 

Ocena zachowania 

 

1. Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 

1) Wzorowe   - (wz); 

2) Bardzo dobre  - (bdb); 

3) Dobre   - (db); 

4) Poprawne   - (pop); 

5) Nieodpowiednie  - (ndp); 

6) Naganne   - (ng). 

2. W klasach I - III ocena śródroczna zachowania ma charakter opisowy. 

3. Oceny roczne zachowania w klasach IV - VIII ustala się wg skali zgodnej 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2004r. Dz. U. Nr 199, poz. 

2046 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

3a. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) działania na rzecz wolontariatu. 

4. (uchylony) 

5. Kryteria ocen zachowania: 

Oceny z zachowania 
Liczba punktów 

 na I półrocze 

Liczba punktów 

 na II półrocze 

Wzorowe powyżej 140 Powyżej 280 

Bardzo dobre od 100 do 139 Od 200 do 279 

Dobre od 50 do 99 Od 100 do 199 

Poprawne od 30 do 49 Od 60 do 99 



Nieodpowiednie od 1 do 29 Od 2 do 59 

Naganne poniżej 1 Poniżej 2 

 

6. Na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 30 punktów startowych. 

7. Uczeń przez całe półrocze pracuje na swoją ocenę, zbiera punkty dodatnie lub ujemne za 

swoje zachowanie. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

  



§ 47i. 

Punkty dodatnie 

 

1. Udział w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym lub wiedzowym: 

1) I etap 5 pkt. (szkolny); 

2) II etap 10 pkt. (gminny); 

3) III etap 20 pkt. (rejonowy); 

4) IV etap 30 pkt. (wojewódzki); 

5) V etap 50 pkt. (centralny); 

6) Zdobycie miejsca I  10 pkt., II  8 pkt., III  6 pkt.; 

7) Za zdobycie wyróżnienia 4 pkt. 

2. Udział w zawodach sportowych: 

1) Udział w zawodach gminnych  5 pkt.; 

2) Udział w zawodach powiatowych  10 pkt. 

3) Udział w zawodach wojewódzkich  20 pkt. 

4) Udział w zawodach ogólnopolskich/centralnych  30 pkt. 

5) Zdobycie miejsca I  10 pkt., II  8 pkt., III  6 pkt.; Za zdobycie wyróżnienia 4 pkt. 

3. Udział w konkursach plastycznych, technicznych, związanych z zainteresowaniami 

pozaszkolnymi uczniów: 

1) I etap 5 pkt. (szkolny); 

2) II etap 10 pkt. (gminny); 

3) III etap 15 pkt. (rejonowy); 

4) IV etap 20 pkt. (wojewódzki); 

5) V etap 30 pkt. (centralny); 

6) Zdobycie miejsca I  10 pkt., II  8 pkt., III  6 pkt.; Za zdobycie wyróżnienia 4 pkt. 

4. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych  5 pkt. (każdorazowo).  

5. Występy w uroczystościach szkolnych  5 pkt. (każdorazowo).  

6. Praca w organizacjach szkolnych i udział w kołach zainteresowań  5 - 10 pkt.  

7. Pełnienie funkcji w szkole i działanie na rzecz szkoły  2 - 10pkt . 

8. Punktualne przychodzenie na zajęcia  2 pkt.  

9. Dbanie o izbę lekcyjną i gazetkę  5 pkt. 

10. Kulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły (brak 

uwag)  5 pkt. 

11. Kulturalny i życzliwy stosunek do kolegów i koleżanek (brak uwag)  5 pkt. 

12. Nie używa wulgaryzmów 5 pkt. (brak uwag w dzienniczku). 

13. Nosi strój galowy na wyznaczone uroczystości szkolne  2 pkt. (każdorazowo). 

14. Wywiązuje się z obowiązków ucznia  10 pkt. 

15. Pochwała w dzienniczku  2 pkt. (inna). 

16. Uczeń, który otrzymał średnią z ocen minimum 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe 

zachowanie po każdym półroczu ma prawo do noszenia odznaki „Wzorowy uczeń”. Odznakę 

wręcza uczniowi na apelu dyrektor szkoły. Prawo do noszenia odznaki obowiązuje przez 

kolejne półrocze po ogłoszeniu wyników. 

 

 



§ 47j. 

Punkty ujemne 

 

1. Przeszkadzanie na lekcjach – 5 pkt. (każdorazowo na podst. uwagi wpisanej do 

dzienniczka przez nauczycieli). 

2. Nie zachowuje porządku na terenie szkoły – 5 pkt. 

3. Niewykonanie polecenia nauczyciela – 10 pkt. (każdorazowo). 

4. Aroganckie odezwanie się do pracownika szkoły, ucznia w szkole i poza szkołą – 10 pkt. 

(za każdą uwagę).  

5. Używanie wulgaryzmów - 10 pkt. (każdorazowo). 

6. Uczestnictwo w bójkach - 20 pkt. 

7. Zaczepianie słowne - 10 pkt. 

8. Celowe niszczenie mienia szkolnego - 30 – (-50) pkt. 

9. Kradzież - 50 pkt. 

10. Palenie papierosów - 30 pkt. 

11. Picie alkoholu - 80 pkt. 

12. Używanie, posiadanie, rozprowadzanie narkotyków - 80 pkt. 

13. Spóźnianie się na lekcje bez usprawiedliwienia– 5 pkt. (każdorazowo). 

14. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia - 10 pkt. (każdorazowo). 

15. Nie wywiązanie się z obowiązków ucznia – 2 pkt. (każdorazowo na podst. uwag). 

16. Ściąganie na sprawdzianach, odpisywanie prac domowych - 30 pkt. (każdorazowo). 

17. Opuszczanie terenu szkoły podczas przerwy - 10 pkt. 

18. Wyłudzanie np.: pieniędzy, i innych rzeczy - 50 pkt. 

19. Fałszowanie podpisów i dokumentów - 50 pkt. 

20. Wejście w kolizję z prawem - 100 pkt.  

21. Przynoszenie i używanie niebezpiecznych przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu 

innych -30 pkt.  

22. Nieodpowiedni wygląd, makijaż, pomalowane paznokcie, nieodpowiedni strój - duży 

dekolt, krótka mini – 5 pkt. 

23. Korzystanie z telefonów komórkowych na terenie szkoły – 5 pkt. 

24. Przetrzymywanie książek z biblioteki dłużej niż miesiąc – 2 pkt. 

25. Stwarzanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu innych – 20 pkt.  

26. Brak kamizelki odblaskowej od października do maja – 2 pkt.  

27. Uczeń który dopuścił się czynów z punktu 34 B ustęp 12, 18, 20 mimo uzyskania 

odpowiedniej ilości punktów nie może otrzymać wzorowej oceny zachowania. 

28. Na ocenę zachowania nie ma wpływu wygląd zewnętrzny ucznia, cechy charakteru, 

status materialny ucznia, poglądy i przekonania. 

29. Ocenę zachowania ucznia na podstawie punktacji wystawia wychowawca klasy. Ocena 

jest ostateczna. 

30. Rodzic lub prawny opiekun ma prawo odwołania się od trybu wystawienia oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

 


