Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania
w Szkole Podstawowej nr 13 w klasach 4-8
1. Ocena zachowania ucznia polega na przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, norm
etycznych oraz przepisów wewnątrzszkolnych i wpisywaniu przez wychowawcę klasy
i nauczycieli odpowiedniej ilości punktów w kartę zachowania ucznia.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
- Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
- Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
- Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm;
- Dbałość o honor i tradycję szkoły;
- Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
- Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
- Okazywanie szacunku innym osobom.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się wg następującej skali:
- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne
4. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych
opiekunów) o zasadach oceny zachowania oraz kryteriach punktowych przyjętych na dany rok
szkolny.
5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie statystyki punktowej
w dzienniku elektronicznym. Każdy uczeń w semestrze otrzymuje kredyt 100 punktów,
który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć
lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
6. Uczeń może zyskać lub stracić punkty za każde zachowanie pozytywne lub negatywne ujęte w
statystyce punktowej w dzienniku elektronicznym zgodnie z przyjętymi w szkole kategoriami
ocen (zał. nr 1). Każdej kategorii przypisane są określone przedziały punktowe.
7. Dodatkową kategorią jest „frekwencja” służąca podsumowaniu każdego miesiąca.
Wychowawca przyznaje punkty w sposób określony w załączniku nr 1.

8. Pod koniec każdego semestru, przed wystawieniem oceny z zachowania, wychowawca ma
prawo do przydzielenia każdemu uczniowi punktów w przedziale od +10 do - 10 pkt.

Przyznanych w ten sposób punktów ujemnych nie bierze się pod uwagę, ustalając liczbę
punktów o których mowa w pkt. 11.
9. Uzyskane i tracone punkty wpisuje wychowawca oraz inni nauczyciele obserwujący
zachowania uczniów na lekcji, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie wyjść, imprez,
wycieczek itp. Zapis ten jest prowadzony jawnie i systematycznie w dzienniku elektronicznym,
punkty wprowadzane są wraz z krótką informacją dotyczącą zachowania ucznia. Uczeń jest o
nich powiadamiany ustnie.
10. Ocenę śródroczną i roczną wystawia wychowawca na podstawie poniższego kryterium
punktowego:
KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA
Zachowanie
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

Punkty
od 141 punktów
121 - 140 punktów
85 - 120 punktów
55 - 84 punktów
25 - 54 punktów
Poniżej 25 punktów

11. Oceny wzorowej nie uzyska uczeń, posiadający, co najmniej 10 p. ujemnych, otrzymał naganę
dyrektora, wychowawcy lub trenera.
Oceny bardzo dobrej nie uzyska uczeń posiadający, co najmniej 20 p. ujemnych lub otrzymał
naganę dyrektora szkoły.
Oceny dobrej nie otrzyma uczeń posiadający, co najmniej 35 punktów ujemnych.
12. Roczną ocenę z zachowania wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej z dwóch
semestrów według zasad ujętych w pkt.10.
Przy ustalaniu liczby punktów ujemnych decydujących o nieotrzymaniu na koniec roku ocen :
wzorowej, bardzo dobrej i dobrej (punkt 11) bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną
z dwóch semestrów.
13. Jeżeli uczeń osiągnie pułap punktów zbliżający się do oceny nagannej otrzymuje propozycję
podpisania KONTRAKTU WYCHOWAWCZEGO (umowa terminowa między uczniem,
wychowawcą, rodzicem i psychologiem dotycząca poprawy zachowania). Uczeń, który
zrealizuje kontrakt – umowę, uzyskuje do + 20 pkt. Kontrakt z uczniem podpisujemy najpóźniej
miesiąc przed terminem wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.
14. Uczeń, który ma kłopot z realizacją kontraktu zostaje zobowiązany do założenia ZESZYTU
WPISÓW CODZIENNYCH (codzienny monitoring zachowania w ustalonym terminie).
W przypadku zmiany zachowania oraz braku punktów ujemnych w określonych indywidualnie
obszarach zachowania uczeń otrzymuje do + 25 pkt. Zeszyt wpisów zakładamy najpóźniej
miesiąc przed terminem wystawienia oceny śródrocznej i rocznej.

15. W szczególnych przypadkach na wniosek wychowawcy Rada Pedagogiczna ma prawo
odstępstwa od przyjętych zasad oceny zachowania i wystawienia oceny zaproponowanej przez
wychowawcę.
16. Ocena z zachowania może mieć wpływ na promocje do klasy programowo wyższej i ukończenie
szkoły.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu wystawiono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo
najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Załącznik 1) Szczegółowe zasady przydziału punktów w wybranych kryteriach:
Punkty dodatnie
Obszar zachowania

Konkursy wewnątrzszkolne

Udział w konkursach
pozaszkolnych

Rozgrywki wewnątrzszkolne
Rozgrywki zewnętrzne

Miesięczna 100 % frekwencja
(brak nieobecności)

Szczegółowy opis przydziału punktów
Każdorazowo:
za udział +5 pkt.
za zajęcie I,II,III miejsca lub wyróżnienie
+10 pkt.
Każdorazowo:
za udział +5 pkt.
za zajęcie I,II,III miejsca lub wyróżnienie
+15 pkt.
Każdorazowo:
za udział +5 pkt.
za zajęcie I,II,III miejsca lub wyróżnienie
+10 pkt.
Dla klas niesportowych każdorazowo:
za udział +5 pkt.
za zajęcie I,II,III miejsca lub wyróżnienie
+10 pkt.
Dla klas sportowych jednorazowo na
koniec semestru od +1 do +10 pkt.
przyznaje trener.
Każdorazowo 2 punkty:
Za każdy miesiąc w którym uczeń
zanotował 100 % frekwencję w
planowych zajęciach edukacyjnych (brak
nieobecności - nawet
usprawiedliwionych i brak spóźnień).
Każdorazowo 1 punkt :
za każdy miesiąc w którym uczeń
zanotował 100 % frekwencję w zajęciach
edukacyjnych włączając nieobecności
usprawiedliwione i brak spóźnień.

Osoba uprawniona do
dokonania wpisu
Nauczyciel opiekun

Nauczyciel opiekun

Nauczyciel opiekun

Nauczyciel opiekun, trener

wychowawca

Rozwijanie zainteresowań
poza szkołą np.: zajęcia
teatralne, taneczne, sportowe

Praca na rzecz szkoły:
- udział w przedstawieniach
- działalność w SU
- reprezentowanie szkoły z
pocztem sztandarowym
podczas uroczystości
- udział w przygotowaniu
festynów, kiermaszu
świątecznego, drzwi
otwartych, przedszkoliady,
wystaw itp.
Praca na rzecz klasy:
- udział przedstawicieli klas w
zebraniach SU
- przygotowanie gazetek,
materiałów potrzebnych do
imprez szkolnych i klasowych
- dbanie o wystrój sali
- pełnienie funkcji dyżurnego
- pomoc koleżeńska

Jednorazowo raz w semestrze łącznie za
wszystkie zaświadczenia +10 pkt.
za organizowany przez podmioty
zewnętrzne udokumentowany i aktywny
udział w wszelkiego rodzaju
organizacjach, klubach, zespołach,
stowarzyszeniach których celem jest
rozwijanie zainteresowań i pasji
młodzieży jak.: sportowe, artystyczne,
intelektualne itp.
Każdorazowo od + 1 do +10 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Każdorazowo od + 1 do +10 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Raz w miesiącu +2 pkt.
Brak punktów ujemnych w
danym miesiącu

Przeciwstawianie się
przejawom agresji

Wychowawca klasy

Każdorazowo + 10 pkt.

Wychowawca
(na początku kolejnego
miesiąca lub w przypadku
czerwca – przed
wystawieniem oceny z
zachowania)
Wszyscy nauczyciele

Punkty ujemne:
Obszar zachowania

Szczegółowy opis przydziału punktów

Osoba uprawniona do
dokonania wpisu

Zakłócanie toku zajęć,
uroczystości i imprez

Każdorazowo -3 do -5 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Niewłaściwe zachowanie
podczas przerwy

Każdorazowo -3 do -5 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Niestosowanie się do
poleceń pracowników
szkoły

Każdorazowo -5 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Używanie telefonu
komórkowego

Każdorazowo -5 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Używanie wulgaryzmów

Każdorazowo -5 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Przejawianie agresji
fizycznej lub psychicznej

Każdorazowo -10 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Kłamstwa, oszustwa,
plagiat, naruszanie praw
autorskich, oszustwa w
dzienniku elektronicznym

Każdorazowo -10 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Niszczenie mienia
prywatnego lub szkolnego

Każdorazowo -10 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Stosowanie używek

Każdorazowo -10 pkt.

Wszyscy nauczyciele

Nagana dyrektora,
wychowawcy, trenera

Każdorazowo – 20 punktów za otrzymanie
nagany dyrektora szkoły,
Każdorazowo - 15 punktów za otrzymanie
nagany od wychowawcy lub trenera

Dyrekcja, wychowawcy,
trenerzy

Frekwencja:
(punkty przyznawane po podsumowaniu każdego miesiąca przez wychowawcę na początku
miesiąca kolejnego lub w przypadku czerwca – przed wystawieniem oceny z zachowania)
Miesięczna 100 % frekwencja
(brak nieobecności)

Spóźnienie
Nieobecność
nieusprawiedliwiona

+2 punkty: za każdy miesiąc w którym uczeń zanotował 100 % frekwencję
w planowych zajęciach edukacyjnych (brak nieobecności - nawet
usprawiedliwionych i brak spóźnień).
+1 punkt : za każdy miesiąc, w którym uczeń zanotował 100 % frekwencję w
zajęciach edukacyjnych, włączając nieobecności usprawiedliwione i brak
spóźnień.
-1 punkt za każde nieusprawiedliwione spóźnienie
-1 punkt za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną

