
 Zaczernie 20.09.2017r                                       

Regulamin oceniania zachowania w ZS im. Armii Krajowej w Zaczerniu                  

Uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt. 
 Uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizowany jest 

w danym roku szkolnym projekt edukacyjny, oceniani są według 

następującej skali punktowej: 

 

Zachowanie wzorowe          - od 280 pkt 

Zachowanie bardzo dobre  - 230 - 279 pkt         

Zachowanie dobre               - 170 - 229 pkt 

Zachowanie poprawne        - 120 - 169 pkt 

Zachowanie nieodpowiednie -60 - 119 pkt 

Zachowanie naganne           -poniżej 60 pkt 

Zachowanie wzorowe            - od 310 pkt 

Zachowanie bardzo dobre    - 260 - 309 pkt   

Zachowanie dobre                 - 200 - 259 pkt 

Zachowanie poprawne          - 150 - 199 pkt    

Zachowanie nieodpowiednie – 90 - 149 pkt 

Zachowanie naganne            - poniżej 90 pkt 

 

1. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt. ujemnych oraz nie cechuje go wysoka kultura 

osobista. 

2. Jeżeli uczeń ma 60 pkt. ujemnych, nie może otrzymać zachowania bardzo dobrego. 

3. Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który posiada ( poza ujemnymi) 90 pkt. ujemnych. 

4. Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę zdobytych punktów, uzyskuje najwyżej ocenę poprawną. W sytuacji 

szczególnie rażącego zachowania, uczeń automatycznie otrzymuje zachowanie nieodpowiednie lub naganne w zależności od wagi czynu. Rada 

Pedagogiczna rozstrzyga, czy zachowanie ucznia podlega określeniu „szczególnie rażące”. 

5. Nauczyciel ma obowiązek wpisywać uwagi na bieżąco do zeszytu uwag. 

6. Uwagi pozytywne za systematyczną pracę semestrze powinny być wpisywane na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. 

7. Kontrowersyjne oceny naganne i wzorowe powinny być poddane dyskusji na zespole wychowawczym , ostateczną decyzję podejmuje wychowawca. 

8. Wystawiając ocenę końcoworoczną bierzemy pod uwagę także ocenę z I semestru ( przy różnicy dwóch ocen ocenę uśredniamy, przy różnicy jednego 

stopnia uczeń otrzymuje ocenę za II semestr ). 

9. Uczeń z orzeczeniem ADHD, nie może otrzymywać uwag typu „przeszkadza w prowadzeniu lekcji”. 



 

Uczeń uzyskuje punkty ujemne za: Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za: 

1. ucieczkę z lekcji -15 pkt. za każdą opuszczoną bez 

usprawiedliwienia godz. lekcyjną 

2. spóźnianie się na lekcje: za każde nieuzasadnione 

spóźnienie -5 pkt.(spóźnienia usprawiedliwione anulujemy) 

3. przeszkadzanie w wprowadzeniu lekcji (głośne rozmowy, 

jedzenie w czasie lekcji, nie uważanie itp.) -   5 pkt  

4. lekceważenie poleceń nauczyciela -10 pkt 

5. aroganckie odnoszenie się do nauczycieli i innych  

pracowników  szkoły -10 pkt, 

6. nie wypełnianie obowiązku dyżurnego -5 pkt, 

7. wulgarne słownictwo -15 pkt. 

8. nieodpowiednie zachowanie na korytarzu (bieganie, krzyki, 

itp.) -10 pkt, 

9. brak obuwia zmiennego -5 pkt, 

10. przebywanie w szatni na przerwach (w pobliżu boksów z 

ubraniami) -10 pkt, 

11. podrabianie podpisu, zwolnienia lub oceny -40 pkt 

12. wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerwy lub lekcji 

-15 pkt 

13. nie przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły dotyczącego 

wyglądu zewnętrznego 

        - noszenie wyzywającego stroju, strojnej biżuterii (kolczyki,   

bransoletki, paski…itp.),  makijażu -10pkt 

        - farbowanie włosów -30pkt. 

14. Niszczenie mienia szkolnegi i społecznego (malowanie i 

rysowanie po ławkach i ścianach, zaśmiecanie obiektu 

szkolnego, niszczenie zieleni) -15 pkt 

15. nieodwracalna dewastacja mienia społecznego i szkolnego 

-50 pkt. 

16. okłamywanie, oszukiwanie  nauczyciela -15 pkt. 

32.  reprezentowanie  szkoły w zawodach sportowych,  

artystycznych – gminny - 10 pkt   

33. reprezentowanie  szkoły w zawodach sportowych,  

artystycznych  - powiatowy - 15 pkt 

34.  reprezentowanie  szkoły w zawodach sportowych,  

artystycznych  - wojewódzki - 20 pkt 

35. reprezentowanie  szkoły w zawodach sportowych,  

artystycznych - ogólnopolski – 30 pkt 

36. reprezentowanie  szkoły w konkursach przedmiotowych i 

zdobycie co najmniej 50%pkt. – szkolne – 10 pkt   

37. reprezentowanie  szkoły w konkursach przedmiotowych i 

zdobycie co najmniej 50%pkt -  gminne – 20 pkt 

38. reprezentowanie  szkoły w konkursach przedmiotowych i 

zdobycie co najmniej 50%pkt– powiatowe – 30 pkt 

39. reprezentowanie  szkoły w konkursach przedmiotowych i 

zdobycie co najmniej 50%pkt – wojewódzkie – 40 pkt 

40. za samo uczestnictwo w konkursie przedmiotowym - 

5pkt. 

41. obsługa sprzętu: 

-w godzinach lekcyjnych 30 pkt za semestr 

-poza lekcjami 10 pkt każdorazowo 

42. udział w akademiach, przedstawieniach 

-w godzinach lekcyjnych 15pkt 

-poza lekcjami 20 pkt 

43. pracę na rzecz klasy lub szkoły – 10 pkt każdorazowo 

(gazetki, pomoc techniczna) 

44. pracę na rzecz klasy lub szkoły – 15 pkt każdorazowo 

45. efektywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym 20 

pkt  

46. efektywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym  10 



17. używanie telefonu lub innego urządzenia TI bez zgody 

nauczyciela -15 pkt. 

18. przemoc psychiczna/cyberprzemoc -15 pkt 

19. przemoc psychiczna/cyberprzemoc – 40 pkt 

20. stwarzanie sytuacji niebezpiecznej dla siebie i innych -15 

pkt 

21. naruszenie nietykalności cielesnej (popychanie, 

podstawianie nogi, przyduszanie, ciąganie za włosy, itp.) - 

15 pkt 

22. bójki uczniowskie – udział -50 pkt 

23. bójki uczniowskie – towarzyszenie – 30 pkt 

24. kradzież -100 pkt, 

25. palenie papierosów/ e-papierosoów -100 pkt za każde 

przyłapanie  (również za towarzyszenie palącemu ). 

26.  picie alkoholu -100 pkt, 

27. wyłudzanie pieniędzy -50 pkt. 

28.  prowokowanie kolegów do złych uczynków -50 pkt 

29. zorganizowaną przemoc -100 pkt 

30.  zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków -

200 pkt (za nie przestrzeganie tego pkt. uczeń 

automatycznie otrzymuje ocenę naganną z zachowania) 

31. szczególnie rażące zachowanie -500 pkt – automatycznie 

ocena naganna 
 

 

 

 

pkt 

47. systematyczna  praca w kołach zainteresowań na terenie 

szkoły - 30 pkt przy obecności  od 75% zajęć 

48. systematyczna praca w kołach zainteresowań poza szkołą 

- 15 pkt 

49. wysoka  kultura osobista  30 pkt- jednorazowo na semestr 

50. wkład pracy włożony w naukę: 

obowiązkowość,pracowitość - 15 pkt jednorazowo na 

semestr 

51. pomoc w nauce koledze - z zastrzeżeniem, że pomaga 

uczeń dobry i widoczny jest efekt - każdorazowo 5pkt 

52.  pomoc w  bibliotece szkolnej - systematycznie przez cały 

semestr,  jednorazowo 20 pkt. 

53. czynny udział w zbiórkach surowców wtórnych lub 

innych akcjach charytatywnych organizowanych przez 

szkołę – 10 pkt 

54. czynny udział w zbiórkach surowców wtórnych lub 

innych akcjach charytatywnych organizowanych przez 

szkołę – 15 pkt 

55. projekty edukacyjne 50pkt (dotyczy klas II gimn.) 

56. projekty edukacyjne 30pkt (dotyczy klas II gimn.) 

 

 



Kary regulaminowe obowiązujące w regulaminie zachowania 

szkoły podstawowej i gimnazjum 

 
 

 

I upomnienie wychowawcy na forum klasy gdy uczeń otrzyma 30 pkt. ujemnych 

-poinformowanie rodziców o upomnieniu ( list do rodziców) 

 

II upomnienie wychowawcy na forum klasy gdy uczeń uzyska 60 pkt. ujemnych 

-wezwanie rodziców do szkoły 

 

Nagana Dyrektora Szkoły na forum klasy gdy uczeń uzyska 90 pkt. ujemnych 

-wezwanie rodziców do szkoły 

-rozmowy z pedagogiem szkolnym. Pedagog decyduje o sporządzeniu kontraktu z uczniem 

 

Jeżeli uczeń nadal nie wykazuje poprawy i otrzyma 120 pkt. ujemnych może zostać przeniesiony do równoległej klasy. 

 

Jeżeli uczeń nadal nie wykazuje poprawy i uzyska 150 pkt. ujemnych Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratorium 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

  

 

 

 


