§ 38k.
1.
2.

W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania.
Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje pulę 140 punktów, którą może zwiększyć lub
zmniejszyć, w zależności od swojego postępowania.
3. Uczeń zdobywa i traci punkty za:
1) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
2) dbałość o honor i tradycje szkoły;
3) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) stosunek do obowiązków szkolnych.
4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca po podliczeniu punktów wynikających z zapisów
w dzienniku: danych dotyczących frekwencji oraz może wziąć pod uwagę stosunek ucznia do
obowiązków szkolnych.
5. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy obowiązki jego przejmuje inny
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
6. O ocenie rocznej z zachowania decyduje średnia arytmetyczna punktów zdobytych przez
ucznia w I i II półroczu (z zastrzeżeniem uwag dotyczących oceny wzorowej i bardzo dobrej –
oraz oceny nieodpowiedniej lub nagannej).
7. Z uczniami , którzy otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania na I półrocze,
zostanie podpisany kontrakt. Jeżeli uczeń poprawi swoje zachowanie i spełni warunki zawarte
w kontrakcie, w efekcie może otrzymać najwyżej ocenę poprawną na koniec roku szkolnego.
8. Kryteria śródrocznej i rocznej oceny z zachowania:
1) Uczeń traci punkty za:
Za co?
Kto wpisuje punkty?
Ile? punkty
wychowawca
-2
• Kolejne spóźnienia na lekcje (punkty
raz w półroczu
odejmujemy od 5 spóźnienia)
po tygodniu
-2
• Brak dzienniczka \podpisu pod komunikatem
wychowawca\nauczyciel
dzienniczku lub w zeszycie przedmiotowym\
przedmiotu
na bieżąco
• Niewywiązywanie się z:
wychowawca\nauczyciel
-2
ü obowiązków dyżurnego klasowego
przedmiotu
-5
ü innych powierzonych zadań
-5
ü dobrowolnie przyjętych zadań
na bieżąco
-5
• Przeszkadzanie w zajęciach lekcyjnych
nauczyciel
(np.: rozmowy, picie lub jedzenie,
śmiecenie, korzystanie z telefonu
komórkowego)
na bieżąco
-5 do -10
• Niestosowanie się do poleceń nauczyciela
nauczyciel
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(np. uczeń nie pracuje na lekcji, wychodzi poza
teren szkoły, nie wychodzi na boisko)
• Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni
przedmiotowej, sali gimnastycznej, boiska
• Parkowanie motorynek, skuterów, rowerów w
innym niż wyznaczone miejsce, jazda po boisku
szkolnym
• Strój ucznia:
ü brak stroju galowego podczas uroczystości
szkolnych
ü wyzywający, niestosowny wygląd
(np.: makijaż, odkryty brzuch, pomalowane
paznokcie, kolczyki w nosie\brwi)
• Każda godzina nieusprawiedliwiona
• Ściąganie na sprawdzianach, odpisywanie
zadań domowych
• Niewłaściwy stosunek do nauczycieli, innych
pracowników szkoły i uczniów (np.: agresja
słowna, wulgaryzmy, oszustwo)
• Agresja fizyczna: popychanie, kopanie, bójki
• Zastraszanie psychiczne
• Dewastacja mienia szkoły lub mienia innych
osób

• Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych
przedmiotów (np.: nóż, petardy, kij bejsbolowy)
• Palenie papierosów
• Ucieczka z lekcji
• Fałszowanie zwolnień, fałszowanie innej
dokumentacji szkolnej
• Niegodne
reprezentowanie
szkoły,
nieodpowiednia lub naganna postawa podczas
reprezentowania szkoły na zewnątrz (np.
uroczystości państwowe, zawody sportowe,
wycieczki)

na bieżąco
nauczyciel
na bieżąco
nauczyciel
na bieżąco
nauczyciel\wychowawca

-5
-5

-5
-5

raz w półroczu
wychowawca
na bieżąco
nauczyciel
na bieżąco
nauczyciel
na bieżąco
nauczyciel
na bieżąco nauczyciel
na bieżąco
nauczyciel

na bieżąco
nauczyciel
na bieżąco
nauczyciel
raz w półroczu
wychowawca
na bieżąco
nauczyciel
na bieżąco nauczyciel \
wychowawca

-3
-10
-15

-5 do -15
-15
-5,-10,-20
zależy od
rozmiarów
dewastacji
-20
-20
-5 do -30
-50
-5 do -15
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na bieżąco
nauczyciel\
wychowawca

• Kradzież,
napaść,
pobicie,
wyłudzanie
pieniędzy, posiadanie i spożywanie alkoholu,
posiadanie zażywanie środków odurzających,
zachowania zagrażające zdrowiu i życiu innych

2)Uczeń zdobywa punkty za:
Za co?
Kto wpisuje punkty?
raz w półroczu
•
Frekwencja: uczeń ma wszystkie
wychowawca
nieobecności usprawiedliwione w terminie(czas na
przyniesienie usprawiedliwienia: 7 dni od powrotu
do szkoły po nieobecności)
raz w półroczu
•
Punktualność:
wychowawca
ü
uczeń w ciągu półrocza nie spóźnił się ani
razu
ü
do 4 spóźnień w półroczu
na bieżąco
•
Udział w :
ü
konkursach przedmiotowych (etap szkolny- nauczyciel przedmiotu
lub
uczeń musi uzyskać min 60%punktów),
organizator konkursu
ü
zawodach sportowych,
raz w półroczu nauczyciel
ü
wyróżnienie w etapie szkolnym,
wych. fiz.
ü
udział w etapie rejonowym lub
powiatowym,
ü
awans do szczebla wyższego
(wojewódzkiego),
ü
systematyczne reprezentowanie szkoły w
zawodach sportowych
na bieżąco
•
Współudział w organizowaniu imprez
szkolnych i uroczystości klasowych (np.: apel, nauczyciel organizujący
imprezę
koncert, festyn, dyskoteka)
raz w półroczu
•
Aktywny i systematyczny udział w zajęciach
opiekun kółka
pozalekcyjnych:
ü
kółko teatralne
ü
pozostałe kółka zainteresowań
ü
zajęcia wyrównawcze
raz w półroczu
•
Aktywne pełnienie funkcji w szkole:
nauczyciel-opiekun
ü
samorząd szkolny
ü
pozostałe(np.:poczet sztandarowy, gazetka
na bieżąco
szkolna, strona internetowa)
•
Aktywne pełnienie funkcji w klasie (np.:
samorząd klasowy, opieka nad gazetką, opieka nad
salą)

•

wychowawca
• na bieżąco

-30
-40
-50
-100

Ile? punkty
+10

+10
+5

+10
+10
+20
+30
+10 do +30

+5 do +15

+20
+10
+10
+5 do +20
+5 do +15
+5 do +10
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•

ü
•

Dodatkowe działania na rzecz klasy, szkoły•i na bieżąco nauczyciel
środowiska:
- opiekun
ü
wolontariat
pozostałe(np. akcje charytatywne, prace
porządkowe, Malta, Drzwi Otwarte)
Noszenie stroju zgodnego ze statutem
• raz w półroczu
(zawsze)
wychowawca

•
Godna, wzorowa postawa podczas
reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. •
uroczystości państwowe, zawody sportowe,
wycieczki)

•
na bieżąco nauczyciel

+5 do +20
+5 do +15
+10

+5
+15

•
Pomoc koleżeńska i właściwa postawa
• na bieżąco nauczyciel +5 do +15
społeczna
•
Wykonywanie zadań dodatkowych nie zwalnia ucznia z podstawowych obowiązków
szkolnych (przygotowania do lekcji).
•
Decydujący głos w sprawie oceny z zachowania ma wychowawca.
•
Nauczyciel wychowawca może w uzasadnionych przypadkach zawrzeć kontrakt z
uczniem i wypełnienie warunków kontraktu jest podstawą do wystawienia oceny zachowania.
•
Uczeń, który w trakcie półrocza nie otrzymał punktów ujemnych lub zebrał
maksymalnie -10 punktów (ale nie jednorazowo), otrzymuje od wychowawcy +20 punktów.
•
Uczeń, który w wyznaczonym przez nauczyciela terminie nie przystąpił do realizacji
projektu edukacyjnego (np. nie podpisał kontraktu albo nie dotrzymał terminu konsultacji,
albo nie wykonał terminowo zadania otrzymuje -20 punktów
9. 220 i więcej punktów – ocena wzorowa: oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który w
danym półroczu dopuścił się przewinienia, za które stracił 15 i więcej punktów;
10. 219-180 punktów – ocena bardzo dobra: oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który w
danym półroczu dopuścił się przewinień, za które stracił 25 punktów i więcej
11. 179-140 punktów – ocena dobra: oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który w danym półroczu
dopuścił się przewinień, za które stracił 35 punktów i więcej
12. 139-100 punktów – ocena poprawna
13. 99-60 punktów – ocena nieodpowiednia
14. 59 i mniej punktów – ocena naganna.
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§ 38l.
1. Zasady ustalania oceny z zachowania
1) wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
2) na jeden tydzień przed radą pedagogiczną ocenę należy podać do wiadomości uczniów
i rodziców, gdy istnieje zagrożenie oceną nieodpowiednią i naganną – 1 miesiąc przed
zakończeniem roku szkolnego i na tydzień przed radą pedagogiczną należy podać wszystkie
oceny zachowania;
3) ocenę zachowania ustala wychowawca po zapoznaniu się z uwagami innych nauczycieli;
4) (zapisy w dzienniku elektronicznym), propozycjami innych nauczycieli oraz nauczycieli
prowadzących zajęcia pozalekcyjne, liczbą godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych
w ciągu jednego półrocza, opinią pozostałych pracowników szkoły, oceną klasy, samooceną
ucznia;
5) ocena jest jawna;
6) ocenę zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
2. Jeżeli uczeń popełni poważne wykroczenie w okresie pomiędzy ustaleniem końcowej oceny
z zachowania, a jej zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną, wychowawca klasy może ocenę
zmienić informując o powyższym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), dyrektora i Radę
Pedagogiczną.
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