
Regulamin punktowego oceniania zachowania ucznia klas I-III 

Zespołu Szkół w Krośnie 

 

PUNKTY DODATNIE 

Zachowanie Ilość punktów dodatnich 

PRACA NA ZAJĘCIACH 
aktywność na zajęciach  1-5pkt. – raz w tygodniu     

wzorowe zachowanie na zajęciach 1-5pkt.  – raz w tygodniu     

KULTURA OSOBISTA 

używanie zwrotów grzecznościowych 2 pkt. (raz w miesiącu) 

pomoc koleżeńska  2 pkt.  (raz w miesiącu) 

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE I INNYCH OSÓB 

przestrzega zasad bezpieczeństwa  w szkole i poza nią  2 pkt.  (raz w miesiącu) 
przestrzega zasad higieny osobistej  2 pkt.  (raz w miesiącu) 

reaguje na niebezpieczne zachowania innych  2 pkt. 
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

udział w konkursach i zawodach   
za zdobycie  1-3 miejsca lub wyróżnienia   

5 pkt. 
5 pkt. 

reprezentowanie szkoły na uroczystościach organizowanych 
na terenie miasta, gminy 
reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym   

5 pkt. 
 
5 pkt. 

wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego  5 pkt. 

udział w akcjach charytatywnych  i społecznie użytecznych   5 pkt. 

praca na rzecz klasy  5 pkt. 
inne pozytywne zachowania  5 pkt. 

 

PUNKTY UJEMNE 

Zachowanie Ilość punktów dodatnich 

PRACA NA ZAJĘCIACH 

przeszkadzanie  podczas lekcji  – 1pkt. 
KULTURA OSOBISTA 

agresja słowna, dokuczanie innym, wulgaryzmy, zastraszanie  - 2 pkt.  
bójki, agresja fizyczna - 5 pkt.   
niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości  szkolnych - 5 pkt.   

niszczenie mienia - 5 pkt.   

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE I INNYCH OSÓB 

bieganie po szkole -2 pkt. 



skakanie ze schodów -2 pkt.   
podstawianie nóg -2 pkt.   
opuszczanie terenu szkoły i obszaru określonego przez 
nauczyciela bez zezwolenia nauczyciela 

-5 pkt.   
 

przynosi i używa w szkole niebezpieczne narzędzia - 2 pkt. 
niereagowanie na polecenia nauczyciela -5 pkt.   

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

niewłaściwe zachowanie się poza szkołą  - 2 pkt. 
inne negatywne zachowania -1 do -5 pkt. 

 

4. Każdy uczeń na “Start” otrzymuje 100 pkt. 

5. Nauczyciel wpisuje punkty ujemne po dwóch  upomnieniach słownych.  

6. Jeśli w trakcie półrocza uczeń uzyska punkty ujemne otrzymuje kary 

dyscyplinujące:  

•  wezwanie rodzica do szkoły: 30 punktów ujemnych  

•     rozmowa z pedagogiem szkolnym: 40 punktów ujemnych  

•  nagana dyrektora szkoły: 53 punkty ujemne.  

Rażące zachowania uczniów będą skutkowały natychmiastowym wezwaniem 

rodziców do szkoły bez względu na liczbę „zdobytych” punktów.  

7. Jeśli uczeń w trakcie półrocza uzyska punkty dodatnie otrzymuje nagrody według 

uznania wychowawcy np.:  

• pochwała słowna (zapis do zeszytu lub w dzienniku): 30 punktów 

dodatnich  

8. Punkty dodatnie i ujemne są zliczane i na ich podstawie dokonuje się oceny 

opisowej po I semestrze i na koniec roku szkolnego. Uczniowie, którzy 

otrzymają wzorowe i bardzo dobre zachowanie otrzymują dyplomy po I 

semestrze i na koniec roku szkolnego. 

50 p. – nieodpowiednie 

70 p. – poprawne 

100 p. – dobre 

150 p.  – bardzo dobre  

200 p. - wzorowe 

 

9. Ostateczna ocena zachowania ucznia jest oceną opisową, ustaloną przez 

wychowawcę klasy uwzględniając opinię innych nauczycieli.  

 


