REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA
Podstawa prawna:
Statut Szkoły Podstawowej w Świątnikach.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin oceniania zachowania obowiązuje w klasach IV-VIII.
§ 2. O stosowaniu Regulaminu klasach 0-III decyduje wychowawca klasy i informuje o swojej
decyzji Radę Pedagogiczną na początku roku szkolnego/semestru.
§ 3. Ocenę zachowania śródroczną (roczną) wystawia wychowawca klasy, uwzględniając
samoocenę ucznia, ocenę uczniów klasy i opinię nauczycieli.
Ocenianie zachowania
§ 4. Ocenianie jest realizowane w systemie punktowym.
1. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje punkty stałe +150, co odpowiada ocenie dobrej
zachowania.
2. Uczeń ma możliwość zwiększyć lub zmniejszyć ilość punktów na swoim koncie, co odpowiadać
będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
3. Wpisy punktów wraz z opisem dokonywane są zakładce Uwagi w e-dzienniku.
4. Punkty przydzielane są przez pracowników pedagogicznych szkoły.
5. Pod koniec każdego miesiąca wychowawca oblicza aktualną liczbę punktów i na tej podstawie
przyznaje uczniowi ocenę z zachowania, daje to uczniowi możliwość śledzenia swojego dorobku
punktowego i bardziej świadomego kierowania swoim postępowaniem.
6. Przeliczenie zdobytych punktów na ocenę będzie odbywać się według następującej tabeli:
Liczba punktów

Ocena zachowania

+250 i powyżej

wzorowe

+197 do 242

bardzo dobre

+143 do +196

dobre

+100 do +142

poprawne

+49 do +99

nieodpowiednie

poniżej +48

naganne

8. Uczeń, który w semestrze poza dodatnimi punktami, posiada:
a) 30 punktów ujemnych, nie może otrzymać zachowania wzorowego.
b) 60 punktów ujemnych, nie może otrzymać zachowania bardzo dobrego.
9. Na 21 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
10. W wyjątkowych przypadkach drastycznego naruszania zasad współżycia społecznego i ogólnie
przyjętych norm społecznych i etycznych ocena semestralna (roczna) może zostać zmieniona przez
wychowawcę klasy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 5. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za:
Lp. Nazwa

Komentarz

Liczba
Częstotliwość
punktów(+)

Nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez
usprawiedliwienia i nie spóźnia się na
lekcje.

+5 pkt

miesięcznie
wg uznania
wychowawcy

1.

Frekwencja

2.

Koła
Rozwija swoje zainteresowania poprzez
zainteresowań/praca aktywną pracę na lekcji, udział w szkolnych
na lekcji
i pozaszkolnych kołach zainteresowań.

+5 pkt

miesięcznie
wg uznania
nauczyciela

3.

Wywiązywanie się
z obowiązków

Wywiązuje się bez zastrzeżeń z
przydzielonych mu zadań przez szkołę,
wychowawcę, organizację (np. pomaga w
organizacji zajęć, uroczystości, aktywnie
udziela się na rzecz klasy i szkoły: gazetka,
własna inicjatywa).

+5 pkt

każdorazowo
wg uznania
nauczyciela

4.

Aktywność
uczniowska

Aktywnie pomaga tworzyć gazetkę
szkolną, kronikę, stronę internetową,
pomaga w bibliotece szkolnej i korzysta
z jej zasobów.

+5 pkt

miesięcznie
wg uznania
nauczyciela

5.

Działania
charytatywne

Aktywnie uczestniczy w działaniach na
+3 pkt
rzecz innych, działalność charytatywna
prowadzona na terenie szkoły, np. liczenie
pieniędzy w akcji Góra Grosza.

każdorazowo
wg uznania
nauczyciela

6.

Organizacja imprez

Jest inicjatorem/współorganizatorem
uroczystości, imprezy.

+10 pkt

każdorazowo
wg uznania
nauczyciela

7.

Działalność
samorządu

Aktywnie udziela się w pracy samorządu:
- klasowego,
- szkolnego.

+5 pkt

8.
9.

Konkursy szkolne
- udział:

+3 pkt

Konkursy szkolne
- wyróżnienie

+5 pkt

semestralnie
wg uznania
wychowawcy,
bądź po
zakończeniu
akcji wg
uznania
nauczyciela
każdorazowo
wg uznania
nauczyciela
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10. Konkursy szkolne
1

I miejsce

+10 pkt

11. Konkursy szkolne
2

II miejsce

+9 pkt

12. Konkursy szkolne
3

III miejsce

+ 8 pkt

13. Konkursy
pozaszkolne udział

+5 pkt

14. Konkursy
pozaszkolne wyróżnienie

+7 pkt

każdorazowo
wg uznania
nauczyciela

15. Konkursy
pozaszkolne 1

I miejsce

+12 pkt

16. Konkursy
pozaszkolne 2

II miejsce

+11 pkt

17. Konkursy
pozaszkolne 3

III miejsce

+10 pkt

18. Kultura słowa

Wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie
używa wulgaryzmów i obraźliwych słów,
gestów, zwraca się po imieniu do
kolegów, stosuje zwroty i formuły
grzecznościowe.

+5 pkt

miesięcznie
wg uznania
wychowawcy

19. Bezpieczne
zachowania

Zachowuje się kulturalnie i przestrzega
zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły
i w miejscach publicznych, reaguje na
negatywne postawy kolegów.

+5 pkt

miesięcznie
wg uznania
wychowawcy

20. Higiena i wygląd

Zawsze dba o higienę osobistą i estetykę
własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne i
ma schludny wygląd oraz nosi strój galowy
w sytuacjach tego wymagających.

+3 pkt

miesięcznie
wg uznania
wychowawcy

+10 pkt

każdorazowo
wg uznania
nauczyciela

21. Inne pozytywne
formy
aktywności.

§ 6. Uczeń uzyskuje punkty ujemne za:
L.p. Nazwa

Komentarz

Liczba
punktów(-)

Częstotliwość

1.

Spóźnia się na zajęcia edukacyjne.

-1 pkt

każdorazowo

Spóźnienia
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2.

Samowolne
opuszczanie zajęć

Opuszcza samowolnie zajęcia edukacyjne -5 pkt
i dodatkowe.

za każdą
godzinę

3.

Praca domowa

Odpisuje prace domowe w czasie przerw,
lekcji (np. w klasie, w łazience).

-2 pkt

każdorazowo

4.

Obowiązki
dyżurnego

Nie spełnia obowiązku dyżurnego.

-1 pkt

każdorazowo

5.

Dbałość o
porządek

Nie dba o porządek w szatni (nie posiada
worka/siatki na kapcie itp.), nie nosi na
terenie szkoły obuwia zmiennego.

-1 pkt

każdorazowo

6.

Poszanowanie
mienia

Niszczy mienie (np. pisze po ławkach,
ścianach, nie oddaje książek, czasopism
do biblioteki w terminie, huśta się na
krześle, śmieci, rzuca tornistrem, nie
obkłada książek wieloletnich).

-5 pkt

każdorazowo

7.

Nie wywiązywanie Podjęte zadania (np. występ, konkurs,
-5 pkt
się z obowiązków zawody) nie wykonuje do końca,
rezygnuje bez istotnego powodu (np. brak
zgody rodzica, choroba).

każdorazowo

8.

Dbałość o dobre
imię szkoły/
symbole/ tradycje

Obraża dobre imię szkoły, symbole
narodowe, religijne, wykazuje
lekceważącą postawę wobec symboli i
tradycji szkoły, zakłóca przebieg
uroczystości szkolnych.

-5 pkt

każdorazowo

9.

Wulgaryzmy

Używa wulgarnych słów, gestów lub
rysuje niestosowne ilustracje.

-5 pkt

każdorazowo

10.

Przemoc

Uczestniczy w bójkach (przemoc
fizyczna, psychiczna), prowokuje innych
do złego, zastrasza, jest źródłem
konfliktów, nie reaguje na przejawy zła
i uwagi ze strony nauczycieli,
pracowników szkoły, rówieśników.

-5 pkt

każdorazowo

11.

Samowolne
Wychodzi poza teren szkoły podczas
opuszczanie terenu przerw.
szkoły

-3 pkt

każdorazowo

12.

Niewłaściwe
zachowanie w
szkole i poza nią

Niewłaściwie zachowuje się podczas
-5 pkt
lekcji, przerw, apeli, imprez sportowych,
konkursów, dyskotek, wyjazdów, itp. oraz
wobec innych członków społeczności
szkolnej.

każdorazowo

13.

Używanie
urządzeń

Korzysta na terenie szkoły z telefonu
komórkowego lub innych urządzeń
niezgodnie ze Statutem szkoły.

każdorazowo

-5 pkt
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14.

Stój i wygląd

Nie respektuje zasad dotyczących
wyglądu i stroju zapisanych w Statucie
szkoły.

-5 pkt

każdorazowo

15.

Ośmieszanie
/pomniejszanie
osiągnięć innych

Ośmiesza i pomniejsza osiągnięcia
innych osób.

-10 pkt

każdorazowo

16.

Inne skandaliczne (np. dręczenie zwierząt, kłamstwo,
oszustwo. kradzież, wyłudzanie
zachowania
pieniędzy)
ucznia

-10 pkt

każdorazowo

§ 7. Na koniec każdego semestru:
- wychowawca ustala ocenę na podstawie punktów,
- uczeń dokonuje samooceny,
- ustala się ocenę uczniów klasy.
§ 8. Na podstawie ocen opisanych w § 7 wychowawca ustala semestralną ocenę zachowania.
§ 9. Ocena roczna jest średnią ważoną liczoną ze wzoru:
ocena roczna = 0,4 ∙ ocenaI + 0,6 ∙ ocenaII
ocenaI – ocena z I semestru
ocenaII – ocena z II semestru
Postanowienia końcowe
§ 10. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem na pierwszych zajęciach
z wychowawcą w roku szkolnym. Rodzice zostają zapoznani z niniejszym regulaminem
na pierwszym spotkaniu z wychowawcą w roku szkolnym.
§ 11. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu szkoły.
§ 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2019r.
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