
REGULAMIN PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WŁAŚCIWE I 

NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE UCZNIA W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA SAMULOWSKIEGO PRZY 

ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GIETRZWAŁDZIE 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna wystawiana jest według następujących zasad: 

1) określone w statucie kryteria ocen zachowania,  

2) opinie o uczniu wyrażone przez nauczycieli uczących w klasie, 

3) przyznawane punkty zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Przyznawane punkty z zachowania zapisywane są w dzienniku elektronicznym. 

3. Do wpisywania punktów upoważniony jest każdy nauczyciel, który zobowiązany jest każdorazowo 

poinformować ucznia o danym wpisie. 

4. Jeśli nauczyciel w komentarzu do przyznanych punktów nie umieści szczegółowej informacji za co 

zostały one  przyznane (jeżeli nagłówek tego nie wyjaśnia), to na prośbę rodzica/prawnego opiekuna 

nauczyciel ustnie uzasadnia przyznanie punktów danemu uczniowi. 

5. Regulamin wystawiania oceny zachowania jest opracowywany przez Radę Pedagogiczną. Rodzice 

oraz Samorząd Uczniowski mają prawo wyrażenia swojej opinii. Wszelkie zmiany mogą być 

dokonywane na wniosek każdej ze stron po przynajmniej półrocznym okresie obowiązywania 

regulaminu. O wszelkich zmianach zostają poinformowani zarówno uczniowie jak i rodzice. 

6. Po każdym semestrze uczniowi, który zdobył określoną ilość punktów przysługuje: 

1) 40  pkt. pochwała udzielona przez wychowawcę; -40 pkt. nagana udzielona przez wychowawcę; 

2) 100 pkt.  pochwała udzielona przez dyrektora; -100 pkt. nagana udzielona przez dyrektora 

3) 180 pkt. list gratulacyjny do rodziców; -180 pkt. list informujący rodziców o uzyskanych 

punktach 

4) 300 pkt. wpis do Złotej Księgi. 

7. Punkty są zerowane po każdym semestrze. 

8. Powyższy regulamin został wprowadzony Zarządzeniem dyrektora szkoły na zebraniu Rady 

Pedagogicznej w dniu 27.03.2018; punkty są przyznawane od II półrocza roku szkolnego 2017/2018, 

o czym zostali poinformowani uczniowie oraz rodzice. 

 

Lp. PUNKTY UJEMNE Ilość pkt 

1. Godziny nieusprawiedliwione – za każdą - 1 -1 

2. Każda godzina wagarów -10 

3. Głośna rozmowa w trakcie zajęć -5 

4. Przeszkadzanie innym uczniom podczas zajęć -5 

5. Niewykonywanie obowiązków dyżurnego -3 

6. Celowe spóźnianie się na lekcje -5 

7. Samowolne chodzenie po klasie -5 



8. Brak obuwia na zmianę -5 

9. Rzucanie przedmiotami -5 

10. Agresja słowna - rówieśnicza -15 

11. Agresja fizyczna - rówieśnicza -30 

12. Cyberprzemoc -10- -30 

13. Przejawy wandalizmu, niszczenie mienia -5- -30 

14. Brak naprawy szkody w wyznaczonym terminie -10 

15. Palenie tytoniu(także poza szkołą) -15 

16. Picie alkoholu lub używanie innych substancji w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia(także poza szkołą) 

-40 

17. Kradzież -40 

18. Wulgaryzm -10 

19. Bezczelność i krytykanctwo wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły 

oraz innych dorosłych 

-15 - -30 

20. Wnoszenie na teren szkoły przedmiotów i materiałów niebezpiecznych -25 

21. Kłamstwo -10 

22. Używanie telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole -20 

23. Niewykonywanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły -10 

24. Niewykonanie polecenia dyrektora szkoły - 20 

25. Inne wykroczenie nie ujęte w powyższym wykazie do -30 

L.p. PUNKTY DODATNIE Ilość pkt 

1. 100% frekwencji na zajęciach szkolnych w każdym miesiącu 10 

2. 100% punktualności(uczeń nie ma spóźnień nieusprawiedliwionych) w każdym 

miesiącu 

5 

3. Wzorowo wykonywana funkcja w klasie 15-raz na 

półrocze 

4. Praca na rzecz szkoły, nie wynikająca z obowiązku do 20 

5. Aktywny udział w pracach społeczno-użytecznych w szkole i poza nią (akcje na 

rzecz  środowiska) 

10 

6. Brak negatywnych uwag na semestr 20 

7.  Aktywna praca na rzecz organizacji (SKS, wolontariat, chór, PCK, kółko 

teatralne, SU i inne) na wniosek opiekuna - każdorazowo 

5-20 

8.  systematyczna pomoc koleżeńska (potwierdzona przez opiekuna) – raz na 

semestr 

10 

9.  Indywidualne sukcesy w konkursach szkolnych (I-III miejsce) -każdorazowo 15 

10. Reprezentowanie klasy na szczeblu szkoły - każdorazowo  10 

11. Sukcesy w konkursach międzyszkolnych(I-III miejsce) - każdorazowo  20 

12. Udział w konkursach międzyszkolnych na szczeblu:  



-powiatowym (każdorazowo) 25 

-wojewódzkim (każdorazowo) 35 

-ogólnopolskim (każdorazowo) 50 

13. Reprezentowanie szkoły na imprezach zewnętrznych - każdorazowo do 50 

14. Punkty do dyspozycji wychowawcy w wyjątkowych sytuacjach -każdorazowo do 30 

15. Reakcja na działanie uznane ogólnie za niewłaściwe(śmiecenie, niszczenie 

mienia, znęcanie się nad słabszym)- każdorazowo 

20 

16. Inne działania niewypływające z obowiązku szkolnego każdorazowo 5-10 

   

 

 

 

       …………………………………………………… 

        podpis Dyrektora 


