PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA w klasach IV-VIII
Punktowy system oceniania zachowania uczniów ma na celu ujednolicenie ocen zachowania
oraz zwiększenie ich obiektywizmu. Zostały ustalone liczby punktów za działania pozytywne
(tab. 2) i negatywne (tab. 3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab.1).
Ponadto Wychowawca klasy ustala ocenę roczną lub śródroczną z zachowania ucznia na
podstawie: opinii uczniów danej klasy (tab. 4), samooceny ucznia (tab. 5) oraz cząstkowych
ocen nauczycieli przedmiotów (tab. 6). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 75
punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów uczeń może powiększać lub
pomniejszać przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają
je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na
bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. Ocenę zachowania wystawia
wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów oraz ich wagę.
Kryteria oceniania zachowania
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności
następujące obszary:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
Obszary te zostały ujęte w kategoriach ogólnych, w których szczegółowo określono kategorie
ocen odpowiadające konkretnemu zachowaniu ucznia. Kategoria oceny jest jednocześnie
treścią uwagi, którą nauczyciel może dokładniej opisać w komentarzu do oceny.
Kategorie ocen zachowania w dzienniku elektronicznym Librus ze względu na
ograniczoną ilość znaków mogą mieć skrócone brzmienie. Pełne nazwy ocen dostępne są
w Statucie szkoły. W dzienniku Librus każdej kategorii oceny przyporządkowana jest jej
nazwa skrócona. Litera „p” w nazwie i skrócie nazwy oceny oznacza kategorię ocen
pozytywnych, litera „n” oznacza kategorię ocen negatywnych.
Przykład czytania oceny zapisanej w formie skróconej:
D9p
D – kategoria ogólna: Takt i kultura w stosunkach z ludźmi, postawa moralna i społeczna,
zachowanie podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
9 – numer kategorii oceny: Reprezentowanie szkoły w delegacjach podczas uroczystości
szkolnych i pozaszkolnych
p – oznaczenie kategorii ocen pozytywnych

Tabela 1.
Zakresy punktów na poszczególne oceny
Łączna liczba punktów
205 i powyżej
155 - 204
75 - 154
60 - 74
35 - 59
34 i poniżej

Ocena zachowania
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

Tabela 2.
Waga zachowań pozytywnych
L.p. Zachowanie ucznia

Punkty Częstotliwość

Nauczyciel
odpowiedzialny
za wpis

Kategoria: A – Frekwencja
1.
Premia za brak godzin
nieusprawiedliwionych
2.
Premia za 100 % frekwencję

+10

Wychowawca

Na koniec
semestru
+10
Na koniec
semestru
3.
Premia za brak spóźnień
+5
Na koniec
semestru
Kategoria: B - Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań
1.
Systematyczne uczestnictwo w
+10
Za każde koło
zajęciach kół zainteresowań lub
na koniec
zajęciach dydaktyczno wyrównawczych
semestru
prowadzonych przez szkołę w tym w
zajęciach obowiązkowych z doradztwa
zawodowego oraz WDŻwR (co
najmniej 80 % obecności)
2.
Aktywny udział w apelach i
+3
Za każdą
akademiach szkolnych
uroczystość
3.
Za każdy kolejny aktywny udział w
+2
Za każdą
apelach i akademiach szkolnych z tym
uroczystość
samym programem
4.
Aktywny udział w uroczystościach
+5
Za każdą
środowiskowych w tym
uroczystość
organizowanych w szkole po zajęciach
lekcyjnych
5.
Udokumentowany rozwój uzdolnień i
+5
Za każdy
zainteresowań realizowanych poza
dokument
szkołą (po przedstawieniu
potwierdzający
wychowawcy klasy kopii świadectw,
rozwój
dyplomów, certyfikatów lub innych
zainteresowań
dokumentów z ocenianego okresu)

Wychowawca
Wychowawca
Opiekun koła

Organizator
Organizator

Organizator

Wychowawca

+10
Za każdy
Nauczyciel
Za aktywny udział w zajęciach
semestr
szkolnych, za które uczeń nie otrzymuje
oceny semestralnej i końcoworocznej
oraz punktów za inne czynności.
Kategoria: C - Udział w konkursach i zawodach sportowych
(Uwaga: Punkty za udział w konkursach są przyznawane w przypadku zdobycia przez
ucznia/uczniów minimum 50 % punktów. W przypadku zawodów sportowych punkty za
udział są przyznawane w przypadku uzyskania przez ucznia/uczniów remisu lub
zwycięstwa w rozgrywkach lub uzyskania, co najmniej średniego wyniku wszystkich
uczestników w innych dyscyplinach).
1.
Udział w konkursie szkolnym
+2
Za każdy
Opiekun
konkurs
2.
Wyróżnienie w konkursie szkolnym
+1
Za każdy
Opiekun
konkurs
3.
Laureat konkursu szkolnego
+2
Za każdy
Opiekun
konkurs
4.
Udział w konkursie międzyszkolnym
+3
Za każdy
Opiekun
konkurs
5.
Wyróżnienie w konkursie
+1
Za każdy
Opiekun
międzyszkolnym
konkurs
6.
Laureat konkursu międzyszkolnego
+2
Za każdy
Opiekun
konkurs
7.
Udział w konkursie gminnym
+3
Za każdy
Opiekun
konkurs
8.
Wyróżnienie w konkursie gminnym
+2
Za każdy
Opiekun
konkurs
9.
Laureat w konkursie gminnym
+3
Za każdy
Opiekun
konkurs
10. Udział w konkursie powiatowym lub
+2
Za każdy
Opiekun
rejonowym
konkurs
11. Wyróżnienie w konkursie powiatowym +3
Za każdy
Opiekun
lub rejonowym
konkurs
12. Laureat konkursu powiatowego lub
+4
Za każdy
Opiekun
rejonowego
konkurs
13. Udział w konkursie wojewódzkim
+5
Za każdy
Opiekun
konkurs
14. Wyróżnienie w konkursie
+7
Za każdy
Opiekun
wojewódzkim
konkurs
15. Laureat konkursu wojewódzkiego
+10
Za każdy
Opiekun
konkurs
16. Udział w konkursie Kuratora Oświaty – +2
Za każdy
Opiekun
etap szkolny
konkurs
17. Kwalifikacja do etapu okręgowego w
+3
Za każdy
Opiekun
konkursie Kuratora Oświaty
konkurs
18. Udział w konkursie Kuratora Oświaty – +5
Za każdy
Opiekun
etap okręgowy
konkurs
19. Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego
+10
Za każdy
Opiekun
w konkursie Kuratora Oświaty
konkurs
20. Udział w konkursie Kuratora Oświaty – +15
Za każdy
Opiekun

6.

etap wojewódzki
Laureat w konkursie Kuratora Oświaty
– etap wojewódzki
Udział w konkursie ogólnopolskim
jednoetapowym
Wyróżnienie w konkursie
ogólnopolskim jednoetapowym
Laureat konkursu ogólnopolskiego

konkurs
21.
+25
Za każdy
Opiekun
konkurs
22.
+2
Za każdy
Opiekun
konkurs
23.
+3
Za każdy
Opiekun
konkurs
24.
+8
Za każdy
Opiekun
konkurs
25. Udział w konkursie międzynarodowym +2
Za każdy
Opiekun
jednoetapowym
konkurs
26. Wyróżnienie w konkursie
+3
Za każdy
Opiekun
międzynarodowym jednoetapowym
konkurs
27. Laureat konkursu międzynarodowego
+8
Za każdy
Opiekun
jednoetapowego
konkurs
Kategoria: D – Takt i kultura w stosunkach z ludźmi, postawa moralna i społeczna,
zachowanie podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Systematyczne (min. 1 godzina w
tygodniu) i efektywne udzielanie
pomocy kolegom w nauce na terenie
szkoły pod opieką nauczycieli
świetlicy, biblioteki lub innego
nauczyciela, np. podczas lekcji
Systematyczne działanie na rzecz klasy
lub/ i szkoły
(np.: gazetki, opieka nad zwierzętami,
drobne prace porządkowe)
Bardzo dobrze pełnione obowiązki
członka samorządu klasowego
Bardzo dobrze pełnione obowiązki
członka samorządu szkolnego
Aktywny udział (praca przy realizacji)
w akcjach charytatywnych,
społecznych, prozdrowotnych,
proekologicznych.
Aktywny udział w pracach
porządkowych w Kwaterze Synów
Pułku.
Reprezentowanie szkoły w poczcie
sztandarowym
Reprezentowanie szkoły w delegacjach
podczas uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych
Premia w kategorii Takt i kultura w
stosunkach z ludźmi, postawa
moralna i społeczna, zachowanie
podczas uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych.
(premię otrzymuje uczeń, który nie ma

+2

Za każdy
miesiąc

Opiekun

+2

Za każdy
miesiąc

Wychowawca,
każdy nauczyciel

+5

Za semestr

Wychowawca

+5

Za semestr

+3

Za każdą akcję

Opiekun
samorządu
Organizator

+1

Za każde
działanie

Wychowawca

+2

Za każdą
uroczystość
Za każde
zdarzenie

Opiekun

Na koniec
semestru

Wychowawca

+5

+15

Wychowawca

10.
11.
12.

13.
14.

wpisanych uwag negatywnych z tego
samego działu)
Bardzo dobrze pełnione obowiązki
dyżurnego klasowego.
Bardzo dobrze pełnione obowiązki
dyżurnego szkolnego
Wolontariat

+2
+2
+5

Po pełnionym
dyżurze
Po pełnionym
dyżurze
Za każdą
edycję
akcji/semestr
Każdorazowo
Za każde
działanie

Wychowawca
Wychowawca
Organizator

Postawa zgodna z zasadami Fair Play
+1
Nauczyciel
Aktywny udział w dniach otwartych
+4
Nauczyciel
szkoły oraz innych zewnętrznych
działaniach promocyjnych
Kategoria: E Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
1.
Premia w kategorii Dbałość o
+15
Na koniec
Wychowawca
semestru
bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz
innych osób
(premię otrzymuje uczeń, który
przestrzega zasad bezpieczeństwa i
prawidłowo reaguje na występujące
zagrożenia, nie ma wpisanych uwag
negatywnych z tego samego działu)
Kategoria: F - Sumienność, poczucie odpowiedzialności
1.
Premia w kategorii Sumienność,
+15
Na koniec
Wychowawca
semestru
poczucie odpowiedzialności.
(premię otrzymuje uczeń, który zawsze
dotrzymuje ustalonych terminów,
rzetelnie wywiązuje się z powierzonych
mu oraz podjętych przez niego
dobrowolnie zadań, nie ma wpisanych
uwag negatywnych z tego samego
działu)
2.
Premia wychowawcy za obłożenie
+3
Pierwszy
Wychowawca
wszystkich podręczników szkolnych do
tydzień
końca września w r.szk..
października
po okazaniu
kompletu
obłożonych
podręczników.
Kategoria: I - Stosunek do nauki
1.
Premia w kategorii Stosunek do nauki +10
Na koniec
Wychowawca
- za systematyczne przygotowywanie
semestru
się do lekcji.
(premię tę otrzymuje uczeń, który przez
cały semestr nie uzyskał ani jednej
uwagi z punktami ujemnymi w tej
kategorii)
Kategoria: K - Dbałość o swój wygląd zewnętrzny
1.
Premia w kategorii: Dbałość o swój
+5
Za semestr
Wychowawca
wygląd zewnętrzny.

(Premię otrzymuje uczeń, który nie ma
wpisanych uwag negatywnych z tego
samego działu)
Kategoria: J - Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy i nauczyciela
1.
Punkty do dyspozycji wychowawcy
Od +1 Za każde
klasy i nauczyciela
do +5 zdarzenie
(W przypadku zaistnienia zdarzenia,
którego nie można zakwalifikować do
żadnego zachowania w poszczególnych
kategoriach, wychowawca klasy lub
nauczyciel po konsultacji z
nauczycielami uczącymi w danej klasie
ustala ilość przyznanych punktów i
podaje informację do wiadomości
innych wychowawców w celu
ujednolicenia oceny).
Kategoria: G - Premie specjalne
1.
+15
Na koniec
Premia za brak punktów ujemnych
we wszystkich kategoriach. Premię tę
semestru
otrzymuje uczeń, który przez cały
semestr nie uzyskał ani jednej uwagi z
punktami ujemnymi.
Kategoria: H - Nagrody i kary administracyjne
1.
Pisemna pochwała Dyrektora szkoły
+20
Za każde
zdarzenie
2.
Pochwała Wychowawcy klasy
+10
Za każde
zdarzenie

Wychowawca lub
nauczyciel

Wychowawca

Dyrektor
Wychowawca

Tabela 3.
Waga zachowań negatywnych
L.p. Zachowanie ucznia

Punkty

Częstotliwość

Nauczyciel
odpowiedzialny za
wpis

Kategoria: A Frekwencja
1.
Całodniowa nieusprawiedliwiona
-2
Za każdy
Wychowawca
nieobecność. (Termin
dzień
usprawiedliwienia 7 dni)
2.
Nieusprawiedliwiona godzina lub
-1
Za każde
Wychowawca
kilka godzin. (Termin
zdarzenie
usprawiedliwienia 7 dni)
3.
Spóźnienie na zajęcia. (do 15
-1
Za każde 3
Wychowawca
minut, powyżej nieobecność)
spóźnienia
Kategoria: E - Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
1.
Przynoszenie do szkoły
-5
Za każde
Nauczyciel, który
niebezpiecznych przedmiotów i
zdarzenie
zauważył zdarzenie
substancji
(np. ostrych narzędzi, laserów,
materiałów łatwopalnych,

7.

materiałów wybuchowych, petard,
preparatów biobójczych itp.)
Opuszczanie terenu szkoły bez
zezwolenia (wyjście do sklepu,
samodzielne wyjście na przystanek
autobusowy, boiska szkolne)
Stosowanie przemocy fizycznej –
wszczęcie bójki lub udział w bójce
Stosowanie przemocy fizycznej –
przepychanie, prowokowanie do
bójki, kopanie, gryzienie, duszenie,
podstawianie nogi.
Stwarzanie sytuacji
niebezpiecznych
(np.: bieganie po korytarzu,
wchodzenie na kraty, zjeżdżanie po
poręczy, wybieganie z klasy po
lekcji na przerwę, itp.)
Stosowanie przemocy psychicznej
(np.: dokuczanie słowne, ubliżanie,
ośmieszanie, przezywanie,
wulgarne gesty, przemoc z
wykorzystaniem Technologii
Informacyjno Komunikacyjnej itp.)
Palenie papierosów

8.

Picie alkoholu

-15

9.

Zażywanie narkotyków

-15

10.

Posiadanie lub handel środkami
odurzającymi (narkotykami)
Zażywanie innych środków
psychoaktywnych (np.: dopalaczy)

-15

12.

Kradzież cudzego mienia

-15

13.

Wyłudzanie pieniędzy

-15

14.

Zniszczenie mienia szkolnego

-15

15.

Zniszczenie mienia prywatnego

-15

16.

Fotografowanie lub filmowanie
osób bez ich zgody
Upublicznianie materiałów
fotograficznych i video bez zgody
osób na nich obecnych
Pozostawanie bez opieki na terenie
szkoły przed i po lekcjach

-5

2.

3.
4.

5.

6.

11.

17.

18.

-5

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-10

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-3

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-10

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-15

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca
Wychowawca

-5

-15

-10

-1

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

Nieuzasadnione przebywanie na
klatkach schodowych podczas
przerw i lekcji.
Schodzenie do szatni w trakcie
lekcji i na przerwach po
rozpoczęciu zajęć i przed
zakończeniem zajęć wg
wyznaczonego planu lekcji i zajęć
dodatkowych ucznia
Przebywanie w kabinie toaletowej
w towarzystwie innych osób.
Szkodliwa działalność w pracowni
komputerowej, np. usuwanie
oprogramowania, modyfikowanie
cudzych prac, złośliwe skrypty.

-1

Za każde
zdarzenie

-1

Za każde
zdarzenie

lub wychowawca
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-3

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

1.

Używanie wulgaryzmów

-2

Za każde
zdarzenie

2.

Zachowanie nietaktowne lub
niekulturalne (np. zachowania
aroganckie, opryskliwe,
oszukiwanie personelu szkoły)
Przeszkadzanie podczas lekcji
(np.: rozmowy, jedzenie i picie,
dekoncentrowanie innych uczniów)
Niewłaściwe zachowanie podczas
uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych (np.: rozmowy,
jedzenie i picie)
Znieważanie uczniów, ich
rodziców, grona pedagogicznego
lub innych pracowników szkoły
Używanie urządzeń
multimedialnych niezgodnie ze
szkolną procedura (telefonu
komórkowego, tabletów,
komputerów – prywatnych i
szkolnych)
Niekulturalne spożywanie posiłków
w stołówce szkolnej oraz na
korytarzach
(np. zaśmiecanie stolików i podłóg,
celowe rozlewanie posiłków)

-3

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca

-1

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-3

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca

-5

Za każde
zdarzenie

-1

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca

-1

Za każde
zdarzenie

19.

20.

21.

Od -1 do –
10
W
zależności
od
wyrządzonej
szkody.
Kategoria: D - Takt i kultura w stosunkach z ludźmi, postawa moralna i społeczna,
zachowanie podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
22.

3.

4.

5.

6.

7.

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca

Niedopełnienie obowiązków
-1
dyżurnego
9.
Postawa niezgodna z zasadami Fair -1
Play
Kategoria: F - Sumienność, poczucie odpowiedzialności
1.
Fałszowanie dokumentów
-10
szkolnych (usprawiedliwień, ocen)
2.
Niewywiązanie się z powierzonych -2
zadań w uroczystościach szkolnych
i poza szkolnych, pełnienia
powierzonych funkcji (np. w
samorządzie szkolnym,
niedopełnienie obowiązków
dyżurnego)
3.
Nieterminowe zwracanie książek do -1
biblioteki.
4.
Nieterminowe zwracanie
-1
sprawdzianów lub innych
dokumentów szkolnych.
5.
Celowe zniszczenie podręcznika
-2
szkolnego (bezpłatnego)
6.
Pozostawienie
-1
nieuporządkowanego stanowiska
pracy
(np. niezasunięte krzesełko, śmieci
na stoliku lub pod nim) (akwarium,
terrarium, żółwie;-))
Kategoria: K - Dbałość o swój wygląd zewnętrzny
1.
Niestosowny ubiór - niezgodny z
-1
modelem stroju szkolnego.
(np. zbyt duży dekolt, ubrania z
przedstawieniami narkotyków,
przemocy, wulgarnymi tekstami,
wulgarną grafiką)
2.
Brak stroju galowego
-1

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Wychowawca lub
inny nauczyciel
Opiekun

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Bibliotekarz

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Bibliotekarz

Za każde
zdarzenie

Wychowawca lub
inny nauczyciel

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Wychowawca lub
inny nauczyciel
Wychowawca lub
inny nauczyciel
Wychowawca lub
inny nauczyciel

-1

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel

-1

Jednorazowo
Nauczyciel
na koniec
semestru tylko

8.

3.
4.

Makijaż, malowanie włosów,
paznokci
Niezmienianie obuwia

Kategoria: I - Stosunek do nauki
1.
Brak przyborów podczas lekcji
(np. stój sportowy, instrument,
linijka, podręcznik; uwagę/uwagi
uczeń otrzymuje po wykorzystaniu
limitu określonego na danym
przedmiocie w semestrze.
1.
Nieprzygotowywanie się do lekcji
(uwagę/uwagi uczeń otrzymuje po
wykorzystaniu w semestrze limitu

-1
-1

Nauczyciel
przedmiotu

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

określonego w PSO)

po
wykorzystaniu
limitu
ustalonego w
PSO
2.
Popełnienie plagiatu.
-3
Za każde
zdarzenie
3.
Uczeń nie pracuje podczas lekcji
-1
Za każde
zdarzenie
Kategoria: J - Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy i nauczyciela
1.
Punkty do dyspozycji wychowawcy Od -5 do -1 Za każde
klasy i nauczyciela
zdarzenie
(W przypadku zaistnienia
zdarzenia, którego nie można
zakwalifikować do żadnego
zachowania w poszczególnych
kategoriach, wychowawca klasy lub
nauczyciel po konsultacji z
nauczycielami uczącymi w danej
klasie ustala ilość przyznanych
punktów i podaje informację do
wiadomości innych wychowawców
w celu ujednolicenia oceny)
Kategoria: H - Nagrody i kary administracyjne
1.
Nagana Dyrektora szkoły
-20
Za każde
zdarzenie
2.
Upomnienie Wychowawcy klasy
-10
Za każde
zdarzenie
3.
Notoryczne przewinienia z tej
-10
Za każdy
samej kategorii oceny w zakresie
komplet
punktowym oceny „-1”. Za 10
przewinień uczeń otrzymuje
upomnienie wychowawcy klasy.
4.
Notoryczne przewinienia z tej
-10
Za każdy
samej kategorii oceny w zakresie
komplet
punktowym oceny „-2”. Za 7
przewinień uczeń otrzymuje
upomnienie wychowawcy klasy.
5.
Notoryczne przewinienia z tej
-10
Za każdy
samej kategorii oceny w zakresie
komplet
punktowym oceny „-3”. Za 5
przewinień uczeń otrzymuje
upomnienie wychowawcy klasy.
6.
Notoryczne przewinienia z tej
-10
Za każdy
samej kategorii oceny w zakresie
komplet
punktowym oceny „-5”. Za 4
przewinienia uczeń otrzymuje
upomnienie wychowawcy klasy.
7.
Notoryczne przewinienia z tej
-10
Za każdy
samej kategorii oceny w zakresie
komplet

Nauczyciel
Nauczyciel

Wychowawca lub
nauczyciel

Dyrektor
Wychowawca
Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca

8.

punktowym oceny „-10”. Za 2
przewinienia uczeń otrzymuje
upomnienie wychowawcy klasy.
Notoryczne przewinienia z tej
samej kategorii oceny w zakresie
punktowym oceny „-15”. Za 2
przewinienia uczeń otrzymuje
upomnienie wychowawcy klasy.

- 10

Za każdy
komplet

Wychowawca

Tabela nr 4.
Opinia uczniów z klasy
L.p. Ocena uśredniona wystawiona przez
wszystkich uczniów z klasy
1.

Opinia uczniów z klasy - Wzorowe

2.

Opinia uczniów z klasy - Bardzo dobre

3.

Opinia uczniów z klasy - Dobre

4.

Opinia uczniów z klasy - Poprawne

5.

Opinia uczniów z klasy - Nieodpowiednie

6.

Opinia uczniów z klasy - Naganne

Punkty Częstotliwość Nauczyciel
odpowiedzialny
za wpis
+4
Na koniec
Wychowawca
semestru
+3
Na koniec
Wychowawca
semestru
+2
Na koniec
Wychowawca
semestru
+1
Na koniec
Wychowawca
semestru
-1
Na koniec
Wychowawca
semestru
-2
Na koniec
Wychowawca
semestru

Tabela nr 5.
Samoocena ucznia
L.p. Ocena wystawiona przez ucznia

1.

Samoocena ucznia - Wzorowe

2.

Samoocena ucznia - Bardzo dobre

3.

Samoocena ucznia - Dobre

4.

Samoocena ucznia - Poprawne

Punkty Częstotliwość Nauczyciel
odpowiedzialny
za wpis
+4
Na koniec
Wychowawca
semestru
+3
Na koniec
Wychowawca
semestru
+2
Na koniec
Wychowawca
semestru
+1
Na koniec
Wychowawca

5.

Samoocena uczni - Nieodpowiednie

-1

6.

Samoocena ucznia - Naganne

-2

semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru

Wychowawca
Wychowawca

Tabela nr 6.
Oceny cząstkowe semestralne/końcoworoczne z przedmiotów (w komentarzu należy
wpisać przedmiot)
L.p. Ocena wystawiona przez nauczyciela
przedmiotu
1.

Wzorowe

2.

Bardzo dobre

3.

Dobre

4.

Poprawne

5.

Nieodpowiednie

6.

Naganne

Punkty Częstotliwość Nauczyciel
odpowiedzialny
za wpis
+4
Na koniec
Nauczyciel
semestru
przedmiotu
+3
Na koniec
Nauczyciel
semestru
przedmiotu
+2
Na koniec
Nauczyciel
semestru
przedmiotu
+1
Na koniec
Nauczyciel
semestru
przedmiotu
-1
Na koniec
Nauczyciel
semestru
przedmiotu
-2
Na koniec
Nauczyciel
semestru
przedmiotu

Podczas ustalania oceny zachowania obowiązują następujące zastrzeżenia bez względu na
ostateczną sumę punktów uzyskanych przez ucznia w danym semestrze:
Uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy klasy nie może otrzymać oceny
wyższej, niż dobra. Upomnienie wychowawcy klasy skutkuje otrzymaniem 10
punktów ujemnych.
Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej,
niż poprawna. Nagana Dyrektora szkoły skutkuje otrzymaniem 20 punktów ujemnych.
Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem otrzymuje ocenę końcową z zachowania naganną.
Uczeń, który otrzymał od 7 do 9 punktów ujemnych nie może mieć oceny wyższej niż
bardzo dobra.
Uczeń, który otrzymał od 10 do 20 punktów ujemnych nie może mieć oceny wyższej
niż dobra.
Uczeń, który otrzymał od 21 do 30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny
wyższej niż poprawna.
Uczeń, który otrzymał od 31 do 50 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny
wyższej niż nieodpowiednia.
Uczeń, który otrzymał powyżej 50 punktów ujemnych otrzymuje ocenę naganną.
Oceny nagannej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał wymaganą ilość punktów na
tę ocenę (powyżej 50 punktów ujemnych), ale wśród ocen z punktami ujemnymi brak
jest ocen z jednorazowym przyznaniem punktów -10 lub mniej.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który bez względu na ilość punktów otrzymał 3
i więcej oceny z wagą -15 lub niżej
Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał jednorazowe punkty
ujemne mniejsze niż -3
Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał więcej niż 3 oceny,
których jednorazowe punkty ujemne są mniejsze niż -2 ale nie mniejsze niż -3.
Oceny zachowania wraz z punktami nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego
w terminie 5 dni roboczych od wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Informację o ilości punktów i przewidywanej ocenie ucznia wychowawca podaje
rodzicom lub prawnym opiekunom podczas zebrań z rodzicami.

