
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA   
w Szkole Podstawowej w Świerzawie  

  
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV - VIII  

  
SKALA OCEN I PUNKTACJA  

  
1. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 150 punktów „wyjściowych”. 
Wszystkie obliczenia punktów „plus” i „minus” są  w stosunku punktów wyjściowych.  
2. Ocenę śródroczną ustala się jako sumę punktów dodatnich i ujemnych względem 
punktów wyjściowych.  
3. Ocenę  końcoworoczną  ustala  się  jako  średnią  ocen  na  
podstawie  dwóch  semestrów.   
W przypadku braku uzyskania jednoznacznej oceny końcoworocznej z dwóch semestrów, 
ustala się średnia sumę punktów uzyskanych z dwóch semestrów.  
4. Wychowawca klasy w szczególnych przypadkach wychowawczych ma prawo obniżyć 
uczniowi ocenę z zachowania na koniec semestru.  
5. Uwagi o uczniu – pochwały lub nagany wpisywane są zakładce UWAGI w dzienniku 
elektronicznym 
6. Ocenianie zachowania uwzględnia w szczególności:  

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej,  
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  
e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  
f) okazywanie szacunku innym osobom.  

ZACHOWANIE PUNKTY UWAGI 

wzorowe powyżej 300 
Uczeń nie może otrzymać więcej niż 30 punktów 

ujemnych; wszystkie nieobecności usprawiedliwione. 

bardzo dobre 230 – 299 
Uczeń nie może otrzymać więcej niż 50 punktów 
ujemnych; dopuszcza się możliwość posiadania 7 

godzin nieusprawiedliwionej nieobecności. 

dobre 150 – 229 
Uczeń nie może otrzymać więcej niż 80 punktów 

ujemnych; dopuszcza się możliwość posiadania 14 
godzin nieusprawiedliwionej nieobecności. 

poprawne 80 – 149 Uczeń nie może otrzymać więcej niż 200 punktów 
ujemnych. 

nieodpowiednie 1 – 79 Uczeń nie może otrzymać więcej niż 300 punktów 
ujemnych. 

naganne 0 i poniżej brak 



7. Szczegółowe zasady oceniania zachowania ucznia stanowią Załączniki do WZO nr 1, 
2, 3.  
8. Rodzic/opiekun prawny może zwolnić ucznia z lekcji – zwolnienia dokonuje osobiście 
lub osoba upoważniona w sekretariacie szkoły.  
9. Uczniowie nie są zwalniani z zajęć szkolnych przez telefon lub przez dziennik 
elektroniczny  
10. Rodzic/opiekun prawny ucznia dokonuje usprawiedliwienia nieobecności dziecka na 
zajęciach lekcyjnych  w dzienniku elektronicznym w terminie do 7 dni po ostatnim dniu 
nieobecności w szkole. 
11. Rodzic/opiekun prawny w danym dniu dokonuje zwolnienia z aktywności fizycznej 
( nie ćwiczenia na lekcjach wf) w dzienniku elektronicznym. 
12. Strój szkolny galowy obowiązuje podczas:  

a) egzaminu ósmoklasisty 
b) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, udziału w konkursach, apelach i 
uroczystościach szkolnych:  

• dziewczynki – biała bluzka oraz czarna lub granatowa spódnica, 
ewentualnie czarne lub granatowe spodnie lub ciemny kostium,  
• chłopcy - czarne lub granatowe spodnie oraz biała koszula lub ciemny 
garnitur   

13. Uczeń nie nosi jednolitego stroju szkolnego w przypadku: udziału w zawodach, 
turniejach sportowych szkolnych  i pozaszkolnych; imprezach turystycznych, jak: 
wycieczki, rajdy; innych imprezach szkolnych, jeśli tak stanowi scenariusz imprezy. 
14.  Zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły: Uczeń może 
posiadać telefon w szkole, ale  musi przestrzegać zasad: podczas pobytu w szkole ( lekcja, 
przerwa, świetlica, itp.) telefon musi być wyłączony i schowany w plecaku. Korzystanie z 
telefonu w czasie lekcji tylko za zgodą nauczyciela. 

  
Załączniki:  

1. Punktacja na „plus”.  
2. Punkty przyznawane raz w semestrze.  
3. Punktacja na „minus”.  
4. Punktacja udziału uczniów w konkursach/zawodach.  
  
  

  
Załącznik 1 do WZO zachowania 

PUNKTACJA NA „PLUS” – punkty przyznawane każdorazowo.  
  

Lp. Kategoria Punktac
ja 

1.  100 % frekwencja (raz w miesiącu). 5 

2.  Brak spóźnień (raz w miesiącu). 3 



   
Załącznik 2 do WZO zachowania  

Punkty przyznawane raz w semestrze.  
  

   

3.  Praca na rzecz klasy, np.: pomoc koleżeńska, pomoc podczas imprez 
klasowych, dekoracje, wystrój klasy. 

5  

4.  

Praca na rzecz szkoły, np.: pomoc podczas imprez, praca w świetlicy, 
praca w bibliotece, praca w SU, przygotowanie dekoracji, przekazanie 
książek do biblioteki. Każde działanie potwierdzone przez nauczyciela 
lub innego pracownika szkoły (np.: dekorowanie sali, ustawianie 
krzeseł). 

5

5.  Strój galowy podczas uroczystości (określony w WZO). 5 

6.  

Udział w konkursach, zawodach sportowych.  
Dotyczy wszystkich konkursów/zawodów organizowanych w szkole i 
poza szkołą. Punkty otrzymuje się za udział indywidualny lub grupowy. 
Nauczyciel organizujący konkurs/zawody potwierdza pisemnie uczniowi 
jego udział. Punkty przyznawane wg załącznika do punktacji oceny 
zachowania. 

wg  
załączni

ka  
WZO nr 

4  
 7.  Wszystkie nieobecności usprawiedliwione (raz w miesiącu). 2 

8.  Występ podczas imprez środowiskowych, szkolnych -  każdorazowo 
punkty

10

9.  Wzorowa postawa podczas wycieczki. 10 

Lp. Kategoria 
Punkta

cja 

1.  

Rozwijanie zainteresowań: udział w szkolnych zajęciach kół 
zainteresowań; działalność pozaszkolna (organizacja imprez, kluby 
sportowe, kulturalne, biblioteka, koło wędkarskie).  
Systematyczny udział w zajęciach. Nauczyciel prowadzący potwierdza 
udział w zajęciach.  
Działalność pozaszkolną potwierdza organizator na piśmie. 

10 

2.  
Zbiórka surowców wtórnych ( nakrętki, baterie), wolontariat.                          

5-20

3.  Do dyspozycji wychowawcy. 
od 
-30 
do + 

4.  
Do dyspozycji klasy (średnia ocen wszystkich uczniów, którzy oceniają 
kolegę/koleżankę). 

od 
-10 
do + 

5.  Samoocena. 
od 
-10 
do + 



Załącznik 3 do WZO zachowania  
  
PUNKTACJA NA „MINUS” – punkty przyznawane każdorazowo  
  

Lp. Kategoria 
Punkta

cja 

1.  Aroganckie zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły, 
uczniów, osób dorosłych. 

20 

2.  Brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych. 5 

3.  
Cyberprzemoc, naruszanie dóbr osobistych, np.: bezprawne 
wykorzystanie wizerunku osoby  w postaci zdjęcia lub nagrania. 

30 

4.  Kłamstwo. 10 

5 Kradzież. 50 

6.  Nagana dyrektora. 150 

7.  
Negatywne zachowanie ucznia w: klasie, świetlicy, bibliotece, 
stołówce, autobusie, na boisku,  na korytarzu, przed szkołą; 
zaśmiecanie, szarpanie, utrudnianie prowadzenia zajęć. 

5 

8. Nieuprzejmość, brak kultury na co dzień, arogancja w 
komunikacji

5

9. Niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych, lekceważenie ich 5

10.  
Niszczenie mienia szkoły, uczniów, 
pracowników; wandalizm. Pokrycie kosztów 
naprawy lub zakupu. 

20 

11.  Odtwarzanie, oglądanie treści o charakterze pornograficznym lub 
wulgarnym. 

10 

12.  Opuszczanie zajęć lekcyjnych, świetlicowych, po wycieczce bez 
usprawiedliwienia rodzica/opiekuna prawnego (4 pkt na każdą godzinę 
nieobecną nieusprawiedliwioną)

10 

13.  Palenie papierosów. 50 

14.  
Picie, posiadanie alkoholu, przebywanie pod wpływem alkoholu na 
terenie szkoły, podczas wycieczek, rajdów i imprez okolicznościowych 
organizowanych przez szkołę lub inną placówkę oświatową. 

50 

15.  Pobicie – 50 
Bójka – 20 
Naruszenie nietykalności( uderzenie, kopnięcie, poszarpanie) - 10

10-50 

16.  Podżeganie kolegów do negatywnego zachowania. 20 

17.  Posiadanie, używanie, handel środkami odurzającymi. 50 

18.  Przemoc słowna: obgadywanie, dokuczanie, wyśmiewanie, dręczenie 
psychiczne 

10



  

Załącznik 4 do WZO zachowania  
  

19.  Spóźnienie na lekcję. 5

20.  

Używanie telefonu komórkowego niezgodnie z zasadami 
Uczeń może posiadać telefon w szkole, ale  musi przestrzegać zasad:  
- podczas pobytu w szkole ( lekcja, przerwa, świetlica, itp.) telefon musi 
być wyłączony i schowany w plecaku.  
Korzystanie z telefonu w czasie lekcji tylko za zgodą nauczyciela.

10 

21.  Wulgarne słownictwo. 10 

22.  Wyłudzanie pieniędzy, przedmiotów. 50 

23.  Zastraszanie. 30 

    
24.  

 Znieważenie nauczyciela, pracownika szkoły, ucznia 30  
 

25.
 Nauczanie zdalne: - zakłócanie toku lekcji, nieobecność podczas 
prowadzonej lekcji ( uczeń nie odpowiada, brak reakcji ) Uczeń nie 
przestrzega zasad regulaminu nauczania zdalnego.

5



PUNKTACJA UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSACH / ZAWODACH 
(każdorazowo)  

  

PUNKTACJA UDZIAŁU UCZNIÓW W ZAWODACH  

ETAPY LOKATA PUNKTY 

SZKOLNE 

I miejsce 20 

II miejsce                  15

III miejsce 10 

wyróżnienie 5 

udział 5

GMINNE 

I miejsce 25 

II miejsce 20 

III miejsce 15 

wyróżnienie 10 

udział 5

POWIATOWE 

I miejsce 30 

II miejsce 25 

III miejsce 20 

wyróżnienie 15

udział 10

REJONOWE, 
STREFOWE, 

REGIONALNE 

I miejsce 35

II miejsce 30

III miejsce                  25

wyróżnienie  20

udział                  10

WOJEWÓDZKIE,  
OGÓLNOPOLSKIE,  

MIĘDZYNARODOWE 

I miejsce 50 

II miejsce 45 

III miejsce 40 

wyróżnienie 30 

udział 30



Realizacja od roku szkolnego 2022/23 

 udział 

wyróżnienie  
(IV miejsce 

lub 
indywidualn
a nagroda) 

III 
miejsce 

II miejsce I miejsce 

szkolne 1 3 5 6 7 

gminne 2 4 8 9  10

powiatowe 3 5 11 13  15

podstrefowe 4 6  14  17  21

strefowe 5  7  17  21 27

wojewódzkie, 
ogólnopolskie, 

międzynarodowe 
6          8        20        25 30
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