
 
 

Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku 
 

TABELA NR 1 
 

Kryteria punktowej oceny z zachowania dla uczniów klas III-III 
 

Lp. Zachowania pozytywne Ilość 
punktów Kto przyznaje Kiedy 

1 Udział w konkursach przedmiotowych I etap (szkoła) +5 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 
2 Udział w konkursach przedmiotowych II etap (gmina) +10 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 
3 Udział w konkursach przedmiotowych III etap powiat (rejon) +20 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 
4 Udział w zawodach sportowych I etap (szkoła) + 5 Wychowawca/organizator Po zakończeniu zawodów 
5 Udział w zawodach sportowych I etap (gmina) +10 Wychowawca/organizator Po zakończeniu zawodów 
6 Udział w zawodach sportowych II etap (powiat, rejon) +15 Wychowawca/organizator Po zakończeniu zawodów 
7 Udział w zawodach zapaśniczych UKS +5 Wychowawca/organizator Po zakończeniu zawodów 
8 I i II m. w zawodach zapaśniczych +10 Wychowawca/organizator Po zakończeniu zawodów 
9 Udział w jednoetapowych konkursach pozaszkolnych +5 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 

10 I-III m-ce, wyróżnienie, laureat w konkursie jednoetapowym(gmina)  +10 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 

11 I-III m-ce, wyróżnienie, laureat w konkursie jednoetapowym 
(powiat)  +20 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 

12 I-III m-ce, wyróżnienie, laureat w konkursie jednoetapowym 
(wojewódzki i wyższy) +50 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 

13 Udział w konkursie organizowanym przez szkołę. +5 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 
14 I-III miejsce w konkursie organizowanym przez szkołę +10 Wychowawca/organizator Po zakończeniu konkursu 

15 Aktywnie udziela się w akcjach zorganizowanych  przez szkołę, 
zbiórka żołędzi, nakrętek, baterii. Itp. +3 /+10 Wychowawca/nauczyciel Raz w semestrze za udział 

w akcji 
16 Zawsze wywiązuje się z podjętych zobowiązań +10 Wychowawca/nauczyciel Raz w semestrze 
17 Jest wzorowym czytelnikiem +10 Nauczyciel bibliotekarz Raz w semestrze 
18 Zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych +5 Wychowawca Raz w semestrze 
19 Chętnie pomaga koleżankom i kolegom +5 Wychowawca Raz w semestrze 
20 Potrafi współdziałać w zespole +5 Wychowawca Raz w semestrze 

21 Samodzielnie podejmuje się dodatkowych prac na rzecz klasy, 
szkoły, środowiska +5 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

22 Zachowuje się bezpiecznie podczas przerw +10 Wychowawca Raz w semestrze 

23 Uczestniczy w dodatkowych zajęciach +10 Wychowawca Raz w semestrze (za 
każde zajęcia) 

24 Kulturalna i uczciwa postawa +10 Wychowawca Raz w semestrze 
25 Stosunek do obowiązków szkolnych +5/ +10 Wychowawca Raz w semestrze 
26 Zawsze posiada określony statutem strój i wygląd +15 Wychowawca Raz w semestrze 

27 Wzorowa postawa podczas uroczystości, imprez i wycieczek 
szkolnych +5/ +10 Wychowawca Raz w semestrze 

Lp. Zachowania negatywne Ilość 
punktów Kto przyznaje Kiedy 

1 Arogancka postawa wobec nauczycieli i innych pracowników 
szkoły -20 

Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

2 Lekceważenie poleceń nauczyciela i pracowników szkoły -10/-20 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 
3 Nie przestrzega ustalonego w świetlicy wewnętrznego regulaminu -5 Nauczyciel Na bieżąco 
4 Kłamstwo, oszukiwanie nauczyciela -10 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 
5 Przeszkadza na lekcji -5 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

6 Celowo niszczy budynek szkoły, umeblowanie, sprzęt oraz rzeczy 
innych osób -10 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

7 Ubliża kolegom, używa wulgarnego słownictwa -10 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

8 Złe zachowanie w autobusie i w czasie przerw, bieganie po 
korytarzach, krzyki. -5 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

9 Zaczepia inne dzieci z użyciem siły. Bierze udział w bójce. -10/-20 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

10 Stosuje przemoc psychiczną wobec koleżanek i kolegów -10/-20 Wychowawca// nauczyciel Na bieżąco 

11 Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw oraz w czasie 
oczekiwania na odjazd -10 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

12 Brak przyborów szkolnych -3 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 
13 Zaśmiecanie otoczenia -5 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 
14 Nie wywiązuje się z samodzielnie podjętych zobowiązań -5 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 
15 Źle zachowuje się w czasie oczekiwania na odjazd autobusu -10 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 
16 Niesamodzielne rozwiązywanie zadań w czasie lekcji -5 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 
17 Nagminne nieodrabianie zadań domowych -10 Wychowawca/ nauczyciel Na bieżąco 

18 Kradzież, świadome niszczenie mienia szkoły, mienia prywatnego 
lub społecznego -30 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

19 Wymuszanie czegokolwiek od innych osób -30 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 
20 Brak stroju galowego -5 Wychowawca Na bieżąco 



21 
Używanie i eksponowanie w szkole telefonu komórkowego, 
używanie w czasie zajęć lekcyjnych innych urządzeń 
elektronicznych, sprzętu grającego 

-5 
Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

22 Złe zachowanie na wycieczce -10/ -20 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

23 Zachowania narażające zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych 
osób. -10/ -30 Wychowawca/nauczyciel Na bieżąco 

 
 
 
Postanowienia końcowe: 
 

- Wyżej wymieniona punktacja jest punktacją semestralną. 

- Na semestr każdy uczeń otrzymuje 100 punktów dodatnich. 

- Ocena roczna z zachowania jest liczona następująco: suma punktów na pierwszy i drugi semestr dzielona przez dwa. 

- Po uzyskaniu przez ucznia ujemnej liczby 100 punktów (i wielokrotności) wychowawca zobowiązany jest do wystąpienia 

o naganę do Dyrektora szkoły. 

- Uczeń, który w danym semestrze został ukarany nagana Dyrektora, nie może otrzymać na ten semestr oceny wyższej niż 

poprawna. 

- Uczniowie, którzy otrzymali zachowanie niższe niż poprawne nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz. 

- Uczeń, który w klasyfikacji semestralnej uzyskał więcej niż 15 punktów za zachowanie negatywne nie może otrzymać 

wzorowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

- Uczeń, który w klasyfikacji semestralnej uzyskał więcej niż 30 punktów za zachowanie negatywne nie może otrzymać 

bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacji zachowania. 

 
Zabrania się upubliczniania danych osobowych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły bez ich zgody. 
 

 

 

 

 


