Regulamin oceniania zachowania w klasach I-VIII w Szkole Podstawowej nr 12
im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

1. W szkole stosuje się szczegółowe kryteria ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej
oceny zachowania, które wynikają z praw i obowiązków ucznia zawartych
w Rozdziale 8 § 26 niniejszego Statutu.
2. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania ma charakter opisowy, ocenia się
ucznia w obszarach:
1) umiejętność pracy w grupie:
a. poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
b. przeciwstawianie się przejawom brutalności,
c. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
2) obowiązkowość:
a. uczestnictwo w ceremoniale szkoły,
b. terminowe i w formie zgodnej z procedurami usprawiedliwianie nieobecności na
zajęciach edukacyjnych,
c. odpowiedni strój (estetyczny, bez eksponowania gołych ramion, brzucha i dekoltu, w
czasie uroczystości szkolnych strój galowy, na zajęciach sportowych strój sportowy,
nie stosować makijażu, farbowania włosów, nie nosić biżuterii);
3) punktualność;
4) dbanie o podręczniki;
5) aktywny udział w zajęciach i zabawach:
a. systematyczny udział w zajęciach dydaktycznych,
b. sumienne przygotowanie do zajęć;
6) przestrzeganie zasad kultury w stosunku do siebie, rówieśników i osób dorosłych:
a. dbanie o honor szkoły,
b. godne ją reprezentowanie szkoły,
c. znajomość, poszanowanie i wzbogacanie tradycji szkoły,
d. kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej,
e. okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, dorosłym i
kolegom;
7) panowanie nad emocjami:
a. stosowanie się do zaleceń i zarządzeń dyrektora szkoły, rady pedagogicznej,
nauczycieli oraz respektowanie ustaleń samorządu uczniowskiego,
8) aktywność społeczna:
a. troska o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
b. aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły,
c. udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej oraz oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
4. W klasach IV-VIII obowiązuje punktowy sposób bieżącego oceniania uczniów.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz ich
rodziców z zasadami oceniania zachowania oraz informuje o warunkach i trybie ubiegania
się o oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.
6. Uczeń za swoje zachowanie otrzymuje punkty ujemne i dodatnie. Na początku roku
szkolnego oraz wraz z rozpoczęciem II półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów dodatnich
odpowiadających ocenie wyjściowej z zachowania dobra.
7. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i
uczniów danej klasy stopnia respektowania zasad współżycia społecznego oraz norm
etycznych i przydzielaniu punktów dodatnich lub ujemnych w następujących obszarach:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne i kulturalne zachowanie się;
7) okazywanie szacunku innym osobom,
8) stosowny strój (codzienny strój ucznia powinien być schludny, czysty, o stonowanej
kolorystyce, nie może odsłaniać brzucha, pleców i dekoltu, nie powinien zawierać
nadruków promujących używki, eksponujących obraźliwe hasła oraz wulgaryzmy; na
terenie szkoły zabrania się noszenia kapturów oraz innych nakryć głowy).
8. W klasach IV- VIII ustala się następującą skalę ocen zachowania:
wzorowe

co najmniej 200 pkt

bardzo dobre

161 - 199 pkt

dobre

100 - 160 pkt

poprawne

50 - 99 pkt

nieodpowiednie

0 - 49 pkt

naganne

poniżej 0 pkt

9. Zachowanie naganne otrzymuje również uczeń, który nie realizuje obowiązku szkolnego,
postępuje niezgodnie z obowiązującym prawem (np. udział w rozbojach, kradzieżach,
pobiciach, powtarzający się kontakt ze środkami odurzającymi itp.)
10. W szczególnych przypadkach zespół nauczycieli uczących w danej klasie może podjąć
decyzję o obniżeniu lub podniesieniu oceny z zachowania o jeden stopień.
11. Przy ustalaniu oceny semestralnej oraz rocznej z zachowania bierze się również pod
uwagę następujące zasady:
1) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który w trakcie półrocza otrzymał więcej niż
20 punktów ujemnych;
2) oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który w trakcie półrocza otrzymał więcej
niż 40 punktów ujemnych;
3) oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który w trakcie półrocza otrzymał więcej niż 60
punktów ujemnych.
12. Ocena roczna zachowania wynika ze średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w
pierwszym i drugim półroczu.
13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo
wyższej, ukończenie szkoły oraz oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
15. Ustala się następujące zasady oceny zachowania:
1) uczeń może otrzymać punkty dodatnie za:

L.p.

Działania ucznia

1

Kultura osobista – dobre maniery w stosunku do
dorosłych i rówieśników, okazywanie szacunku
pracownikom szkoły i innym uczniom.

2

Zbiórka surowców wtórnych.

3

Punkty

Osoba
oceniająca

0 - 10 pkt
(raz w półroczu)

wychowawca

5 -10 pkt
(za każdy surowiec,
raz w półroczu)

organizator

Efektywne pełnienie funkcji w klasie
np.: przewodniczący, zastępca, skarbnik.

5 - 10 pkt
(raz w półroczu)

wychowawca

4

Efektywne pełnienie funkcji w szkole np.: praca
w
samorządzie
uczniowskim,
aktywie
bibliotecznym.

5 -10 pkt
(raz w półroczu)

opiekun

5

Brak punktów ujemnych.

10 pkt
(raz w półroczu)

wychowawca

6

Praca na rzecz klasy/szkoły np.: pomoc w
bibliotece, świetlicy, wykonanie pomocy
naukowych, drobne prace porządkowe,
przygotowanie imprez klasowych.

5 - 10 pkt
(za każdą pracę)

nauczyciele /
wychowawca

7

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe
reagowanie na przejawy zagrożenia

5 - 10 pkt
(raz w półroczu)

wychowawca

Udział w konkursie, zawodach - reprezentowanie
szkoły:

8

- na terenie szkoły,

5 pkt

- na terenie miasta,

10 pkt

- na terenie regionu,

10 pkt

- na terenie województwa,

10 pkt

- na terenie kraju.

10 pkt

nauczyciel /
opiekun
konkursu

Zajęcie miejsca I – III w konkursie, zawodach reprezentowanie szkoły:

10

- na terenie szkoły,

10 pkt

- na terenie miasta,

20 pkt

- na terenie regionu,

25 pkt

- na terenie województwa,

30 pkt

- na terenie kraju.

40 pkt

nauczyciel /
opiekun
konkursu

11

Zaangażowanie w przygotowanie uroczystości
szkolnej.

1 - 10 pkt
(za każdą uroczystość)

organizator
uroczystości

12

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej
np. dekoracja, pomoc techniczna.

5 pkt
(za każdą uroczystość)

organizator
uroczystości

13

Organizowanie i efektywne przeprowadzanie akcji
charytatywnych na terenie szkoły.

5 - 10 pkt
(za każdą akcję)

organizator akcji

14

Wsparcie akcji charytatywnej.

5 - 10 pkt
(za każdą akcję)

organizator akcji

15

Wolontariat / praca na rzecz szkoły poza czasem
zajęć dydaktycznych.

5 - 10 pkt
(za każdą akcję)

organizator akcji

16

Pomoc koleżeńska w nauce.

5 pkt
(raz w półroczu)

nauczyciel

17

100% frekwencji w semestrze.

10 pkt
(raz w półroczu)

wychowawca

18

Brak spóźnień na lekcje.

10 pkt
(raz w półroczu)

wychowawca

19

Kulturalne zachowanie i strój galowy podczas
uroczystości szkolnych.

1 -5 pkt
(za każdą uroczystość)

nauczyciel/
wychowawca

20

Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu
różnych przedsięwzięć i ich realizacji.

5 - 10 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

21

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek
w pracy nad sobą.

5 -10 pkt
(raz w półroczu)

wychowawca

2) uczeń może otrzymać punkty ujemne za:

L.p.

1

Działania ucznia

Spóźnianie się na lekcje.

Punkty
-1 pkt
(za każde, rozliczane na
koniec półrocza)

Osoba
oceniająca

wychowawca

-2 pkt
(za każdą godzinę,
rozliczane na koniec
półrocza)

wychowawca

2

Nieusprawiedliwiona nieobecność.

3

Samowolne opuszczanie terenu szkoły, wagary.

-10 pkt
(za każde)

wychowawca

4

Znęcanie się (współudział) nad kolegami,
zorganizowana przemoc, groźby, zastraszanie,
nękanie psychiczne.

-30 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

5

Kradzież, wyłudzanie pieniędzy.

-30 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

6

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody
obecnych na nich osób – cyberprzemoc, hejt.

-30 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

7

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych
niebezpiecznych przedmiotów i substancji
niezwiązanych z zajęciami lekcyjnymi.

-20 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

Zagrażanie bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
oraz innych osób.

8

od -10 do -30 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

-10 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

9

Aroganckie zachowanie wobec kolegów i
dorosłych. Okłamywanie, podważanie,
komentowanie czynności nauczyciela i innych
pracowników szkoły, obraźliwe gesty.

10

Udział w bójce, podżeganie do złych zachowań.

od -10 do -20 pkt
(za każdą)

nauczyciel/
wychowawca

11

Palenie papierosów (e-papierosów), spożywanie
alkoholu i innych używek.

- 30 pkt
(za każdy incydent)

nauczyciel/
wychowawca

- 25 pkt
(za każdy incydent)

nauczyciel/
wychowawca

- ściąganie na klasówce,

- 10 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

- spisywanie pracy domowej.

- 5 pkt
(za każde)

nauczyciel /
wychowawca

Udowodnione oszustwo:

- podrabianie podpisów, fałszowanie dokumentów,
12

13

Zachowanie naganne poza szkołą np. na
wycieczce, wyjściu do teatru lub kina.

od - 10 do - 20 pkt
(za każde)

organizator

14

Niszczenie mienia szkolnego lub rzeczy innych
osób.

od - 5 do - 20 pkt
(za każde)

nauczyciel

15

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach oraz
imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

od -5 do - 10 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

16

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy np.:
bieganie, zaśmiecanie, hałasowanie, blokowanie
przejścia, zwlekanie z wyjściem na przerwę,
korzystanie z pomieszczeń niezgodnie z ich
przeznaczeniem (toalety, szatnie).

-5 pkt
(za każde)

nauczyciel

17

Używanie telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych podczas lekcji i na
przerwach.

-5 pkt
(za każde)

nauczyciel

18

Utrudnianie prowadzenia lekcji, np.: rozmowy,
niereagowanie na upomnienia nauczyciela,
zabieranie głosu bez zgody, przerywanie
wypowiedzi innym.

-5 pkt
(za każde)

nauczyciel

19

Używanie wulgaryzmów, ubliżanie, dokuczanie,
przezywanie.

od - 5 do - 10 pkt
(za każde)

nauczyciel

20

Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż,
farbowanie włosów, malowanie paznokci, biżuteria
zagrażająca bezpieczeństwu.

od - 5 do -10 pkt
(każdorazowo)

nauczyciel /
wychowawca

21

Odmawianie wykonania poleceń nauczyciela.

-5 pkt
(za każde)

nauczyciel

22

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia np.:
brak obuwia zmiennego, niezwrócenie w terminie
wypożyczonych książek do biblioteki,
niewypełnianie obowiązków dyżurnego itp.

-3 pkt
(za każde)

nauczyciel/
wychowawca

23

Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych
działań.

-5 pkt
(za każde)

nauczyciel

