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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

ZACHOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3                                             

 IM. JANA BRZECHWY W PILE 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 502 z późn. zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku (Dz. U. z 2019 

poz.373) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

w szkołach publicznych. 

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy  w Pile. 

 

§ 1. Ustalenia wstępne 

1. Zachowanie ucznia oceniane jest w siedmiu kategoriach, które oznaczone zostały cyframi 

rzymskimi. Postanowienia końcowe pozwalają na uzyskanie dodatkowych punktów. 

2. Wychowawca spośród poszczególnych opisów w każdej kategorii, po konsultacji  

z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz uczniami, przydziela punkty,  

w kategoriach zgodnie z zachowaniem ucznia. Wychowawca uwzględnia uwagi  

i spostrzeżenia przekazywane pisemnie przez nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz wyniki obserwacji ucznia, a także samoocenę oraz opinie innych uczniów. 

3. Cyfra przy wybranym zapisie odpowiada przyznanej w danej kategorii liczbie punktów. 

Suma punktów uzyskanych we wszystkich kategoriach zamieniana jest na ocenę według 

zasad wymienionych w ustaleniach końcowych. 

4. Uczniowie poznają oceny zachowania na godzinie wychowawczej w terminie do 7 dni 

przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. O przewidywanej ocenie rocznej wychowawca 

informuje rodziców pisemnie za pośrednictwem ucznia na 7 dni przed zatwierdzeniem 

oceny przez radę klasyfikacyjną.  

5. Rodzice ucznia/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 

zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6. W sytuacji złamania przez ucznia zasad obowiązujących w WSOZ w okresie                       

po posiedzeniu rady klasyfikacyjnej, a przed zakończeniem roku, ocena może ulec 

obniżeniu po podjęciu takiej uchwały na dodatkowym posiedzeniu rady pedagogicznej 

szkoły zwołanej w trybie nadzwyczajnym. 

 

§ 2. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia (0-6) 

1. Systematyczne, punktualne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych: 

1) uczeń nie ma żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień – 2 pkt. 
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2) uczeń ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych i/lub do 5 spóźnień – 1 pkt. 

3) uczeń ma powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych i/lub powyżej 5 spóźnień. - 0 pkt. 

2. Właściwe zachowanie się podczas zajęć. (0-2) 

3. Nieopuszczanie terenu szkoły lub boiska szkolnego przez cały czas planowych zajęć 

szkolnych. (0-1) 

4. Sumienne wywiązywanie się z obowiązku przygotowywania się do zajęć(np. posiadanie 

podręcznika, zeszytu, stroju sportowego, przyborów). (0-1) 

 

§ 3. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (0-8) 

1. Dbałość o majątek i mienie szkolne oraz ład i porządek w szkole. (0-1) 

2. Podporządkowywanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorządu uczniowskiego. (0-1) 

3. Niekorzystanie z aparatu telefonicznego (komórki) oraz innych nośników medialnych 

podczas trwania zajęć lekcyjnych i innych spotkań organizowanych w szkole  

i poza nią. (0-5): 

- uczeń nigdy nie korzystał z telefonu podczas zajęć lekcyjnych, odkładał go do pojemnika  

na początku lekcji, bez konieczności zwracania uwagi przez nauczyciela – 5 pkt., 

- uczeń otrzymał maksymalnie dwa upomnienia z powodu używania telefonu komórkowego 

podczas zajęć lub nie odkładał telefonu do pojemnika podczas lekcji (trzymał na ławce  

lub w kieszeni w sposób widoczny dla nauczyciela lub kolegów) – 3 pkt., 

- uczeń otrzymał powyżej dwóch uwag z powodu korzystania z telefonu komórkowego,  

nie odkładał go do pojemnika, nie chciał oddać go do sekretariatu szkoły, gdy został 

przyłapany na korzystaniu z telefonu podczas zajęć – 0 pkt. 

4. Dobrowolne, za zgodą rodziców, naprawienie umyślnie wyrządzonych szkód materialnych 

w zakresie ustalonym przez dyrektora. (0-1) 

 

§ 4. Dbałość o honor i tradycje szkoły (0-3) 

1. Dbałość o honor i tradycje szkoły (udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych). 

(0-1) 

2. Strój galowy podczas egzaminów, imprez i uroczystości (dziewczęta: biała bluzka, czarna 

lub granatowa spódniczka lub spodnie; chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie). 

(0-1) 

3. Godne reprezentowanie szkoły na apelach, uroczystościach, konkursach  

i zawodach sportowych. (0-1) 

 

§ 5. Dbałość o piękno mowy ojczystej (0-2) 

1. Nieużywanie wulgaryzmów. (0-1) 

2. Kultura słowa w relacjach z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz pozostałymi 

pracownikami szkoły.  Uczeń może mieć jedną uwagę odnośnie złego zachowania się w 

relacji z uczniami, rodzicami, nauczycielami.  (0-1) 

 

§ 6. Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz zdrowie innych osób (0 – 7) 

1. Dbałość o bezpieczeństwo  
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1) Budowanie właściwych relacji z rówieśnikami opartych na szacunku  

lub przeciwstawianie się złu i reagowanie na przejawy agresji przez zawiadomienie 

nauczyciela dyżurującego, wychowawcy lub dyrektora. (0-1) 

2) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.  (0-1) 

3) Przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren szkoły narzędzi i środków zagrażających 

zdrowiu lub życiu własnemu lub innych osób. (0-1) 

4) Niestosowanie zachowań agresywnych i przemocowych w stosunku do innych 

uczniów szkoły. (0-1) 

 

2. Dbałość o zdrowie 

1) Dbanie o zdrowie własne i swoich kolegów (niezażywanie nikotyny: niepalenie, 

niewciąganie, nieżucie; niekorzystanie z papierosów elektronicznych itp. urządzeń, 

niepicie alkoholu, niezażywanie narkotyków i innych środków odurzających, 

nienoszenie ozdób zagrażających bezpieczeństwu) w szkole i poza nią. (0-1) 

2) Nieprzebywanie w towarzystwie osób palących lub zażywających różnego rodzaju 

substancje (papierosy, alkohol, dopalacze, inne substancje odurzające). (0-1) 

3) Nienarażanie innych osób na uszczerbek na zdrowiu podczas zajęć i podczas przerw. 

Nierozprowadzanie wśród innych uczniów substancji odurzających, papierosów  

i alkoholu. oraz innych rzeczy niebezpiecznych dla zdrowia. (0-1) 

 

§ 7. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią (0-4) 

1. Dbanie o estetykę oraz wygląd stroju podczas przebywania na zajęciach szkolnych zgodnie 

z WSOZ. (0-1) 

2. Pozostawianie w szafce wierzchniego okrycia. (0-1) 

3.Przestrzeganie zasad kultury osobistej lub reagowanie na przejawy złego zachowania, 

nieuczciwości, poprzez zgłaszanie problemów nauczycielowi. (0-1) 

4.Poszanowanie dobra publicznego oraz własności prywatnej (prawa autorskie). (0-1)  

 

§ 8. Okazywanie szacunku innym osobom (0-5) 

1.Okazywanie szacunku poprzez właściwy wygląd (właściwy strój, makijaż, fryzura). (0-1) 

2.Prawidłowa komunikacja z innymi osobami. (0-1) 

3.Niewyrażanie sądów, opinii mogących urazić godność innych osób. (0-1) 

4.Tolerancja, poszanowanie praw i okazywanie szacunku innej osobie. (0-1) 

5.Pomoc koleżeńska w nauce i innych sytuacjach życiowych. (0-1) 

 

§ 9. Opinia nauczycieli uczących (0-5) 

Liczba zdobytych punktów jest średnią arytmetyczną przyznanych punktów przez nauczycieli 

uczących 

wzorowy 5 

bardzo dobry 4 

dobry 3 

poprawny 2 

nieodpowiedni 1 
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naganny 0  

 

§ 10. Ustalenia końcowe: 

1. Dodatkowe punkty uczeń może uzyskać za: 

1) 1 pkt. wzorowe pełnienie funkcji w klasie, zaangażowanie w życie klasy 

2) 1 – 3  pkt. do dyspozycji wychowawcy 

3) 1 – 2 pkt. wzorowe pełnienie funkcji w Samorządzie Szkolnym, zaangażowanie  

w życie szkoły 

4) 1 – 3 pkt. niesienie pomocy potrzebującym, akcje charytatywne 

5) 1 – 3 pkt. zaangażowanie w Wolontariat, punkty przydzielane są na wniosek opiekuna 

wolontariatu 

6) 1 – 2 pkt. rozwój własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w szkolnych  

lub pozaszkolnych kołach zainteresowań albo samokształcenia w innej formie  

(po udokumentowaniu uczestnictwa) 

2. Konkursy i zawody sportowe: 

1) 1 pkt. sporadycznie – do 3 razy uczeń reprezentował szkołę w zawodach sportowych 

lub brał udział w 1 lub 2 konkursach na terenie szkoły. 

2) 2 pkt. reprezentowanie szkoły na konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na 

szczeblu miejskim lub powiatowym; brał udział w 3 lub więcej konkursach na terenie 

szkoły. 

3) 3 pkt. reprezentowanie szkoły na konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych  

na szczeblu rejonowym. 

4) 4 pkt. reprezentowanie szkoły na konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych  

na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. 

3. Ocenę zachowania uczniów z nauczaniem indywidualnym wystawia wychowawca po 

konsultacji z nauczycielami uczącymi bez uwzględniania punktacji za poszczególne 

kategorie. 

4. Upomnienie wychowawcy lub nagana dyrektora wpływają na obniżenie o jeden stopień 

oceny z zachowania i ocena nie może być wyższa niż poprawna przy naganie dyrektora,                   

a przy upomnieniu wychowawcy nie może być wyższa niż dobra. 

5. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) wszedł w konflikt z prawem w szkole lub poza nią,  

2) popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej np. kradzież, akt wandalizmu, 

agresja, chuligaństwo, rozprowadzanie narkotyków lub innych środków, spożywanie 

alkoholu,  rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej,  

3) nie realizuje obowiązku szkolnego (frekwencja poniżej 50%, upomnienia i kary 

wysyłane do rodziców). 

6. Skala ocen (zachowanie wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 

naganne). 

 

7. Punktacja zachowania: 

1) ocena wzorowa – 50 pkt.  i więcej,   

2) ocena bardzo dobra – 49 – 45 pkt., 



5 

 

3) ocena dobra – 44 – 40 pkt., 

4) ocena poprawna – 39– 30 pkt., 

5) ocena nieodpowiednia - 29 pkt. i poniżej, 

6) ocena naganna. 

8. Uczeń nie może być karany dwukrotnie za jedno przewinienie. Rodzice muszą być 

poinformowani pisemnie o ukaraniu ucznia w dniu nałożenia kary. 

 

Załączniki: 

1. Karta oceny zachowania ucznia  

2. Karta zbiorcza zachowania 

3. Opinia nauczycieli o ocenie zachowania ucznia 


