
Regulamin przyznawania ocen punktowych z zachowania w klasach 4 – 8

Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:

ZACHOWANIE POZYTYWNE PUNKTY

I Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

1. Regularne uczęszczanie na wybrane przez 

siebie zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe 

(uczniowie dojeżdżający).

2. Brak godzin nieusprawiedliwionych na 

lekcjach online

3. Brak spóźnień nieusprawiedliwionych na 

lekcje online

do 5 pkt/semestr/opiekun

5 pkt /miesiąc / wychowawca

2 pkt /miesiąc / wychowawca

4. Aktywne pełnienie funkcji w szkolnych 

organizacjach.

do 5  pkt/semestr/wychowawca / opiekun

5. Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie 

klasowym:

Przewodniczący

Zastępca / Sekretarz 

Skarbnik

do 5 pkt/semestr/wychowawca 

do 3 pkt/semestr/ wychowawca

do 4 pkt/semestr/ wychowawca

6. Aktywne pełnienie funkcji w Radzie 

samorządu szkolnego: 

do 15 pkt / semestr / opiekun SU

7. Pomoc koleżeńska 2  pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel
8. Wywiązywanie się z przyjętych 

obowiązków w ramach podjętych działań na 

rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego i 

innych społeczności

do 5  pkt/każdorazowo/wychowawca 

/nauczyciel

9. Konkursy przedmiotowe i artystyczne. Ilość punktów wg tabeli nr 1

10.Zawody sportowe Ilość punktów wg tabeli nr 2

11. Poszanowanie mienia szkoły w postaci  

podręczników i książek wypożyczanych z 

do 5 pkt/ semestr/ nauczyciel bibliotekarz/ 

nauczyciel 
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biblioteki szkolnej. 

 

II Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

1. Praca na rzecz klasy (po zajęciach) do 5  pkt/każdorazowo/wychowawca

2. Praca na rzecz szkoły (po zajęciach) do 5   pkt/każdorazowo/wychowawca

3. Aktywny udział w projektach 

edukacyjnych

do 10 pkt/każdorazowo/koordynator 

projektu / nauczyciel
4. Aktywny udział w pozaszkolnych 

organizacjach współpracujących ze szkołą

do 5 pkt/semestr/nauczyciel

5. Promowanie działalności szkoły 

(publikacje, wystawy, itp.)

do 5 pkt/każdorazowo/nauczyciel

III Dbałość o honor i tradycje szkoły

1. Reprezentowanie szkoły poprzez udział w 

pracach pocztu sztandarowego

do 5 pkt/ każdorazowo /opiekun Pocztu 

sztandarowego
2. Reprezentowanie szkoły w działaniach 

podjętych przez organizacje pozaszkolne

3 pkt/ każdorazowo/wychowawca

3. Strój galowy 1 pkt/każdorazowo/wychowawca/ nauczyciel

IV Dbałość o piękno mowy ojczystej

1. Aktywne czytelnictwo do 5  pkt/semestr/nauczyciel bibliotekarz 

2. Używanie zwrotów grzecznościowych 2 pkt/semestr/wychowawca

V Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

1. Udział w akcjach promujących zdrowie i 

bezpieczeństwo

do 5 pkt /po zakończeniu akcji/ organizator

2. Przestrzeganie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa w czasie wyjść i wyjazdów.

2 pkt /każdorazowo /organizator

3. Zapobieganie i reagowanie na przejawy 

przemocy.

do 10 pkt /każdorazowo /nauczyciel 

/pedagog / psycholog 
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4. Pomaganie poszkodowanym Do 10 pkt/ każdorazowo/nauczyciel

VI Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

1. Zachowanie podczas imprez i uroczystości 

szkolnych.

do 3 pkt/ każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel

VII Okazywanie szacunku innym osobom

1. Poszanowanie własnej i cudzej godności:

 Okazywanie szacunku wobec pracowników 

szkoły

 Okazywanie szacunku wobec kolegów

 Okazywanie szacunku wobec innych osób

 Właściwe zachowanie w czasie zajęć online

do 3 pkt/ na miesiąc/wychowawca 

2. Pochwała dyrektora szkoły do 15 pkt/ rocznie/dyrektor

3. Pochwała wychowawcy za wyróżniającą 

pracę na tle klasy.

do 10 pkt/ semestralnie/wychowawca

4. Pochwała nauczyciela do 5 pkt/ semestralnie/ nauczyciel

5. Widoczna poprawa zachowania ucznia do 5 pkt /semestralnie/wychowawca

6. Opieka nad szkolnymi zwierzętami i 

roślinami

do 5 pkt semestralnie/nauczyciel
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Tabela punktacji konkursów przedmiotowych i artystycznych:

Konkursy przedmiotowe i artystyczne Liczba punktów
Szkolny udział do 8 punktów   
Szkolny Laureat 10 punktów
Gminny udział 10 punktów
Gminny Laureat 15 punktów
Powiatowy udział 15 punktów
Powiatowy Laureat 20 punktów
Rejonowy udział 10 punktów
Rejonowy Laureat 15 punktów
Wojewódzki udział 15 punktów
Wojewódzki Laureat 25 punktów
Regionalny udział 10 punktów
Regionalny Laureat 15 punktów
Krajowy udział 15 punktów
Krajowy Laureat 25 punktów
Międzynarodowy udział 15 punktów
Międzynarodowy wyróżnienie 25 punktów
Międzynarodowy Laureat 30 punktów

Tabela punktacji zawody sportowe:

Zawody sportowe Liczba
punktów

Szkolne - udział 1 pkt
Szkolne (sporty zespołowe) – 2 i 3 miejsce 2 pkt.
Szkolne (sporty zespołowe) – 1 miejsce 3 pkt.
Szkolne (sporty zespołowe) – 3 najlepszych uczniów biorących udział w
zawodach

5 pkt.

Szkolne (sporty indywidualne) – 1, 2 lub 3 miejsce 5 pkt.
Gminne - udział 2 pkt.
Gminne (sporty zespołowe) – 2 i 3 miejsce 3 pkt.
Gminne (sporty zespołowe) – 1 miejsce 5 pkt.
Gminne (sporty zespołowe) – max. 3 najlepszych uczniów, gdy zespół SP
Żmigród zajmie 1,2 lub 3 miejsce

8 pkt.

Gminne (sporty indywidualne) – 1, 2 lub 3 miejsce 8 pkt.
Powiatowe -  udział 4 pkt.
Powiatowe (sporty zespołowe) – 2 i 3 miejsce 8 pkt.
Powiatowe (sporty zespołowe) – 1 miejsce 10 pkt.
Powiatowe (sporty zespołowe) – max. 3 najlepszych uczniów, gdy zespół
SP Żmigród zajmie 1,2 lub 3 miejsce

12 pkt.

Powiatowe (sporty indywidualne) – 1, 2 lub 3 miejsce 12 pkt.
Strefowe -  udział 6 pkt.
Strefowe (sporty zespołowe) – 2 i 3 miejsce 10 pkt.
Strefowe (sporty zespołowe) – 1 miejsce 12 pkt.
Strefowe (sporty zespołowe)  – max. 3 najlepszych uczniów, gdy zespół
SP Żmigród zajmie 1,2 lub 3 miejsce

14 pkt.

Strefowe (sporty indywidualne) – 1, 2 lub 3 miejsce 14 pkt.
Wojewódzkie -  udział 8 pkt.
Wojewódzkie (sporty zespołowe) – 1, 2 i 3 miejsce 15 pkt.
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Wojewódzkie  (sporty zespołowe)  – max.  3  najlepszych  uczniów, gdy
zespół SP Żmigród zajmie 1,2 lub 3 miejsce

17 pkt.

Wojewódzkie (sporty indywidualne) – 1, 2 i 3 miejsce 17 pkt.
Ogólnopolskie -  udział 10 pkt.
Ogólnopolskie (sporty zespołowe) – 1, 2 i 3 miejsce 17 pkt.
Ogólnopolskie (sporty zespołowe)  – max. 3 najlepszych uczniów, gdy
zespół SP Żmigród zajmie 1-10 miejsce

20 pkt.

Ogólnopolskie (sporty indywidualne) – 1, 2 i 3 miejsce 20 pkt.
Międzynarodowe -  udział 12 pkt.
Międzynarodowe (sporty zespołowe) – 1, 2 i 3 miejsce 20 pkt.
Międzynarodowe (sporty  zespołowe)  – max.  3  najlepszych  uczniów,
gdy zespół SP Żmigród zajmie 1-10 miejsce

25 pkt.

Międzynarodowe (sporty indywidualne) – 1, 2 i 3 miejsce 25 pkt.

1. Za laureata uznaje się ucznia, który zdobył dyplom z napisem „Laureat", zajął miejsce. 

2. Nie sumuje się punktów za osiągnięcia w jednym typie konkursów. Uczeń otrzymuje 

punkty za najwyższe osiągnięcia.

3. Punktów za udział w etapie szkolnym konkursu nie otrzymują uczniowie, których prace lub

występ był poniżej poziomu konkursowego.

Punkty ujemne uczeń otrzymuje za:

Zachowania negatywne Punkty

I Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

1. Ucieczka z zajęć szkolnych - 2 pkt/ za każdą godzinę 

nieobecności/wychowawca/ nauczyciel
2. Nieusprawiedliwione nieobecności na 

zajęciach nauczania zdalnego.

 - 1 pkt za każdą godzinę/wychowawca

3. Nieusprawiedliwione nieobecności na 

zajęciach pozalekcyjnych

do - 3 pkt/ miesięcznie/nauczyciel

4. Nieusprawiedliwione nieobecności na 

zajęciach świetlicowych

- 1 pkt/miesięcznie/opiekun

5. Spóźnianie się na zajęcia online 

(nieusprawiedliwione)

- 1 pkt za 2-3 spóźnienia/ miesiąc /wych.

- 3 pkt za 4-5 spóźnień/ miesiąc/ wych.

- 5pkt za 6 i więcej spóźnień/ miesiąc/ 

wych.
6. Naruszenie dyscypliny w czasie lekcji, w 

czasie zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych 

oraz przerw

do - 10 pkt/każdorazowo/nauczyciel
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7. Brak wyposażenia ucznia lub stroju 

sportowego (nagminnie)

do - 5 pkt/ semestr/nauczyciel

8. Niewywiązywanie się z obowiązków 

dyżurnego

do - 2 pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel
9. Brak stroju galowego - 1 pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel
10. Nie wykonywanie przyjętych na 

siebie obowiązków w zespole klasowym

do -5 pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel
11. Niewykonywanie przyjętych na 

siebie obowiązków w społeczności szkolnej

- 2  pkt/każdorazowo/nauczyciel

12. Niewykonywanie przyjętych na 

siebie obowiązków w środowisku lokalnym

- 2 pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel
13. Korzystanie  na  terenie  szkoły  z

telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń

elektronicznych.

do - 10 pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel 

II Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

1. Niszczenie mienia szkolnego i własności 

innych uczniów (np. zeszytów, podręczników,

przyborów, sprawdzianów itp.)

do - 10 pkt/każdorazowo/nauczyciel

2. Kradzież do - 20 pkt/każdorazowo/nauczyciel
3. Prowokowanie kolegów do negatywnych 

zachowań w/w

do - 15 pkt/każdorazowo/nauczyciel

4. Nierozliczanie się z wypożyczeń

 w bibliotece szkolnej

do - 5 pkt/semestr/bibliotekarka

5. Zaśmiecanie i inne czynności powodujące 

brak porządku na terenie szkoły

do - 5 pkt/każdorazowo/nauczyciel

6. Niepodporządkowanie się zaleceniom i 
zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, 
nauczycieli 

do - 20 pkt/każdorazowo/nauczyciel

7. Niepodporządkowanie się zaleceniom i 

ustaleniom samorządu uczniowskiego

do - 5 pkt/semestr/opiekun SU lub 

wychowawca

III Dbałość o honor i tradycje szkoły

1. Brak poszanowania dla symboli 

narodowych i szkolnych

do - 5 pkt/każdorazowo/nauczyciel

2. Niewłaściwe zachowanie na 

uroczystościach i imprezach szkolnych

do - 7 pkt/każdorazowo/nauczyciel
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IV Dbałość o piękno mowy ojczystej

1. Używanie wulgaryzmów do - 5 pkt/każdorazowo/nauczyciel

2. Stosowanie obraźliwego języka: 
wyśmiewanie, ubliżanie, używanie 
obraźliwych epitetów

do - 10 pkt/każdorazowo/nauczyciel

V Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

1. Brak dbałości o wygląd zewnętrzny - 

niestosowne ubranie do okoliczności,

- 2 pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel
2. Udział w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu; nacieranie śniegiem, oblewanie 

wodą, rzucanie kasztanami itp.

do - 10 pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel

3. Palenie, picie, stosowanie używek i 

dopalaczy

do - 30 pkt/każdorazowo/wychowawca/ 

nauczyciel / pedagog / psycholog
4. Nieprzestrzeganie  podstawowych  zasad

bezpieczeństwa:  opuszczanie  terenu  szkoły

bez wiedzy nauczyciela, wybieganie na ulicę,

wychylanie się przez okna, popychanie się w

tłumie itp.

do - 10 pkt/każdorazowo/nauczyciel

5. Bierne uczestnictwo w zajściach 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów

do - 15 pkt/każdorazowo/nauczyciel

6. Agresywny stosunek do innych osób do - 20 pkt/każdorazowo/nauczyciel
VI Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

VII Okazywanie szacunku innym osobom
1. Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego 

zachowania po zajęciach szkolnych 

do - 5 pkt/każdorazowo/wychowawca / 

nauczyciel 
2. Upomnienie dyrektora szkoły - 20 pkt/każdorazowo/dyrektor
3. Nagana dyrektora szkoły - 40 pkt/każdorazowo/dyrektor
4. Upomnienie wychowawcy do - 5 pkt/każdorazowo/wychowawca
5. Nagana wychowawcy do - 10 pkt/każdorazowo/wychowawca
6. Upomnienie nauczyciela do - 5 pkt/każdorazowo/nauczyciel
7. Nagana nauczyciela do - 10 pkt/każdorazowo/nauczyciel
8. Brak poprawy zachowania ucznia do - 5 pkt/semestr/wychowawca

9. Nieposzanowanie własnej i cudzej 

godności:

do - 10 pkt/każdorazowo/nauczyciel
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a) Zaczepki słowne wobec kolegów

b) Zaczepki słowne wobec pracowników 

szkoły

c) Niekulturalne gesty i pozy

d) Przekleństwa, wyzwiska 

e) Kłamstwo

f) Oszustwo

g) ściąganie, plagiat

h) podpowiadanie

i) fałszerstwo 

j) okazywanie braku szacunku wobec 

innych osób

k) inne niegodne zachowania
10. Znęcanie się psychiczne, groźby, 

szantaż, nękanie

do - 40 pkt/każdorazowo/nauczyciel

11. Nieposzanowanie własnej i cudzej 

pracy, nie wykonywanie poleceń 

pracowników szkoły.

do - 5 pkt/każdorazowo/nauczyciel

12. Brak szacunku dla przyrody do - 5 pkt/każdorazowo/nauczyciel
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