Szkoła Podstawowa we Władysławowie

Regulamin oceniania zachowania
Szczegółowe kryteria ocen z zachowania w klasach IV – VIII
i oddziałach gimnazjalnych
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Przeszkadzanie na lekcji
Nieprzestrzeganie, niewykonywanie zarządzeń oraz poleceń
dyrektora i nauczyciela (np. odmowa pisania sprawdzianu, przejście do innej ławki)
Niespełnianie obowiązków dyżurnego klasowego
Niewłaściwe wywiązywanie się ze swoich obowiązków
Brak obuwia zmiennego
Notoryczne uchylanie się od obowiązku uczestniczenia w
zaplanowanych zajęciach dodatkowych.
Nieodpowiedni wygląd ucznia:
a)Fryzura: (farbowanie- 1 tydzień na powrót do swojego koloru)
b)Ekstrawagancka biżuteria
c)Makijaż
d)Manicure

Ucieczka z zajęć edukacyjnych
Spóźnienie na zajęcia edukacyjne
Godziny nieusprawiedliwione
Opuszczenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych ,przerw i oddalanie
się od grupy w czasie zorganizowanego wyjścia, wyjazdu
Jeżeli opuszczenie związane jest z powtarzającym się
przedmiotem do każdej absencji dodać 1 p
100% frekwencji w semestrze na zajęciach dydaktycznych
Wywiązywanie się z pełnionych funkcji na terenie:
a)Klasy
b)Szkoły
Aktywny udział w pracy na rzecz klasy.
Brak ujemnych punktów

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

2.6

Umyślne niszczenie mienia szkoły, zabrudzenie (np. niszczenie stolików
szkolnych, krzeseł, pisanie po ścianach, ławkach, w toaletach) oprócz pokrycia
kosztów naprawy.
Umyślne zniszczenie cudzej własności.
Fałszowanie dokumentów (zwolnienia, usprawiedliwienia), niszczenie
dokumentów
Wyłudzanie, wymuszenie pieniędzy, towarzyszenie w wyłudzaniu
pieniędzy lub stwarzanie okoliczności sprzyjających wyłudzaniu
pieniędzy.
Kradzież, udział w kradzieży.
Przetrzymywanie książek z biblioteki powyżej ustalonego terminu

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Nagana dyrektora szkoły
Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły.
Udział w działaniach na rzecz pracowni przedmiotowych.
Opieka nad sprzętem nagłaśniającym lub multimedialnym.
Pochwała udzielona przez nauczyciela.
Zbiórka surowców wtórnych.
Pochwała udzielona przez dyrektora szkoły.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:
3.1
3.2
3.3
3.4

Brak szacunku do symboli narodowych i religijnych
Niewłaściwe zachowanie podczas akademii, uroczystości
szkolnych, wycieczek, imprez sportowych
Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych
Nieprzestrzeganie obowiązku noszenia stroju określonego w
Statucie Szkoły.
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3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10.

a)Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty z podziałem na
szczeble:
- Szkolne (z systematycznym przygotowaniem)
udział
+ 10 p
- Powiatowe, rejonowe
udział
+ 15 p
- Wojewódzkie, finalista,
udział
+ 50 p
- Laureat
zajęcie miejsca
+ 50 p
b)Udział w konkursach artystycznych, ekologicznych i innych:
udział
+5p
- Szkolne
zajęcie 1-3 miejsca
+7p
udział
+7p
- Powiatowe, rejonowe
zajęcie 1-3 miejsca
+ 10 p
udział
+ 10 p
- Wojewódzkie
zajęcie 1-3 miejsca
+ 20 p
- Ogólnopolskie
udział
+ 10 p
finał
+ 30 p
a)Zawody sportowe:
- Gminno-szkolne
udział
+5p
zajęcie 1-3 miejsca
+ 7p
- Powiatowe, Rejonowe
udział
+7p
zajęcie 1-3 miejsca
+ 10 p
- Wojewódzkie
udział
+ 10 p
zajęcie 1-3 miejsca
+ 20 p
- Ogólnopolskie
udział
+ 20 p
finał
+ 30 p
Praca na rzecz społeczności lokalnej (wolontariat, Caritas)
każdorazowo
+ 13 p
Okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej murami (oprócz
każdorazowo
+ 18 p
konkursów)

Organizacja uroczystości szkolnych oraz imprez szkolnych:
a)Pomoc
b)Udział
Udział w Poczcie Sztandarowym.

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
4.1.
4.2.

Używanie wulgarnych słów, gestów, rysunków
Wyróżnianie się w komunikowaniu się z nauczycielami i kolegami
oraz pracownikami szkoły

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
osób:
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Używanie telefonów komórkowych, tabletów, sprzętu grającego i
nagrywającego w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych i
uroczystości szkolnych.
Uczestniczenie w sytuacjach lub stwarzanie sytuacji zagrażającej
zdrowiu i bezpieczeństwu innych
a) zastraszanie, wyzywanie, naśmiewanie się, szydzenie,
obmawianie, plotkowanie,
b)przemoc psychiczna i fizyczna, agresja w stosunku do
rówieśników, nauczycieli innych pracowników, udział w bójce i
podżeganie do bójki.
Wnoszenie na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i
życiu oraz ich używanie.
Palenie papierosów w szkole i poza szkołą (bliskie otoczenie, obiekty
podlegające pod placówkę)

Picie alkoholu, zażywanie narkotyków na terenie szkoły i bliskim
jej otoczeniu.
Towarzyszenie osobom pijącym, zażywającym narkotyki, pijącym
alkohol na terenie szkoły i bliskim jej otoczeniu.
Wnoszenie na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych używek.

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
6.1
6.2
6.3

Żucie gumy i jedzenie, picie na lekcji
Zaśmiecanie otoczenia
Okłamanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
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6.4
6.5

Przejawy zachowań nieakceptowanych społecznie, które
naruszają wolność człowieka i jego dobra osobiste: nagrywanie filmów,

publikowanie
w Internecie bez zgody zainteresowanego zdjęć, filmów, szkalowanie, oczernianie, wyzywanie
(maile, listy sms-y, podburzanie do negatywnych zachowań)

Udział w działaniach organizacji pozaszkolnych – na podstawie
zaświadczenia

7. Okazywanie szacunku innym osobom:
7.1
7.2
7.3

Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych
pracowników szkoły w trakcie przywozów i odwozów (niewłaściwe
komentarze, gesty, niewłaściwa postawa ciała, wydawanie - w różnych sytuacjach
niewłaściwych, obraźliwych głosów)

Udział w akcjach charytatywnych (nienależący do Caritasu,
wolontariatu)
Pomoc koleżeńska na terenie szkoły lub poza nią.
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Każdy uczeń otrzymuje 100 p.
Ocena z zachowania

Liczba punktów w semestrze

Roczna liczba punktów

Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

161 i więcej
131 – 160
101 – 130
71 – 100
20 – 70
mniej niż 20 lub czyny
karalne

321 i więcej
261 – 320
210 – 260
141 – 209
40 – 140
mniej niż 40 lub czyny karalne

UWAGI KOŃCOWE

1) Ocena roczna jest wystawiana w oparciu o ilość punktów z I i II półrocza.
2) Wychowawca klasy co miesiąc informuje wychowanków o uzyskanych dodatnich i ujemnych punktach.
3) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
4) Czyn karalny (kolizja z prawem) decyduje o ocenie nagannej w danym półroczu. Czyny karalne to: kradzież, picie
alkoholu w szkole i poza nią, posiadanie i używanie narkotyków, fałszowanie dokumentów.
5) Jeżeli uczeń (w I lub II półroczu) otrzymał pisemną naganę wychowawcy klasy/ z powiadomieniem rodziców lub
prawnych opiekunów/, ocena nie może być wyższa niż poprawna.
6) Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż nieodpowiednia,
bez względu na ilość punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.
7) W razie wątpliwości decyzję o wystawieniu oceny zachowania podejmuje wychowawca w oparciu o opinię
członków zespołu wychowawczego szkoły podstawowej.
8) Uczeń, który w danym półroczu otrzyma w sumie 9 pkt ujemnych nie może uzyskać oceny wzorowej.
9) Uczeń posiadający w półroczu 27 pkt ujemnych nie może mieć zachowania bardzo dobrego.
10) Uczeń posiadający w półroczu 70 pkt ujemnych nie może mieć zachowania dobrego.
11) Każdy nauczyciel uczący w szkole ma prawo i obowiązek wpisywania w e-dzienniku Librus pozytywnych
i negatywnych uwag oraz przyznawania punktów.
12) Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi odnośnie zachowania uczniów do
wychowawcy.
13) Zarówno dodatnie, jak i ujemne punkty są wpisywane do e-dziennika Librus przez uprawnione do tego osoby.
Każdy wpis powinien zawierać:
a) datę,
b) liczbę punktów,
c) kategorię zachowania, za którą przyznano punkty i krótki komentarz.
14) Punktacja: Każdy uczeń otrzymuje 100 pkt (na początku I i II półrocza)
a) wzorowe: liczba punktów w półroczu +161 i więcej; roczna + 321 i więcej,
b) bardzo dobre: liczba punktów w półroczu +131 do + 160; roczna +261 do + 320,
c) dobre: liczba punktów w półroczu + 101 do +130; roczna +210 do +260,
d) poprawne: liczba punktów w półroczu + 71 do +100; roczna +141 do +209,
e) nieodpowiednie: liczba punktów w półroczu + 20 do + 70; roczna +40 do +140,
f) naganne: liczba punktów w półroczu mniej niż + 20 lub czyny karalne ; roczna mniej niż + 40 lub czyny
karalne.
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Tryb odwoławczy od oceny zachowania
„Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen”. (Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991, Art. 44n ust. 1)

