Załącznik nr 1
do uchwały nr 6/2017/2018 Rady Pedagogicznej ZSP w Konarzynach z dnia 18 września 2017 r. w
sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie punktowego systemu oceniania zachowania uczniów.
Regulamin punktowego systemu oceniania zachowania.
1. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt zaufania w postaci 100 pkt., które może
w ciągu semestru (roku) zwiększać lub tracić.
zachowanie
liczba punktów do wskazania
dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu
oceny
specjalnym
wzorowe
220 pkt. i więcej
180 pkt. i więcej
bardzo dobre
180 – 219 pkt.
140 – 179 pkt.
dobre
140 – 179 pkt.
100 – 139 pkt.
poprawne
100 – 139 pkt.
60 – 99 pkt.
nieodpowiednie 60 – 99 pkt.
20 – 59 pkt.
naganne
59 pkt. i mniej
19 pkt. i mniej
2. Do ustalenia oceny rocznej przyjmuje się średnią ilość punktów z dwóch semestrów.
3. Punkty dodatnie dla ucznia:
10.1. Udział w konkursach szkolnych – od 0 do 3 punktów
10.2. Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych:
- I stopnia – do 10 pkt.;
- II stopnia – do 15 pkt.;
- III stopnia – do 30 pkt.
10.3. Miejsca w konkursach i olimpiadach
- konkurs szkolny
- I miejsce
– 10 pkt.
- II miejsce
– 8 pkt.
- III miejsce
– 6 pkt.
- wyróżnienie – 4 pkt.
- wyżej szkolnych
- I miejsce – 20 pkt.
- II miejsce – 15 pkt
- III miejsce – 10 pkt.
- wyróżnienie – 5 pkt.
10.4. Funkcja w szkole – od 0 do 20 pkt.
10.5. Funkcja w klasie – od 0 do 10 pkt.
10.6. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (raz w semestrze) – od 0 do 75 pkt.
10.7. Udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych (na podstawie zaświadczenia o
uczestnictwie):
- za każdą działalność – do 10 pkt.
- za szczególne osiągnięcia lub zaangażowanie w tej dziedzinie – do10 pkt.
- pomoc w imprezach artystycznych – do 10 pkt.
10.8. Systematyczna praca na rzecz klasy i szkoły – od 0 do 10 + 15 pkt.
10.9. Pomoc koleżeńska w nauce – do 15 pkt.
10.10. 100 % frekwencja na zajęciach – od 0 do 10 pkt.
10.11. Udział w akcjach na rzecz środowiska naturalnego, społecznego. Za każdą akcję – do 5
pkt.
10.12. Udział w zbiórkach (makulatury, nakrętek, baterii itp.) – do 10 pkt. w semestrze za każdą
akcję.
10.13. Do dyspozycji wychowawcy klasy – od 0 do 20 pkt. w semestrze. Wychowawca przyznaje
punkty na podstawie obserwacji, zeszytu uwag oraz opinii klasy.

10.14. Za pochwałę wychowawcy na forum klasy – 15 pkt.
10.15. Za pochwałę dyrektora na forum szkoły – 50 pkt.
10.16. Za udział w realizacji projektu edukacyjnego – od 0 do 40 pkt.
11. Punkty ujemne dla ucznia:
11.1. Jeżeli uczeń popełni jeden z poniższych czynów traci od 20 do 50 pkt.:
- kradnie;
- pali papierosy;
- spożywa alkohol;
- zażywa lub rozprowadza narkotyki;
- wyłudza pieniądze;
- stosuje cyberprzemoc.
Punkty wpisuje wychowawca po rozpatrzeniu sprawy.
11.2. Przeszkadzanie na lekcji - od 1 do 3 pkt.
11.3. Niewykonanie poleceń nauczyciela – 5 pkt.
11.4. Niewykonywanie obowiązków dyżurnego – 2 pkt.
11.5. Brak dzienniczka – 1 pkt.
11.6. Ubliżanie lub aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub pracownika szkoły – od 10 do
20 pkt.
11.7. Ubliżanie koledze i zaczepki słowne – 5 pkt.
11.8. Zaczepianie fizyczne lub bójka – do 15 pkt.
11.9. Wulgarne słownictwo i gesty – 5 pkt.
11.10. Złe zachowanie w świetlicy- do 5 pkt.
11.11. Jedzenie podczas lekcji – 2 pkt.
11.12. Złe zachowanie na przerwach – 2 pkt.
11.13. Złamanie zasad używania telefonów komórkowych – 10 pkt.
11.14. Niszczenie sprzętu i mebli – 5 pkt.
11.15. Niszczenie rzeczy innych – 5 pkt.
11.16. Zaśmiecanie otoczenia – 2 pkt.
11.17. Spóźnianie się na lekcję – 1 pkt.
11.18. Wagary – 2 pkt.
11.19. Samowolne opuszczanie terenu szkoły – 5 pkt.
11.20. Oszustwo – 10 pkt.
11.21. Nagana wychowawcy – od 21 do 40 pkt.
11.22. Nagana dyrektora – od 41 do 80 pkt.
12. Uczeń otrzymuje naganę wychowawcy za częste łamanie zasad zachowania określonych w
statucie szkoły (po zasięgnięciu opinii nauczycieli i pracowników szkoły).
13. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora za rażące i notoryczne łamanie zasad zachowania określonych
w statucie szkoły po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracowników szkoły i Samorządu
Uczniowskiego)
14. Do oceny rocznej ucznia, który otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora, bierze się pod
uwagę średnią punktów z I i II semestru.
15. Negatywnego zachowania nie można wyrównać punktami zdobytymi za udział w zawodach
sportowych i konkursach szkolnych. Uczeń popełniający wykroczenia zawarte w punkcie 11. 1.
(od 20 do 50 pkt.) nie może w danym semestrze otrzymać oceny z zachowania wyższej niż
poprawna. Przy ustalaniu oceny końcowej przyjmuje się, że ten uczeń zdobył za dany semestr
maksymalnie 125 pkt.
16. Uczeń za powtarzanie takiego samego przewinienia nie może być kilkakrotnie ukarany na jednej
jednostce lekcyjnej.
17. Jeżeli uczeń złamie jednocześnie kilka obowiązujących zasad zachowania, to może otrzymać za to
punkty w kilku pozycjach. Na przykład uczeń, który wulgarnie odzywał się do kolegi i

18.

19.
20.

21.

sprowokował bójkę, a po zwróceniu uwagi zachował się arogancko w stosunku do nauczyciela,
może otrzymać punkty ujemne w rubrykach 11.7, 11.8 i 11.6.
Jeżeli uczeń w punktach: 11.6. – 11.10. zachowa czyste konto, otrzymuje jednorazową premię za
kulturalne zachowanie, w wysokości 7 punktów za każdą rubrykę, oraz odpowiednio za czyste
rubryki w punktach 11.2., 11.3 i 11.5 po 5 pkt. za wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.
W przypadku 15–krotnego wpisu punktów ujemnych w jednej kategorii, uczeń nie może uzyskać
oceny z zachowania wyższej niż dobra.
Uczniowie, którzy nie przestrzegają:
- pkt. 11.1., będą zawieszeni w reprezentowaniu szkoły na pół roku;
- wielokrotnie pkt. 11.2. – 11.20. mogą być zawieszeni, na wniosek wychowawcy lub innego
nauczyciela, na czas wyznaczony przez dyrektora szkoły zgodnie ze statutem szkoły.
Punkty za udział w akcjach i zbiórkach wpisuje ich organizator.

