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Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.
Wychowawcy klas I-VIII na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
W klasach edukacji wczesnoszkolnej ocena semestralna i roczna jest oceną opisową.
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
Oceną wymaganą do świadectwa z wyróżnieniem jest ocena zachowania co najmniej
bardzo dobra.
Uczeń otrzymuje w ciągu roku szkolnego punkty dodatnie i ujemne wpisywane
każdorazowo do dziennika zgodnie z tabelą podaną w ust. 13 i 14.
Jako wyjściową przyjmuje się ocenę dobrą oraz 150 pkt. (punktów wyjściowych).
Ostateczną ocenę zachowania wystawia wychowawca po uwzględnieniu opinii innych
nauczycieli, klasy i samooceny ucznia. W szczególnych przypadkach może ją podwyższyć
lub obniżyć, ale nie więcej niż o jeden stopień.
Samoocena ucznia obejmuje od +1 pkt. do +6 pkt. Wpisuje wychowawca raz w semestrze na
tydzień przed klasyfikacją.
Uczeń, który posiada, poza punktami dodatnimi, 30 pkt. ujemnych w półroczu, 50 w roku,
nie może uzyskać oceny wzorowej.
Uczeń, który zgromadził, poza punktami dodatnimi, 60 pkt. ujemnych w półroczu, 100 w
roku, nie może uzyskać oceny bardzo dobrej.
Uczeń, który zgromadził, poza punktami dodatnimi, 90 pkt. ujemnych w półroczu, 150 w
roku, nie może uzyskać oceny dobrej.
W przypadku, gdy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający
zdrowiu lub życiu oraz w innych skrajnych sytuacjach może otrzymać ocenę
nieodpowiednią lub naganną z pominięciem zasad punktowania.
Nauczyciele wpisujący punkty z zachowania zobowiązani są do wpisania w rubryce
komentarz, za co uczeń te punkty otrzymał.
W przypadku nauki zdalnej ocenie podlega zaangażowanie i zachowanie ucznia w jej trakcie.

PUNKTY DODATNIE:
DZIAŁANIA
PUNKTY
I. Udział w konkursach przedmiotowych
etap szkolny
+5
etap międzyszkolny/miejsce
+10
etap rejonowy
+15
Zajęte miejsca:
wyróżnienie
+10
od 2 do 3
+20
finalista
+30
laureat
+50
II. Udział/zajęte miejsce w zawodach sportowych:
zawody szkolne
+5
zawody międzyszkolne/powiatowe (miejsce I – III)
+15
zawody rejonowe
+ 20
zawody wojewódzkie
+ 30
II. Zaangażowanie w życie klasy, szkoły i społeczeństwa:
zaangażowanie w pełnienie funkcji w klasie +5 do +10
(przewodniczący, zastępca, skarbnik):
pełnienie funkcji w szkole (przedstawiciele +5 do + 15
samorządu uczniowskiego):

UWAGI

Decyzję podejmuje klasa w
obecności wychowawcy
Decyzję podejmuje opiekun
samorządu.
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udział/reprezentowanie w imprezach kulturalnych,
środowiskowych i religijnych:
wolontariat/akcje charytatywne (np. Adopcja na
odległość, ochronka, domy dziecka, itd.)

+5 do +15

prace na rzecz klasy i szkoły (np. ciasto, gazetka,
plakat, prace na rzecz klasy i szkoły/
prace społeczne zaproponowane przez nauczycieli
wynikające z potrzeb szkoły wykonane
przez uczniów, wzbogacenie wyposażenia
pracowni itd.)
pomoc kolegom w nauce

+3 do +10

podjęte i ukończone działania

+10

zbiórka surowców wtórnych:
zakrętki plastikowe 500 szt.
baterie 1kg
wysoka frekwencja
powyżej 90%
powyżej 95%:
brak spóźnień
brak nieobecności nieusprawiedliwionych
wysoka kultura osobista oraz odpowiedni
stosunek do rówieśników oraz pracowników
szkoły
premia za całkowity brak punktacji ujemnej
udział w projekcie edukacyjnym
IV. Inne:
inne zachowania nie ujęte wyżej, przynoszące
chlubę uczniowi, klasie, szkole, rodzicom
osiągane wysokie wyniki w zawodach i konkursach
wynikających z rozwijania
indywidualnych zainteresowań i uzdolnień ucznia

+5 do +30

+15

+3
+10
+5
+10
+ 10
+ 10
+15

+10
+5 do +10

(+ 5 pkt za jednorazowy
udział, powyżej 5 za udział
cykliczny)
Należy różnicować
przyznawane punkty w
zależności od wkładu pracy i
zaangażowania ucznia

Potwierdzona przez
nauczyciela lub wychowawcę
systematyczna pomoc.
Działania podjęte z własnej
inicjatywy ucznia.
Nie więcej niż 30 punktów
na semestr!!!!!!
Jednorazowo na
semestr.
raz na semestr
raz na semestr
jednorazowo na semestr
( decyduje wychowawca)
raz na semestr

+5 do +15
+20 do +30

Decyduje wychowawca
jednorazowo na semestr.
Dotyczy również
udokumentowanych
sukcesów poza szkołą.

PUNKTY
-50
-40
-40
-40

UWAGI

PUNKTY UJEMNE:
DZIAŁANIA
Wszedł w konflikt z prawem
Picie alkoholu na terenie szkoły i poza nią,
Palenie papierosów na terenie szkoły i poza nią
Używanie jakichkolwiek środków odurzających na
terenie szkoły i poza nią
Naruszenie godności i dobrego imienia osób
trzecich oraz szkoły w Internecie oraz w
innych mediach.
Działanie na szkodę innych (fizyczne/psychiczne),
Niewłaściwy stosunek do rówieśników, nauczycieli
oraz pracowników szkoły

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

-50

-30
-20

każdorazowo
każdorazowo
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(arogancja, wulgarne słownictwo, niekulturalne
zachowanie),
Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych
mające negatywny wpływ na dobry
wizerunek i działania wychowawcze szkoły
Używanie wulgaryzmów
Zaczepki słowne i fizyczne
Umyślne niszczenie/dewastacja majątku i
sprzętów szkoły
Przeszkadzanie na lekcji
Zakłócanie lekcji prowadzonej online
Brak zaangażowania podczas lekcji online
(np. nieodpowiadanie na pytania nauczyciela)
Niewykonanie polecenia nauczyciela
Ściąganie
Oddanie pracy noszącej znamiona plagiatu
Brak stroju galowego
Spóźnienia
Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna
Podjęte z własnej inicjatywy, ale niewykonane
działanie
Używanie telefonów komórkowych i innego
sprzętu elektronicznego na zajęciach
dydaktycznowychowawczych
bez
zgody
prowadzącego zajęcia
Łamanie regulaminu szkoły – niewłaściwy wygląd
(np. farbowane włosy, makijaż, pomalowane
paznokcie, odsłonięty brzuch itp.)
Inne złe lub niezgodne ze statutem szkoły
zachowania nieujęte powyżej

-10

-5
-10
-20 do -50

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

-5
-5
-3

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

-5
-20
-30
-5
-1
-1
-10

każdorazowo

każdorazowo
za każde 2 spóźnienia

-10

-10

-5 do -30

1. Semestralna i końcoworoczna ocena zachowania ustalana jest wg następującej skali:
zachowanie
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

I semestr
Od 290
200 – 289
150 – 199
100 – 149
50 – 99
49 i mniej

koniec roku
od 400
240 – 399
150 – 239
90 – 149
30 – 89
29 i mniej

2. Od przydzielonych przez nauczyciela punktów przysługuje uczniowi odwołanie.
Odwołanie powinno być wniesione w terminie do 7 dni od przydzielenia punktów.
Odwołanie składa rodzic, bądź prawny opiekun w pierwszej kolejności do wychowawcy, a następnie
do dyrektora Szkoły.
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