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Ocena zachowania ucznia
1. W dzienniku lekcyjnym zamieszczony jest zeszyt spostrzeżeń, w którym nauczyciele
dokonują zapisów zgodnie z brzmieniem punktów „na plus” i punktów „na minus”.
Uczniowie dbają o to, aby wychowawca oraz nauczyciele wpisywali wszystkie
pochwały świadczące o zaangażowaniu gimnazjalistów.
2. Za stan wyjściowy przyjęto 0 punktów na początku półrocza. Jest on równoznaczny
z dobrą oceną zachowania. Od ucznia zależy ocena zachowania. Gimnazjalista może
bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole, zachowując prawo
do błędu.
3. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg skali:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne – w pełnym
brzmieniu odnotowywane w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę oddziałów jako
oceny roczne i końcowe, a w przypadku ocen śródrocznych – w formie skrótów: wz,
bdb, db,pop, ndp,ng.
4. Ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, biorąc pod
uwagę:
a) oceny bieżące, ustalane według zamieszczonej skali punktowej, obrazującej
przestrzeganie wartości określonych w nagłówkach
b) cechy osobowościowe oraz możliwości i predyspozycje ucznia,
c) działania związanie z poprawą zachowania,
d) samoocenę ucznia oraz ocenę uczniów z danego oddziału klasowego,
e) ocenę projektu edukacyjnego ( w roku realizacji oraz na zakończenie nauki
w gimnazjum.
5. Wychowawca oddziału, wpisuje do zeszytu spostrzeżeń bieżące oceny zachowania po
miesięcznym podliczeniu punktów:
60 pkt. i więcej – bieżąca ocena wz
30 – 50 pkt.
– bieżąca ocena bdb
0 – 20 pkt.
– bieżąca ocena db
-10 do -40 pkt. – bieżąca ocena pop
-50 do -80 pkt. – bieżąca ocena ndp
-90 i więcej
– bieżąca ocena ng
Za każdą pochwałę dyrektora szkoły, wychowawcy oddziału jest wpisywana bieżąca
ocena wzorowa.
Za każdą naganę dyrektora szkoły, wychowawcy oddziału jest wpisywana bieżąca
ocena naganna.
Pochwały i nagany dyrektora szkoły i wychowawcy oddziału nie są sumowane
z punktami każdorazowymi.
6. Ocena projektu edukacyjnego jest ustalana wg skali zgodnej z ocenianiem
zachowania. Wychowawca bierze ją pod uwagę, oceniając zachowanie ucznia w roku
szkolonym, w którym realizowany był projekt, a także podczas wystawiania końcowej
oceny zachowania.
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7. Nagana dyrektora, nagana wychowawcy bądź szósty negatywny wpis w zeszycie
spostrzeżeń uniemożliwia uzyskanie przez ucznia wzorowej oceny zachowania.
8. Dwie nagany dyrektora lub trzy nagany wychowawcy oddziału uniemożliwiają
uzyskanie przez ucznia oceny zachowania wyższej niż poprawna.

SKALA PUNKTOWA

PUNKTY „NA PLUS”
(wpisy każdorazowe)

PUNKTY „NA MINUS”
(wpisy każdorazowe)

Dbałość o dobro społeczne,
kultura osobista

Kultura osobista, szacunek,
wywiązywanie się z obowiązków

W zakresie: udział w konkursach
i zawodach sportowych:
- wyróżnienie
- III miejsce
- II miejsce
- I miejsce
- tytuł finalisty konkursu
przedmiotowego
-tytuł laureata konkursu
przedmiotowego)

-nieprzestrzeganie regulaminu: strój, -10
makijaż, fryzura, obuwie, kondygnacje;

10
20
20
-korzystanie z telefonu komórkowego
30
pochwała i innych urządzeń łączności;
dyrektora

-brak klucza do szafki więcej niż 3 razy
w semestrze, za każdy następny brak
negatywny wpis;

od -20 do
nagany
dyrektora

-10

-brak indeksu – powyżej 3 zgłoszeń w
-10
semestrze, za każde następne negatywny
wpis.

Dbałość o dobro społeczne,
kultura osobista, szacunek,
dbałość o honor i tradycje,
troska o piękno mowy ojczystej
(pomoc podczas imprezy szkolnej)

Kultura osobista, szacunek
przeszkadzanie na lekcjach, w tym:
-rozmowy,
-samowolne komentarze,
od 10 do -samowolne opuszczenie miejsca pracy,
pochwały -jedzenie, picie,
dyrektora -liściki i inne.

-20

65

Dbałość o dobro społeczne,
kultura osobista, szacunek,
dbałość o honor i tradycje,
troska o piękno mowy ojczystej
praca na rzecz szkoły, a także:
- czytelnictwo
- praca na rzecz biblioteki
- praca na rzecz świetlicy
- praca na rzecz Samorządu Szkolnego
-do dyspozycji pedagoga szkolnego

Kultura osobista, szacunek,
troska o piękno mowy ojczystej
(aroganckie
słownictwo)

zachowanie,

od 10 do
pochwały
dyrektora

Dbałość o dobro społeczne,
kultura osobista, szacunek,
dbałość o honor i tradycje,
troska o piękno mowy ojczystej

od -30 do
wulgarne nagany
wychowawcy,
lub nagany
dyrektora

Kultura osobista, szacunek
(ubliżenie koledze)

od 10 do
(wzorowe reprezentowanie szkoły w pochwały
środowisku pozaszkolnym)
dyrektora

Dbałość o dobro społeczne,
kultura osobista, szacunek,
dbałość o honor i tradycje,
troska o piękno mowy ojczystej

Troska o bezpieczeństwo
(zaczepki fizyczne, bójka)

(praca na rzecz oddziału)
od 10 do
pochwały
dyrektora

Dbałość o dobro społeczne,
szacunek
(pomoc w nauce potwierdzona poprawą
oceny)

od -10 do
nagany
wychowawcy,
lub nagany
dyrektora
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od -10 do
nagany
wychowawcy,
lub nagany
dyrektora

Kultura osobista, szacunek,
wywiązywanie się z obowiązków
-niepunktualność – powyżej 3 spóźnień
w semestrze za każde następne
negatywny wpis;

-10

-zaśmiecanie otoczenia;

-10

-nieterminowość w wykonywaniu
przyjętych obowiązków.

-10

Za każdy wpis przydzielana jest odpowiednia ilość punktów (zarówno na plus, jak i na minus).

POCHWAŁY
Pochwała dyrektora szkoły
200
za szczególne osiągnięcia, a także:
- brak wpisów negatywnych w zeszycie spostrzeżeń (na koniec półrocza);
- aktywna praca na rzecz organizacji, koła itp. (w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym).
Pochwała wychowawcy oddziału
100
- za otrzymanie przez ucznia ósmego pozytywnego wpisu tej samej treści;
- za wzorową postawę – takt i kulturę osobistą.
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NAGANY
Nagana dyrektora szkoły udzielana jest w przypadku:
-200
1.
- zachowania naznaczonego demoralizacją, zagrażającego życiu i zdrowiu;
- posiadania, stosowania używek (papierosy, tabaka, alkohol, narkotyki, farmaceutyki, e-papierosy);
- dewastacji mienia;
- wyłudzenia, kradzieży;
- naruszania godności innych m.in. na portalach społecznościowych.
2.
W przypadku, gdy dotychczasowe kary (nagany) wychowawcy nie przynoszą poprawy w zachowaniu
ucznia.
Nagana wychowawcy oddziału udzielana jest w przypadku:
-100
- otrzymania przez ucznia ósmego negatywnego wpisu tej samej treści;
- nieusprawiedliwionej nieobecności, co jest równoznaczne z wagarami;
- użycia na terenie szkoły materiałów łatwopalnych.

