
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 

ZACHOWANIA 

w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 68 we 

Wrocławiu 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia obywa się poprzez ocenianie 

wewnątrzszkolne, na które składa się: 

a) klasyfikacja miesięczna 

b) klasyfikacja semestralna 

c) klasyfikacja roczna 

 

2. Wychowawca klasy jest zobowiązany raz w miesiącu 

przydzielić uczniowi punkty za dany miesiąc za wymagania 

podstawowe oraz pod koniec semestru (roku szkolnego) 

przydzielić punkty za wymagania dodatkowe. 

 

3. Wychowawca klasy zobowiązany jest dwukrotnie ocenić 

zachowanie ucznia w ciągu roku szkolnego. 

 

4. Ocenę zachowania wystawia się na podstawie punktowej 

skali ocen. 

 

5. Wychowawca klasy ma obowiązek raz w miesiącu 

poinformować ucznia o uzyskanych punktach za dany 

miesiąc. Na dwa tygodnie przed terminem wystawienia 

oceny wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów  

i proponowanej ocenie.  

 

6. W pierwszym miesiącu nauki w szkole uczeń zostaje 

zapoznany z systemem punktowym oraz z wymaganiami, 

które będą oceniane. 

 

7. Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: 

 

Ocena Liczba punktów 

 zachowanie wzorowe 

 

 

 zachowanie bardzo 

dobre 

 

 

 zachowanie dobre 

 

 zachowanie 

poprawne 

 

 zachowanie 

nieodpowiednie 

 

 zachowanie naganne 

211 i więcej punktów (przy 

założeniu, że uczeń otrzyma 

195 punktów podstawowych) 

 

201 – 210 (przy założeniu, że 

uczeń otrzyma 190 punktów 

podstawowych) 

 

190 – 200 punktów 

 

170 – 189 punktów 

 

150 – 169 punktów 

 

mniej niż 150 punktów 

 

 

8. Uczeń, który stracił dużo punktów w danym miesiącu a 

poprawił znacząco swoje zachowanie ma szansę na  



9. Uczeń, który stracił dużo punktów w danym miesiącu 

a poprawił znacząco swoje zachowanie ma szansę na 

dodatkowe punkty. 

 

10. Podstawą do obliczenia punktów za dany miesiąc są 

następujące dokumenty: 

a) zeszyt punktowego oceniania 

b) wpisy o zachowaniu do dziennika elektronicznego 

 

 

11. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania 

ucznia, nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani 

odnotować w klasowym dzienniku elektronicznym, zeszycie 

punktowego oceniania lub zgłosić osobiście wychowawcy. 

 

12. Nauczyciel wpisując uwagę informuje ucznia o jej treści. 

 

13. Uczeń ma prawo upomnieć się o wpis uwagi świadczącej 

o jego zaangażowaniu. 

 

14. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po 

zsumowaniu wszystkich uzyskanych punktach w semestrze 

(roku szkolnym) oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz po samoocenie ucznia. 

 

15. Wzór tabeli, w której wychowawcy przydzielają punkty 

dodatnie i ujemne podczas nauczania stacjonarnego jest 

dołączony w załączniku nr 1. 

16. Wzór tabeli, w której wychowawcy przydzielają punkty dodatnie 

i ujemne podczas zdalnego nauczania jest dołączony w załączniku nr 

2. 

17. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeśli w ciągu 

semestru nie otrzyma co najmniej 195 punktów za wymagania 

podstawowe. 

18. Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, jeśli w ciągu 

semestru nie otrzyma co najmniej 190 punktów za wymagania 

podstawowe. 

19. Ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną punktów 

przydzielonych uczniowi w dwóch semestrach i przeliczonych na 

ocenę według skali z punktu 7. 

20. W szczególnych przypadkach nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem wychowawca może zmienić ocenę (np.: nieoddanie do 

wyznaczonego terminu książek do biblioteki pod koniec roku). 

21. Regulamin obowiązuje w szkole, podczas wyjść klasowych, w 

środkach komunikacji, na wycieczkach szkolnych i w czasie 

zdalnego nauczania. 


