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1. Pochwały i uwagi wpisuje wychowawca lub inny nauczyciel Prywatnej Szkoły 

Podstawowej im. Rafała Orlewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, który: 
 odpowiada za realizację jakiegoś przedsięwzięcia (konkursy, imprezy, akcje itp.), 
 prowadzi organizacje działające w szkole, 
 nadzoruje prace uczniów. 

2. Pochwały lub uwagi może wpisać również: 
 właściciel szkoły, 
 Praktykant, 
 Opiekun świetlicy, 
 Sekretarz szkoły, 
 Nauczyciel dyżurujący, pracujący w szkole podstawowej, 
 Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami, także zastępstwo. 

3. Każdy wpis powinien być opatrzony datą i podpisem nauczyciela wpisującego pochwałę 
lub uwagę. 

4. Punkty ujemne, które odbierają prawo do oceny wzorowej, należy wpisywać kolorem 
czerwonym. 

5. Pochwały nauczyciel wpisuje w ciągu tygodnia od daty przedsięwzięcia, konkursu itp. 
6. Uwagi nauczyciel wpisuje na bieżąco (tzn. w tym samym dniu, w którym miało miejsce 

zdarzenie) zarówno w zeszycie pochwał i uwag, jak również w dzienniku elektronicznym. 
7. W przypadku uwagi oznaczonej kolorem czerwonym nauczyciel jest zobowiązany 

natychmiast poinformować o tym fakcie rodzica ucznia lub wychowawcę klasy, który                  
w jego imieniu przekaże informację. 

8. W sytuacji, gdy u danego ucznia w półroczu trzy razy z rzędu powtarzają się uwagi o tej 
samej treści, przy wystawieniu półrocznej, czy też końcoworocznej oceny                                 
z zachowania, ulega ona obniżeniu o jeden stopień. 

9. Za szczególne naruszenia regulaminu obowiązującego w szkole uczeń może dodatkowo: 
mieć ustalony na czas określony zakaz udziału w dyskotekach, wycieczkach, 
uroczystościach szkolnych itp. 

10. Uczeń, który nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły (jest często nieobecny podczas 
różnych przedsięwzięć: wycieczek, wyjazdów, przedstawień i imprez okolicznościowych) 
ma odebrane prawo do półrocznej, czy też końcoworocznej oceny wzorowej                          
z zachowania. 

11. Wpisy do zeszytów pochwał i uwag są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów. 
12. Do zapisu pochwał i uwag należy używać w pierwszej części formuł zawartych w wykazie; 

drugą część wpisu może stanowić uściślenie pochwały lub uwagi. 
13. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów, do których będą 

dodawane lub odejmowane punkty w zależności od zdobytych punktów. Suma zdobytych 
punktów zostanie zamieniona na następujące oceny zachowania: 

 
 



 
Powyżej 180   – wzorowe 
141 – 180   – bardzo dobre 
81 – 140   – dobre 
41 – 80    – poprawne 
0 – 40    – nieodpowiednie 
Poniżej 0   – naganne 

 
 
W ocenie rocznej należy uwzględnić także ocenę z pierwszego półrocza. 

14. Punkty należy przydzielać zgodnie z następującymi tabelami: 
a) Pochwały – punkty dodatnie; 
b) Uwagi – punkty ujemne. 

15. Niezależnie od ilości zdobytych punktów wychowawca klasy w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną może obniżyć wcześniej proponowane zachowanie w sytuacji, kiedy 
postawa ucznia na terenie szkoły oraz poza nią budzi zastrzeżenia. Uczeń: 

a) niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 
uczniów; 

b) nie przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, zwłaszcza 
niepełnosprawnych; 

c) eksperymentuje z używkami; 
d) nie stosuje zasad netykiety w Internecie; 
e) swoją postawą i zachowaniem, również poza placówką, naraża szkołę na utratę 

dobrego wizerunku; 
f) używa wulgaryzmów w obecności nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

uczniów; 
g) nie przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów (poszczególnych 

pracowni, wycieczek, itp.); 
h) wykazuje brak dbałości o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju w 

trakcie uroczystości szkolnych. 
 
 
 

Pochwały – punkty dodatnie 
 
Uczeń może być wyróżniany i nagradzany punktami dodatnimi za: 
 

1.  Wzorową frekwencję – 100% obecności 30 pkt. 



2.  Udział w olimpiadach przedmiotowych:  
• etap szkolny 10 pkt. 
• etap powiatowy 30 pkt. 
• etap wojewódzki 40 pkt. 

3.  Udział w konkursie szkolnym (w zależności od osiągniętego 
wyniku) 

10 – 20 pkt. 

4.  Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:  
5.  • etap szkolny 10 – 20 pkt. 
6.  • etap powiatowy 20 – 30 pkt. 
7.  • etap wojewódzki 40 pkt. 
8.  Pomoc w organizowaniu imprezy klasowej 5 – 10 pkt. 
9.  Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej. 5 – 20 pkt. 
10.  Praca na rzecz klasy lub szkoły. 5 – 20 pkt. 
11.  Aktywny udział w życiu szkoły: działalność w organizacjach 

szkolnych i uczniowskich. 
5 – 20 pkt. 

12.  Właściwa reakcja na negatywne zjawiska. 5 pkt. 
13.  Systematyczna pomoc w nauce innym uczniom. 10 – 20 pkt. 

 
 
 
Wyróżnień i nagród udziela się także w formie: 
• Dyplomu (za udział i osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, aktywną 

pracę społeczną na rzecz szkoły, środowiska i innych osób); 
• Pochwały dyrektora, wychowawcy (za wyróżniające działania i zachowania w szkole                           

i środowisku); 
• Listu gratulacyjnego do rodziców klas VI (za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe                    

i bardzo dobre zachowanie lub inne osiągnięcia). 
 

Uwagi – punkty ujemne 
 

Uczeń może być ukarany punktami ujemnymi za: 
 

Wykaz punktów ujemnych, które nie odbierają prawa do oceny wzorowej 
1.  Przeszkadzanie na lekcjach. 5 - 10 pkt. 
2.  Spóźnianie na lekcje. 3 pkt. 
3.  Niewłaściwy strój. 5 – 10 pkt. 
4.  Niewłaściwe zachowanie na przerwach (np. bieganie po 

korytarzu, wychylanie się przez okno, popychanie) 
5 – 10 pkt. 

5.  Niewłaściwe obuwie. 5 pkt. 
6.  Opuszczanie terenu szkoły podczas lekcji. 10 pkt. 
7.  Każdą nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną. 1 pkt. 
8.  Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na lekcji. 
10 pkt. 

9.  Odpisywanie prac domowych. 10 pkt. 
10.  Ściąganie podczas  prac kontrolnych, testów, kartkówek.  10 pkt. 
11.  Niewykonywanie obowiązków dyżurnego. 5 pkt. 



12.  Bałagan w szafce i na stoliku. 5 pkt. 
13.  Zaśmiecanie otoczenia.  
14.  Niezrealizowanie podjętych wcześniej zobowiązań. 10 pkt. 
15.  Niewykonywanie poleceń nauczyciela. 5 – 10 pkt. 
16.  Zaczepki słowne lub fizyczne. 5 – 10 pkt. 
17.  Naruszenie mienia prywatnego innych osób. 10 pkt. 
18.  Nierespektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole. 5 – 10 pkt. 

Wykaz punktów ujemnych odbierających prawo do oceny wzorowej 
1.  Niewłaściwe zachowanie wobec pracownika szkoły 

(lekceważący, arogancki stosunek do pracowników szkoły, 
ignorowanie nauczyciela i innych pracowników w szkole i poza 
nią). 

10 – 20 pkt. 

2.  Celowe działanie, mające na celu podważenie dobrego imienia 
szkoły. 

20 pkt. 

3.  Używanie wulgaryzmów. 10 pkt. 
4.  Naganne zachowanie na wycieczkach i wyjazdach. 10 – 20 pkt. 
5.  Palenie papierosów:  

 • Pierwsza nagana 20 pkt. 
• Kolejna nagana 30 pkt. 

6.  Picie alkoholu (spożywanie alkoholu na terenie szkoły oraz na 
imprezach szkolnych organizowanych poza terenem szkoły). 

50 pkt. 

7.  Zażywanie narkotyków lub innych używek. 50 pkt. 
8.  Posiadanie papierosów, alkoholu i innych używek. 20 pkt. 
9.  Kradzież.  50 pkt. 
10.  Bójki. Przemoc fizyczna. 10 – 20 pkt. 
11.  Niszczenie mienia szkolnego (odpowiedzialność finansowa i 

naprawienie szkody). 
10 – 20 pkt. 

12.  Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia. 10 pkt. 
13.  Wagary (opuszczenie całego dnia). 50 pkt. 
14.  Wyłudzanie pieniędzy. 30 pkt. 
15.  Zastraszanie i poniżanie. 20 pkt. 
16.  Fałszowanie podpisów i dokumentów, wpisywanie, 

fałszowanie ocen, kopiowanie sprawdzianów. 
30 pkt. 

 
 


