
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu 

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 W BYTOMIU 
 

Regulamin Oceniania Zachowania jest integralną częścią Statutu Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu 

(§47 Statutu). 

 

Zasady oceniania zachowania: 
- punkty są czynnikiem motywującym i wspomagającym ocenianie zachowania ucznia; 

- z każdym rozpoczynającym się półroczem, uczeń otrzymuje 101 punktów, które są odpowiednikiem oceny 

DOBREJ  zachowania; 

- otrzymując punkty dodatnie uczeń może uzyskać podwyższoną ocenę zachowania,  

a otrzymując punkty ujemne obniżoną ocenę zachowania. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 

Liczba punktów Ocena 

351 i więcej WZOROWE 

od 201 do 350 BARDZO DOBRE 

od 101 do 200 DOBRE 

od 0 do 100 POPRAWNE 

Od -1 do -199 NIEODPOWIEDNIE 

-200 i więcej NAGANNE 
 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1 Udział w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu szkolnym  +10 każdorazowo 

2 Zajęcie w w/w konkursach miejsc I-III + wyróżnienia +30 każdorazowo 

3 Udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych pozaszkolnych oraz 

konkursach kuratoryjnych 
+20 każdorazowo 

4 Zajęcie w w/w konkursach, zawodach, miejsc I-III + wyróżnienia, laureat, 

finalista 
+50 każdorazowo 

5 Wolontariat, praca na rzecz Stowarzyszenia „Spełniamy dziecięce marzenia” +5 za każdą 

godzinę 

6 Udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach dobroczynnych, działanie na rzecz 

ekologii (nakrętki, baterie, sprzątania świata, itp. - reklamówka korków,  

5 kg makulatury) 

+5 każdorazowo 

7 Okłamywanie/oszukiwanie nauczycieli i innych pracowników szkoły -20 każdorazowo 

8 Fałszowanie dokumentacji szkolnej, sprawdzianów i testów -30 każdorazowo 

9 Spóźnianie się na lekcje (wpisuje nauczyciel na lekcji) -1 za każde 

spóźnienie 

10 Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, wagary -5 za każdą 

godzinę 

11 Samowolne opuszczenie przerw oraz zajęć podczas ich trwania, w tym wyjście  

z sali gimnastycznej 

-30 każdorazowo 

12 Frekwencja bez godzin nieusprawiedliwionych oraz brak spóźnień na zajęcia 

lekcyjne  

+ 4 miesięcznie 

13 Całkowity brak punktów ujemnych w danym okresie roku szkolnego +30 na półrocze 
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2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

1 Wykonywanie okazjonalnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska (plakaty, 

afisze, dekoracje, pomoce szkolne, udział w akademiach i przedstawieniach, itp.) 

+10 każdorazowo 

2 Stałe, aktywne działanie w kółkach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych, 

organizacjach szkolnych i sekcjach Samorządu Uczniowskiego, oraz opieka nad 

salą lekcyjną (wpisuje nauczyciel) 

+20 na półrocze 

3 Pomoc koleżeńska (pomoc w nauce, opieka doraźna, pomoc w nadrabianiu 

zaległości podczas nieobecności - zapisy z tyły zeszytu) 

+ 6  miesięcznie 

4 Inne działania na rzecz szkoły i klasy + 10 – 30 

każdorazowo 

5 Niszczenia mienia szkoły -50 każdorazowo 

6 Niewykonywanie przydzielonych zadań oraz poleceń pracowników szkoły 

(proszę przynieś kredę, posprzątaj salę,  podnieś papierki, podlej kwiatki, itp.) 

-10 każdorazowo 

 

 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

1 Brak stroju galowego -10 każdorazowo 

2 Podkreślenie odpowiednim strojem uroczystości szkolnych +10 każdorazowo 

3 Reprezentowanie szkoły   podczas uroczystości poza szkołą +20 każdorazowo 

4 Zakłócanie przebiegu akademii, uroczystości szkolnych, spotkań -20 każdorazowo 

5 Lekceważenie lub znieważanie symboli narodowych i religijnych, noszenie 

znaczków, symboli o charakterze nacjonalistycznym i ksenofobicznym 

-30 każdorazowo 

  

 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej 

1 Stosowanie wulgarnego słownictwa -20 każdorazowo 

2 Zapisywanie obraźliwych tekstów i rysunków w miejscach ogólnie dostępnych, 

a także w zeszytach i pracach pisemnych (testy, sprawdziany, egzaminy, 

diagnozy) 

-10 każdorazowo 

 

 

 5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych 

1 Użycie siły, np. bicie, inicjowanie i prowokowanie sytuacji konfliktowych, 

inicjowanie i prowokowanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu 

-30 do -100 

każdorazowo 

2 Posiadanie papierosów, e-papierosów, alkoholu, środków odurzających i innych 

substancji szkodliwych 

-50 każdorazowo 

3 Palenie papierosów, e-papierosów, spożywanie alkoholu, środków odurzających 

i innych substancji szkodliwych (np.napojów energetyzujących) oraz ich 

dystrybucja na terenie szkoły, podczas wyjść, wycieczek 

-100 każdorazowo 

4 Wnoszenie do szkoły przedmiotów niebezpiecznych (np. scyzoryk, gaz 

pieprzowy) 

-50 każdorazowo 

5 Użycie na terenie szkoły przedmiotów niebezpiecznych -100 każdorazowo 

6 Przebywanie na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na 

użycie środków odurzających 

-100 każdorazowo 

7 Kradzież i wyłudzanie                                    -100 każdorazowo 

8 Cyberprzemoc (np. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub 

przy użyciu telefonu,  robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego 

zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub 

tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod kogoś w 

sieci) 

-50 do -100 

każdorazowo 
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6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

1 Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych -10 każdorazowo 

2 Niewłaściwe zachowanie podczas przerw, brak reakcji na upomnienia 

nauczyciela dyżurującego (bieganie, krzyczenie, zaśmiecanie korytarza, itp.)  

- wpisuje nauczyciel dyżurujący 

-10 każdorazowo 

3 Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść grupowych, wycieczek poza teren 

szkoły (po lekcjach) 

-10 do -100 

każdorazowo 

4 Wszelkie przewinienia na terenie szkoły i poza nią z udziałem policji czy innych 

tego typu służb porządkowych - straż miejska 

-100 

każdorazowo 

5 Niestosowanie się do regulaminów wewnętrznych szkoły, np. stołówki, szatni, 

basenu 

-20 każdorazowo 

 

6 Nieprzestrzeganie procedury korzystania z urządzeń elektronicznych -10 każdorazowo 

 

 

 7. Okazywanie szacunku innym osobom 

1 Niestosowny strój  -10 każdorazowo 

2 Brak obuwia zmiennego -1 każdorazowo 

3 Brak poszanowania wobec innych osób (obraza słowna, arogancja, uwłaczanie 

godności osobistej, pomówienie, zniesławienie, nieprzyzwoite gesty) 

-20 każdorazowo 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczeń nie może otrzymać śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:  wzorowej, bardzo 

dobrej i dobrej, jeżeli otrzymał w półroczu punkty ujemne za czyny mające znamiona demoralizacji, 

w tymm.in.:  

- nagminne wagary; 

- palenie papierosów, e-papierosów; 

- spożywanie alkoholu; 

- stosowanie środków odurzających; 

- kradzież; 

- znęcanie się i poniżanie fizyczne lub psychiczne; 

- uwłaczanie godności osobistej (np. pomówienie, zniesławienie); 

- zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu innych. 

2. W przypadku, gdy uczeń: 

1) przejawia agresję słowną, fizyczną;  

2) stosuje cyberprzemoc; 

3) spożywa lub posiada środki psychoaktywne (m.in. alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze); 

4) wagaruje; 

5) jest zagrożony demoralizacją; 

6) nie przestrzega regulaminów i procedur obowiązujących w szkole;  

zastosowanie mają procedury postępowania zwarte w dokumentach wewnątrzszkolnych.  

3. Jeśli uczeń, dopuści się zachowań wymienionych w punkcie 1. i 2. w okresie czterech tygodni przed 

konferencją klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny klasyfikacyjnej z zachowania, po 

niezwłocznym poinformowaniu o tym rodziców. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 

 

                                                                                                                 mgr Urszula Łazuka - Datko 

                                                                                                                   Dyrektor SP 45 w Bytomiu 


