
Regulamin oceniania z zachowania w klasach I-III 

1.      Ocenianie w klasach 1-3 jest dokumentowane poprzez: 

         „Zeszyty spostrzeżeń”, w których nauczyciele zapisują pozytywne i negatywne 

uwagi dotyczące zachowania uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

w szkole i poza szkołą oraz przerwach w szkole.

         Zapisy w zeszytach korespondencji z rodzicami.  

2.      Ocena  zachowania semestralna i końcoworoczna  w klasach I-III jest oceną 

opisową. 

            Ocena uwzględnia przede wszystkim stosunek do obowiązków szkolnych, 

przestrzeganie norm społecznych, obyczajowych, kulturę osobistą. 

         Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę osiągnięć i postępów ucznia 

3.      Oceniając zachowanie w klasach 1-3 uwzględnia się: 

o   funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 

         systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia edukacyjne, 

         przygotowanie do zajęć - przynoszenie podręczników, zeszytów, przyborów 

szkolnych, odrabianie zadań domowych, 

         wysiłek wkładany w realizację przydzielonych na zajęciach zadań, uczenie się, 

własną aktywność, 

         umiejętność współpracy z kolegami, pracy w grupie, 

         stosunek do nauki - motywacja, uzyskiwanie wyników adekwatnych do 

możliwości, poprawianie ocen, 

         umiejętność rzeczowej, uczciwej samooceny, dostrzegania błędów w swoim 

postępowaniu, postępy w pracy nad sobą, 

         angażowanie się w działalność pozalekcyjną i społeczną /koła zainteresowań, 

przedmiotowe, 

         udział w konkursach, zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz, praca w samorządzie szkolnym itp. 

         wywiązywanie się z podjętych obowiązków np. dyżurów klasowych, z funkcji 

przewodniczącego samorządu klasowego i innych, 

         udzielanie pomocy koleżeńskiej na miarę swoich możliwości, 

         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z regulaminów 

klasopracowni, 

  

o   respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:  

         respektowanie zarządzeń dyrekcji, Rady Rodziców i obowiązków 

wynikających ze statutu, 

         stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

         kulturę osobistą i kulturę słowa, 

         zachowanie się na lekcjach i przerwach, 

         poszanowanie mienia społecznego, symboli narodowych i religijnych, 

         poszanowanie wolności sumienia i przekonań wyznawanych przez innych,  

         dbałość o zdrowie swoje i innych, higienę osobistą, nieuleganie nałogom.  

  



4.      Obowiązuje ocenianie punktowe. 

  

         Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 

punktów. 

         Jeżeli uczeń zostaje przyjęty do szkoły w trakcie roku szkolnego przydziela mu 

się kredyt punktów w wysokości obliczonej w następujący sposób: 100 punktów 

+ 5 punktów za każdy miesiąc, który upłynął od początku danego semestru. 

         Jeżeli do szkoły zostaje przyjęty uczeń karnie przeniesiony z innej szkoły, 

otrzymuje kredyt w wysokości 0 punktów. 

5.      Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania wymienione w tabeli pod 

nazwą        

      „Zachowania Pozytywne”. 

  

6.      Uczeń może otrzymywać punkty ujemne, jeżeli prezentuje zachowania określone 

w tabeli jako "Zachowania negatywne". 

   

7.      Szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

 

 

 

 ZACHOWANIA 

POZYTYWNE 

KIEDY UCZEŃ  

OTRZYMUJE 

PUNKTY 

LICZBA  

PUNKTÓW  

DODATNICH 

Reprezentowanie szkoły w 

zawodach sportowych 
każdorazowo: 5  

Czynny udział w imprezach 

szkolnych (recytacja, śpiew): 

występy, akademie 

I, II, III miejsce 

wyróżnienie 

5 

3 

Praca na rzecz klasy lub szkoły każdorazowo 0 -10 

Pomoc kolegom w nauce każdorazowo 0 -5 

Respektowanie norm 

grupowych, właściwy stosunek 

do kolegów i pracowników 

szkoły, praca nad sobą, 

poprawa zachowania  

- do dyspozycji wychowawcy 

klasy 

za cały semestr 0 - 20 

Udział w akcjach: 

- korki  

- baterie 

- ciasta na festyn  

- akcje charytatywne 

 

za cały semestr 

za cały semestr 

każdorazowo 

każdorazowo 

 

3 

3 

5 

5 

ZACHOWANIA 

NEGATYWNE 
KIEDY UCZEŃ  

OTRZYMUJE 

LICZBA 

PUNKTÓW  



PUNKTY UJEMNYCH 

Wyłudzanie rzeczy, pieniędzy i 

innych od kolegów 
każdorazowo 20 

Palenie lub posiadanie 

papierosów 
każdorazowo 15 

Stworzenie zagrożenia dla 

innych np. popychanie, bieganie 

po schodach i inne 

każdorazowo 1-5 

Powtarzające się 

przeszkadzanie w prowadzeniu 

zajęć 

każdorazowo 1-5 

Niewłaściwy stosunek do 

nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły i 

dorosłych /arogancja, 

bezczelność itp./ lekceważenie 

poleceń ,niestosowne 

komentowanie wypowiedzi 

nauczyciela 

każdorazowo 5-10 

Kłamstwo, oszukiwanie 

nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły 
każdorazowo 1-5 

Okazywanie braku szacunku 

innym uczniom /wyśmiewanie, 

obrażanie, opluwanie itp./, 

zachowanie niekoleżeńskie 

każdorazowo 1-5 

Udział w bójkach, agresja 

fizyczna 
każdorazowo 5 - 20 

Prowokacja do bójek, 

„kibicowanie” 
każdorazowo 5-10 

Używanie wulgarnego 

słownictwa 
każdorazowo 5 

Złe zachowanie na stołówce 

szkolnej, na akademii, na 

koncercie, w kinie itp. (dotyczy 

szkoły) 

każdorazowo 1 - 5 

Nieodpowiednie zachowanie 

poza szkołą np. dojazd do 

szkoły, kościół, itp. 
każdorazowo 1 - 5 

Niewywiązywanie się z 

zobowiązań (lekceważenie 

dyżurów klasowych, brak 

zeszytu korespondencji, 

nieobecność na obowiązkowych 

imprezach, brak podpisanych 

informacji) 

każdorazowo 1-5 

Nierespektowanie zarządzeń 

dyrekcji szkoły 
każdorazowo 5 - 10 



Spóźnienia na zajęcia /powyżej 

3 spóźnień/ 

za każde 

następne 

spóźnienie 
1 

Samowolne opuszczenie 

budynku szkolnego w trakcie 

trwania zajęć edukacyjnych lub 

boiska w czasie wychowania 

fizycznego 

każdorazowo 8 

Niszczenie sprzętu szkolnego, 

umeblowania, budynku 
każdorazowo 5 - 10 

Zniszczenie rzeczy należących 

do innych osób 
każdorazowo 5 - 10 

Zaśmiecanie otoczenia każdorazowo 2 

Brak stroju galowego każdorazowo 2 

Noszenie telefonów 

komórkowych na terenie szkoły 

bez zgody dyrekcji lub 

używanie telefonów 

komórkowych bez zezwolenia 

każdorazowo 5 

 

 8.      Uzyskane przez ucznia punkty są zliczane na koniec I semestru i II semestru. Na 

koniec roku szkolnego wylicza się średnią punktów z I i II semestru. 

Uzyskanie 131 i więcej punktów umożliwia uczniowi  uzyskanie wyróżnienia. 

KRYTERIA UZYSKANIA WYRÓŻNIENIA ( MEDALU) 

W KLASACH I – III 

Wyróżnienie otrzymuje uczeń klas I – III, który: 

  - uzyskał wyniki w nauce na poziomie co najmniej bardzo dobrym (zgodnie z   PSO) z 

edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, zajęć 

technicznych, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, języka angielskiego, religii (z 

wyłączeniem uczniów, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii).  

- uzyskał 131 punktów i więcej zgodnie z Regulaminem oceniania zachowania w klasach I – 

III. 

  

 


