Załącznik nr 9

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH 4-6 SP ORAZ 1-3
GIMNAZJUM

Zachowanie ucznia jest procesem i ocenianie tegoż zachowania wymaga całorocznej
obserwacji. Jednakże każdy uczeń ma szansę na zabieganie o lepszą ocenę z zachowania
poprzez wyraźną poprawę. W pracy ucznia nad polepszeniem zachowania oraz
zaplanowaniem działań pozytywnie ocenianych osobą wspierającą jest przede wszystkim
wychowawca.
§1
1. Zakładamy, że każde zachowanie jest oceniane w przeliczeniu na punkty. Uczeń otrzymuje na
początku każdego półrocza kredyt w wysokości 100 pkt.
2. Za każdą pozytywną postawę uczeń otrzymuje punkty w postaci premii, która jest doliczana do
kredytu. Natomiast za postawę negatywną otrzymuje punkty karne, które są odejmowane od
sumy punktów uzyskanych za działania pożądane, przy czym ocenę za I półrocze ustalamy
według skali śródrocznej, a ocenę na koniec roku szkolnego dodając sumę punktów uzyskanych
w I i II półroczu według skali rocznej.
1) SKALA ŚRÓDROCZNA:

2) SKALA ROCZNA:

wzorowe: 200 punktów i powyżej
bardzo dobre: 150–199 punktów
dobre: 100–149 punktów
poprawne: 50–99 punktów
nieodpowiednie: (minus) 20–(plus) 49 pkt.
naganne: poniżej (minus) 20 punktów

wzorowe: 400 punktów i powyżej
bardzo dobre: 300–399 punktów
dobre: 200–299 punktów
poprawne: 100–199 punktów
nieodpowiednie: 0–99 pkt.
naganne: poniżej 0 punktów

3. Informacje (pochwały) za udział ucznia w konkursie wpisuje na bieżąco nauczyciel
prowadzący.
§2
1. Premie punktowe za udział w konkursach i zawodach sportowych:
1) Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
(ocenia się tylko najwyższe osiągnięcie) stopnia (konkursy kuratoryjne)
a) szkolnego
a) udział 10 pkt;
b) rejonowego
b) udział 20 pkt;
c) wojewódzkiego
c) udział 30pkt; finalista 40 pkt; laureat 60 pk
2) Udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej lub Gimnazjadzie (ocenia się tylko najwyższe
osiągnięcie) stopnia (Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada)

a) powiatowego (miejskiego)
a) udział 5 pkt; II-III m.15 pkt; I m. 20 pkt
b) rejonowego
b) udział 25 pkt; II-III m. 30 pkt; I m. 35 pkt
c) wojewódzkiego
c) udział 40 pkt; II-III m. 45 pkt; I m. 50 pkt
d) ogólnopolskiego
d) udział 55 pkt; I-III m. 100 pkt
3) Udział w zawodach sportowych i konkursach innego typu (ocenia się tylko najwyższe osiągnięcie)
stopnia (konkursy inne)
a) szkolnego
a) udział 10 pkt; I-VI m. (laureat) 15 pkt
b) miejskiego (międzyszkolnego), powiatowego
b) udział 10 pkt; I-VI m. (laureat) 20 pkt
c) rejonowego (regionalnego)
c) udział 10 pkt; I-VI m. (laureat) 25 pkt
d) wojewódzkiego
d) udział 10 pkt; I-VI m. (laureat) 30 pkt
e) ogólnopolskiego
e) udział 10 pkt; I-VI m. (laureat) 35 pkt
2. Działalność na rzecz szkoły i klasy:
1) Funkcja w szkole (funkcja w szkole)
20 pkt
2) Funkcja w klasie (funkcja w klasie)
10 pkt
3) Pomoc w organizowaniu imprezy klasowej (organizacja imprezy 10 pkt
klasowej)
4) Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej (organizacja imprezy 20 pkt
szkolnej)
5) Praca na rzecz klasy (praca na rzecz klasy)
10 pkt
6) Praca na rzecz szkoły (praca na rzecz szkoły)
20 pkt
3. Rozwój osobisty
1) Systematyczna pomoc kolegom w nauce (pomoc w nauce)
2) Wyraźna praca nad sobą przejawiająca się zdecydowaną poprawą (praca
nad sobą)
3) Reprezentowanie szkoły inne niż konkursy i zawody sportowe
(reprezentowanie szkoły inne)
4) Systematyczny i aktywny udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych
(zajęcia pozalekcyjne)
5) Co najmniej 95 % frekwencja (frekwencja)

20 pkt w półroczu
20 pkt w półroczu
10 pkt
10 pkt
20 pkt w półroczu

4. Kultura na co dzień
1) Szczególnie wyróżniająca się kultura osobista (kultura osobista)
2) Działania na rzecz integracji klasy (integrowanie klasy)
3) Potwierdzona, przez danego opiekuna, działalność prospołeczna
(działalność prospołeczna)
4) Opieka nad kolegą niepełnosprawnym lub wymagającym pomocy
(opieka nad niepełnosprawnym)
5) Reagowanie na zachowania agresywne wśród kolegów, próby
zapobiegania im (zapobieganie agresji)
6) Wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych
7) Pochwała Dyrektora Szkoły (pochwała Dyrektora)
8) Zaangażowany udział w projekcie edukacyjnym (projekt edukacyjny)

20 pkt w półroczu
20 pkt w półroczu
10 pkt
40 pkt w półroczu
10 pkt
10 pkt
30 pkt
20 pkt

9) Udział w akcjach (zbiórka nakrętek, makulatury, karmy
itp.) (udział w akcjach)

dla zwierząt

20 pkt w półroczu

§3
1. Punkty karne za:
1) Przeszkadzanie podczas lekcji (przeszkadzanie)
2) Niewyłączenie telefonu komórkowego na czas lekcji (nie
wyłączenie telefonu)
3) Używanie telefonu komórkowego podczas lekcji (używanie
telefonu)
4) Nieuzasadnione odmówienie wykonania polecenia nauczyciela
(odmowa wykonania polecenia)
5) Niestosowny do okoliczności strój (nieodpowiedni strój)
6) Niezmienione obuwie (niezmienione obuwie)
7) Nienoszenie identyfikatora w widocznym miejscu (brak
identyfikatora)
8) Niszczenie identyfikatora (niszczenie identyfikatora)
9) Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innych
pracowników szkoły (aroganckie zachowanie)
10) Zaczepianie słowne lub fizyczne innych osób (zaczepianie
słowne lub fizyczne)
11) Bójka (bójka)
12) Wulgarne słownictwo (wulgarne słownictwo)
13) Świadome stwarzanie sytuacji zagrożenia dla siebie i innych
(stwarzanie zagrożenia)
14) Łamanie regulaminu obowiązującego w
pracowni, sali
gimnastycznej, na boisku (łamanie regulaminu)
15) Niszczenie mienia szkolnego i społecznego (niszczenie mienia)

5 pkt
5 pkt
10 pkt
10 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
10 pkt
20 pkt
10 pkt
20 pkt
10 pkt
20 pkt
10 pkt

10 pkt lub 30 pkt gdy szkoda
nie została naprawiona
10 pkt
(niewykonanie 10 pkt

16) Zaśmiecanie otoczenia (śmiecenie)
17) Niewykonanie podjętego zobowiązania
zobowiązania)
18) Działania na rzecz dezintegracji klasy (dezintegrowanie klasy)
19) Stosowanie wobec innych przemocy psychicznej
(wyśmiewanie, zastraszanie, itp.) (przemoc psychiczna)
20) Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję (spóźnienie)
21) Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji (nieobecność)
22) Samowolne opuszczenie:
a) budynku szkoły (w czasie lekcji i przerw) (opuszczenie
budynku szkoły)
b) terenu szkoły (opuszczenie terenu szkoły)
23) Nieprzestrzeganie ustalonych zasad w czasie wyjść, wycieczek,
itp.) (niewłaściwe zachowanie poza szkołą)
24) Samowolne oddalenie się w czasie wyjść grupowych poza
terenem szkoły (samowolne oddalenie się)

20 pkt w półroczu
30 pkt
3 pkt
5 pkt
15 pkt
15 pkt
10 pkt
15 pkt

j25) Wyłudzanie pieniędzy (wyłudzanie pieniędzy)
26) Kradzież (kradzież)
27) Fałszowanie dokumentów (fałszowanie dokumentów)
28) Kłamstwo (kłamstwo)
29) Palenie papierosów (palenie papierosów)
30) Picie alkoholu (picie alkoholu)
31)Używanie
substancji
psychoaktywnych
(używanie
narkotyków)
32)
Rozprowadzanie
substancji
psychoaktywnych
(rozprowadzanie narkotyków)
33) Rejestrowanie dźwięków i obrazów z naruszeniem godności
innych
osób
lub
służących
ich
rozpowszechnianiu
(nagrywanie/fotografowanie innych osób)
34) Kolizja z prawem (kolizja z prawem)

30 pkt
50 pkt
20 pkt
20 pkt
30 pkt
50 pkt
100 pkt
200 pkt
50 pkt

50 pkt

§4
1. Przy ocenianiu zachowania uczniów niepełnosprawnych
uwzględnia się specyfikę
niepełnosprawności ucznia określoną na podstawie opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego / indywidualnego nauczania wydanych przez poradnię psychologicznopedagogiczną.
2. W wyjątkowej sytuacji zespół dydaktyczno-wychowawczy klasy może przyznać do 100
punktów dodatnich uczniowi, który w pierwszym półroczu otrzymał ocenę naganną
zachowania, a w drugim przejawia zdecydowaną poprawę. Wniosek o przyznanie punktów
składa wychowawca klasy lub członek zespołu na spotkaniu zespołu dydaktycznowychowawczego.
3. Uczeń nie może uzyskać oceny zachowania wyższej niż bardzo dobra mimo spełniania
warunków określonych regulaminem, jeżeli w półroczu uzyskał więcej niż 100 punktów
karnych lub otrzymał naganę wychowawcy klasy, upomnienie Dyrektora Szkoły.
4. Uczeń nie może uzyskać oceny zachowania wyższej niż dobra mimo spełniania warunków
określonych regulaminem, jeżeli w półroczu uzyskał więcej niż 150 punktów karnych lub
otrzymał naganę Dyrektora Szkoły.

