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§35 

W klasach I -VIII obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 

 

Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje +125 punktów,  w trakcie roku szkolnego uczeń 

zdobywa dodatnie i ujemne punkty za swoje zachowanie – przyznają je wychowawcy klas oraz 

nauczyciele i specjaliści pracujący w Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu. Zebrane punkty są 

podstawą do wystawienia oceny zachowania według następującego przelicznika: 

 

 

Pierwszy okres  

 

ocena Minimum punktowe Maksimum punktów 

wzorowa  201 Powyżej 201 

bardzo dobra 151 200 

dobra  101 150 

poprawna  51 100 

nieodpowiednia  1 50 

naganna  0 Poniżej 0 

 

na koniec roku szkolnego  

 

ocena Minimum punktowe Maksimum punktów 

wzorowa  401 Powyżej 401 

bardzo dobra 301 400 

dobra  201 300 

poprawna  101 200 

nieodpowiednia  1 100 

naganna  0 Poniżej 0 
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Zachowanie pozytywne - punkty dodatnie  

 

Lp Kategoria Ilość 

punktów 

Częstotliwość 

wpisywania 

punktów 

1 Udział i sukcesy w konkursach przedmiotowych w 

zależności od rangi: 

• Udział w konkursie szkolnym  

• Udział i zajęcie 1-3 miejsca w konkursie 

szkolnym  

• Udział w konkursie międzyszkolnym lub 

miejskim 

• Udział w konkursie międzyszkolnym lub 

miejskim i zajęcie 1-3 miejsca lub przejście do 

następnego etapu  

• Udział w konkursie wojewódzkim lub 

olimpiadzie przedmiotowej 

• Udział w konkursie wojewódzkim lub 

olimpiadzie przedmiotowej i zajęcie 1-4 

miejsca lub uzyskanie tytułu finalisty, 

przejście do kolejnego etapu 

• Udział w konkursie ogólnopolskim (bez 

eliminacji np. Kangur, Panda, Salamandra) 

• Udział w konkursie ogólnopolskim i zdobycie  

- wyróżnienia 

- tytułu finalisty 

- tytułu laureata  

 

 

+5 

+10 

 

+10 

 

+20 

 

 

+15 

 

+40 

 

 

 

 

+10 

 

 

+20 

+30 

+40 

 

 

każdorazowo 

każdorazowo 

 

każdorazowo 

 

każdorazowo 

 

 

każdorazowo 

 

każdorazowo 

 

 

 

 

każdorazowo 

 

 

każdorazowo 

każdorazowo 

każdorazowo  

2  Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w 

zależności od rangi zawodów: 

• Udział w zawodach szkolnych  

• Udział w zawodach szkolnych i zajęcie 1-3 

miejsca 

• Udział w zawodach międzyszkolnych  

• Udział w zawodach międzyszkolnych i zajęcie 

1-3 miejsca 

• Udział w zawodach wojewódzkich  

• Udział w zawodach wojewódzkich i zajęcie 1-

4 miejsca 

• Udział w zawodach krajowych  

• Udział w zawodach krajowych i zajęcie 1-6 

miejsca 

• Udział w zawodach międzynarodowych  

• Udział w zawodach międzynarodowych  i 

zajęcie 1-8 miejsca 

 

 

 

+5 

+10 

 

+10 

+15 

 

+15 

+20 

 

+20 

+25 

 

+30 

+40 

 

 

każdorazowo 

każdorazowo 

 

każdorazowo 

każdorazowo 

 

każdorazowo 

każdorazowo 

 

każdorazowo 

każdorazowo 

 

każdorazowo 

każdorazowo 
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3 Aktywny udział w wolontariacie na terenie szkoły 

(zgodnie z regulaminem). 

+20  raz na okres  

4 Udział w zajęciach kółek zainteresowań /w projektach 

zewnętrznych (minimum 51% obecności) 

 +20 raz na okres  

5 Aktywna praca w samorządzie: 

- klasowym 

- szkolnym 

 

+10 

+20  

 

raz na okres  

raz na okres 

6 Udział w organizacji imprez szkolnych (udział, 

nagłośnienie, dekoracja, itp) 

+10 każdorazowo 

7 Aktywny udział w akcjach szkolnych  +10 każdorazowo 

8 Działalność charytatywna (przynoszenie darów, 

nakrętek, itp.) 

+5 każdorazowo 

9 Strój galowy - podczas uroczystości +5 każdorazowo 

10 Strój szkolny zgodny ze Szkolnym Regulaminem 

Stroju Ucznia SP 69 (jeśli uczeń nie otrzymał 

punktów ujemnych w danym okresie)  

+15 raz na okres 

11 Kulturalne zachowanie wobec dorosłych i 

rówieśników 

+10 wychowawca 

raz na okres 

12 Brak punktów ujemnych +10 raz na okres  

13 Terminowe oddanie  podręczników +15 raz na rok 

14 Występ podczas uroczystości szkolnej  +10 każdorazowo 

15 Poczet sztandarowy: 

W czasie zajęć  

W czasie wolnym od zajęć  

 

+10 

+20 

 

każdorazowo 

każdorazowo 

16 Wysoka frekwencja (95-100%)  +20  raz na okres  

17 Wysoka średnia ocen (powyżej 5,00) +20 raz na okres  

18 Dodatkowe zadanie, aktywność na rzecz klasy , 

szkoły /drugiego człowieka (np. pomoc w nauce) 

od +2 do 

+10 

każdorazowo 

19 Brak punktów ujemnych za niewłączenie kamery i 

mikrofonu podczas nauki zdalnej 

+15 jednorazowo na 

koniec okresu 

20 Pula punktów według uznania wychowawcy od +5 do 

+20 

raz na okres 
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Zachowanie negatywne - punkty ujemne 

 

Lp Kategoria Ilość punktów Częstotliwość 

wpisywania 

punktów 

1 Nieusprawiedliwione spóźnienie -5 każdorazowo 

2 Brak stroju galowego -15 każdorazowo 

3 Rażący, niestosowny strój, niezgodny z 

Szkolnym Regulaminem Stroju Ucznia SP 69 

-20 każdorazowa 

4 Korzystanie mimo zakazu z nośników 

elektronicznych na terenie szkoły (telefonów 

komórkowych, gier, głośników, itp.) 

-10 każdorazowo 

5 Samowolne opuszczanie terenu szkoły bez 

uprzedniego zwolnienia przez rodzica/opiekuna  

  

- 20 każdorazowo 

6 Wagary - 50  każdorazowo 

7 Celowe niszczenie mienia szkoły  

Celowe niszczenie mienia innego ucznia 

-50 

-50  

każdorazowo 

każdorazowo 

8 Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji, 

przerw, w miejscach publicznych: rozmowy, 

zakłócanie porządku lekcji, brak dyscypliny, 

niewykonywanie poleceń nauczyciela, 

wulgarne zachowanie, zaczepki słowne, 

ubliżanie, itp. 

od –2 do -10 każdorazowo 

9 Kradzież, wyłudzenie pieniędzy -50 każdorazowo 

10 Sfałszowanie podpisu, podrobienie, zmiana 

danych, udostepnienie danych osobom trzecim 

-50 każdorazowo 

11 Zachowanie agresywne, pobicie, bójka słowne, 

fizyczne, naruszanie godności i nietykalności 

cielesnej, znęcanie się nad innymi, 

cyberprzemoc, zniesławienie 

-50 każdorazowo 

12 Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości 

szkolnych i pozaszkolnych.  

-20 każdorazowo 

13 Bierny udział w działaniach podlegającym 

karze (przyglądanie się, brak rekcji, obojętność) 

-10 każdorazowo 

14 Używki (papierosy, e-papierosy, alkohol, 

zażywanie substancji psychoaktywnych: 

-50 każdorazowo 
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dopalacze, narkotyki, leki, napoje energetyczne 

i inne)  

15 Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych 

przedmiotów: np. ostre narzędzia, broń, 

materiały wybuchowe i pirotechniczne, 

-100 każdorazowo 

16 Nieoddanie w terminie podręczników lub 

oddanie podręczników zniszczonych 

-30 raz na rok 

17 Niewywiązanie się z zadań, do których uczeń 

się zobowiązał 

Równowartość 

punktów za to 

zadanie  

każdorazowo 

18 Niewłączenia kamery podczas nauki zdalnej z 

wyłączeniem awarii sprzętu zgłoszonej przez 

rodzica 

-5  każdorazowo 

19 Niewłączenia mikrofonu na polecenie 

nauczyciela podczas nauki zdalnej z 

wyłączeniem awarii sprzętu zgłoszonej przez 

rodzica 

-5 każdorazowo 

20 Pula punktów według uznania wychowawcy od -5 do -20 raz na okres 

 

 


