PROCEDURA USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA.

Ocena zachowania uczniów w klasach I – III polega na przestrzeganiu przez
uczniów obowiązującego regulaminu zachowania, według którego każdy
uczeń:
1)

jest

punktualny,

obowiązkowy,

pilny,

sumienny,

aktywnie

uczestniczy w zajęciach, systematycznie odrabia prace domowe;
2)

kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników Szkoły, kolegów i
koleżanek;

3)

dba o honor i tradycje Szkoły;

4)

potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję;

5)

potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy;

6)

umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole;

7)

udziela pomocy kolegom;

8)

dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów;

9)

utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy;

Ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania pozaregulaminowe, gdy
uczeń:
1)

bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub
zawodach sportowych;

2)

samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i
Szkoły;

3)

przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe
zachowania kolegów i koleżanek.

Informacje o przejawach zachowania są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest
oceną opisową.

OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW W KLASACH IV – VIII
Ocena zachowania ucznia ustalana jest dwa razy w roku szkolnym (za I okres oraz za II okres).
Podstawą ustalenia oceny zachowania uczniów w klasach IV – VIII są wpisane pochwały i
uwagi do dziennika elektronicznego. Nauczyciele prowadzący obowiązkowe i dodatkowe
zajęcia z uczniami, wpisują na bieżąco pochwały i uwagi wyrażając w ten sposób opinię o
zachowaniu ucznia. Wychowawca klasy na ich podstawie wylicza w każdym okresie sumę
punktów dodatnich i ujemnych uzyskanych przez każdego ucznia. W szkole obowiązuje
punktowa skala ocen. Każdy uczeń klas IV – VIII otrzymuje na początku pierwszego i drugiego
okresu limit 140 punktów dodatnich, co jest wyznacznikiem oceny dobrej. Ocenom skali
zachowania odpowiada ilość zdobytych punktów przez każdego ucznia w pierwszym i drugim
okresie:
zachowanie wzorowe (wz)
w klasie VIII

od 300 pkt. „+” i do 15 pkt. „-”

w klasie VII

od 290 pkt. „+” i do 15 pkt. „-”

w klasie VI

od 280 pkt. „+” i do 15 pkt. „-”

w klasie V

od 270 pkt. „+” i do 15 pkt. „-”

w klasie IV

od 260 pkt. „+” i do 15 pkt. „-”

zachowanie bardzo dobre (bdb)
w klasie VIII od 240 pkt. do 299 pkt. „+” i do 25 pkt. „-”
w klasie VII od 230 pkt. do 289 pkt. „+” i do 25 pkt. „-”
w klasie VI od 220 pkt. do 279 pkt. „+” i do 25 pkt. „-”
w klasie V od 210 pkt. do 269 pkt. „+” i do 25 pkt. „-”
w klasie IV od 200 pkt. do 259 pkt. „+” i do 25 pkt. „-”

zachowanie dobre (db)
w klasie VIII

od 140 pkt. do 239 pkt. „+” i do 35 pkt. „-”

w klasie VII

od 140 pkt. do 229 pkt. „+” i do 35 pkt. „-”

w klasie VI

od 140 pkt. do 219 pkt. „+” i do 35 pkt. „-”

w klasie V

od 140 pkt. do 209 pkt. „+” i do 35 pkt. „-”

w klasie IV

od 140 pkt. do 199 pkt. „+” i do 35 pkt. „-”

zachowanie poprawne (pop)
od 80 do 139 pkt. „+” i do 50 pkt. „-”

zachowanie nieodpowiednie (ndp)
od 0 do 79 pkt. „+”

zachowanie naganne (ng) uzyskuje uczeń z minusową liczbą
punktów
Punkty „+” do oceny zachowania otrzymuje uczeń za:
1) udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych (przedmiotów humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) na szczeblu:
miejskim

rejonowym

wojewódzkim

za udział w konkursie
wyróżnienie

10 pkt.
25 pkt

zajęcie miejsca I-III

40 pkt.

za udział w konkursie
wyróżnienie
zajęcie miejsca I-III

25 pkt.
40 pkt.
80 pkt.

za udział w konkursie
wyróżnienie
zajęcie miejsca I-III

30 pkt.
100 pkt.
200 pkt.

2) udział w olimpiadach,
konkursach przedmiotowych - plastycznych, muzycznych,
technicznych, religijnych na szczeblu:
miejskim

rejonowym

wojewódzkim

za udział w konkursie
wyróżnienie

10 pkt.
20 pkt

zajęcie miejsca I-III

30 pkt.

za udział w konkursie
wyróżnienie
zajęcie miejsca I-III

20 pkt.
35 pkt.
50 pkt.

za udział w konkursie
wyróżnienie
zajęcie miejsca I-III

30 pkt.
50 pkt.
80 pkt.

3) udział szkoły w zawodach sportowych pozaszkolnych:
za udział w zawodach
za zajęcie I miejsca
za zajęcie II miejsca
za zajęcie III miejsca

10 pkt.
40 pkt.
30 pkt.
20 pkt.

Punktacja za zajęte miejsca w zawodach sportowych na wyższym szczeblu:
miejskim

rejonowym

za udział w konkursie
wyróżnienie

10 pkt.
20 pkt

zajęcie miejsca I-III

30 pkt.

za udział w konkursie
wyróżnienie
zajęcie miejsca I-III

20 pkt.
35 pkt.
50 pkt.

wojewódzkim

za udział w konkursie
wyróżnienie
zajęcie miejsca I-III

30 pkt.
50 pkt.
80 pkt.

4) udział w konkursach i zawodach szkolnych:
za udział w konkursie
za zajęcie I miejsc

5 pkt.
20 pkt.

za zajęcie II miejsca

15 pkt.

za zajęcie III miejsca

10 pkt.

5) czynna praca w organizacjach szkolnych (Samorząd Szkolny, Samorząd Klasowy,
PCK) :
jednorazowo w semestrze: 5-15 pkt.

(praca ucznia musi być potwierdzona przez opiekuna organizacji szkolnej, który wpisuje punkty
do dziennika)
6) czynny udział w imprezie/uroczystości (apelu, festynie, projekcie, itp.)
podczas lekcji
po lekcjach

10 pkt.
20 pkt.

7) reprezentowanie szkoły ze sztandarem
w szkole

5 pkt.

poza szkołą

10 pkt.

poza szkołą w dniach wolnych od zajęć

8)

20 pkt.

czynny udział w akcjach pomocy na rzecz ludzi i środowiska:
za każdą akcję organizowaną w szkole jednorazowo 10 pkt. w okresie
(baterie – max 10 pkt. nakrętki – max 10 pkt. itp.)

9) brak spóźnień

- okresowo 10 pkt.

10) kultura słowa (nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwracanie się po
imieniu do kolegów, stosowanie zwrotów i formuł grzecznościowych)
- okresowo 10 pkt.

11) kultura zachowania w szkole i poza nią (przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania)
– okresowo 10 pkt.
12) wywiązywanie się bez zastrzeżeń z przydzielonych zadań przez szkołę, nauczycieli,
wychowawcę;

– okresowo 10 pkt.

13) rozwijanie zainteresowań poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach
zainteresowań(wpisuje opiekun);

– okresowo 10 pkt.

14) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; – okresowo 10 pkt.
15) praca na rzecz biblioteki – okresowo 10 pkt.
16) poszanowanie podręczników – owinięcie każdego podręcznika (nauczyciel przedmiotu) – 1
pkt. za każdy przedmiot
17) praca na rzecz szkoły/ klasy np. gazetka, pomoc w organizowaniu imprezy, wykonanie
pomocy dydaktycznych, porządkowanie klasy, pomoc pracownikom obsługi – każdorazowo:
5 pkt.

18) pochwała dyrektora (do 30 pkt.)
8. Punkty „-” do oceny zachowania otrzymuje uczeń za:
1) niestosowne zachowanie w szkole

- jednorazowo za uwagę 5 pkt.

-

przeszkadzanie na lekcji,

-

jedzenie, picie,

-

brak stroju apelowego,

-

żucie gumy podczas trwania zajęć,

-

chodzenie po klasie,

-

przezywanie,

-

wulgarne słownictwo,

-

niewykonywanie poleceń nauczyciela lub pracownika szkoły,

-

arogancja wobec nauczyciela, pracowników szkoły i innych uczniów,

-

bieganie po szkolne,

-

spóźnianie się na lekcje = 3 spóźnienia,

-

nieuzasadnione przebywanie uczniów klas IV-VIII na korytarzu klas I-III,

-

zaśmiecanie otoczenia

2) brak obuwia zastępczego

jednorazowo za dzień

2 pkt.

3) używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły (podczas lekcji, przerw itp.) –
każdorazowo 10 pkt.

4) jeżdżenie na rowerach, deskorolkach, itp. podczas przerw lekcyjnych:
jednorazowo za uwagę

10 pkt.

5) opuszczanie terenu szkoły w godzinach planowanych zajęć edukacyjnych (wyjście do
sklepu, wagary, itp.):
jednorazowo za uwagę

20 pkt.

6) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (Uczeń ma obowiązek dostarczyć
usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 2 tygodni od jego powrotu do szkoły. Nauczyciel
powinien odnotować fakt usprawiedliwienia nieobecności ucznia swoim podpisem w
dzienniczku ucznia/na kartce).
do 10 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych

jednorazowo

10 pkt.

do 20 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych

jednorazowo

30 pkt.

do 30 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych

jednorazowo

50 pkt.

7) lekceważenie zadań przydzielonych przez szkołę, wychowawcę, zespół klasowy:
jednorazowo za uwagę

10 pkt.

8) niszczenie sprzętu, umeblowania, oraz budynku szkoły:
jednorazowo za uwagę

30 pkt.

9) lekceważenie obowiązków szkolnych:
jednorazowo za uwagę

20-50 pkt.

10) palenie papierosów, picie alkoholu, korzystanie z innych zagrażających zdrowiu używek:
jednorazowo za uwagę

30 pkt.

11) farbowanie włosów, malowanie paznokci, makijaż:
jednorazowo za uwagę

10 - 20 pkt.

12) zaczepianie fizycznie, bójka, wulgarne słownictwo w stosunku do innych uczniów:
jednorazowo za uwagę

30 pkt.

13) obrażanie, wulgarne słownictwo w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców
i innych dorosłych:
jednorazowo za uwagę

50 pkt.

14) wnoszenie na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu:
jednorazowo za uwagę

50 pkt.

15) wyłudzanie pieniędzy i kradzież:
jednorazowo za uwagę

80 pkt.

16) konflikt z prawem
jednorazowo za uwagę

100 pkt.

17) rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i
uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych) używając różnorodnych środków
przekazu
jednorazowo za uwagę

50 - 100 pkt.

18) nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej na zakończenie roku szkolnego
jednorazowo za uwagę

20 pkt.

19) niewłaściwe zachowanie na uroczystościach
– każdorazowo 10 pkt.
20) nagana dyrektora (do 30 pkt.)

Ostateczna ocena zachowania jest ustalana na zebraniu Rady Pedagogicznej podczas konferencji
klasyfikacyjnej po wyrażeniu opinii wszystkich nauczycieli.

