ANEKS
do Statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach
z dnia 31 sierpnia 2016
Zamiany wprowadzone uchwałami Rady Pedagogicznej z 28 kwietnia i 31 sierpnia 2016
§ 133.
Zasady oceniania zachowania oraz uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana.
1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które
składa się:
1) ocenianie bieżące przez wychowawcę,
2) klasyfikacja śródroczna,
3) klasyfikacja roczna.
2. Wychowawca klasy zobowiązany jest do dwukrotnego oceniania zachowania ucznia
w ciągu roku szkolnego. Ocena roczna uwzględnia ocenę z I okresu.
3. Oceny zachowania wystawiane są na podstawie punktowej skali.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali punktowej:
1) wzorowe: 141 i więcej punktów
2) bardzo dobre: 140 – 111
3) dobre: 110 – 90
4) poprawne: 89 – 65
5) nieodpowiednie: 64 – 40
6) naganne: 39 i mniej
5. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania ucznia nauczyciele są zobowiązani
odnotować w dzienniku lekcyjnym lub zgłosić osobiście wychowawcy. Należy robić to
systematycznie, od razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelami punktacji:
TABELA 1 - ZACHOWANIA POZYTYWNE (punkty dodatnie)
LP
1.
2.
3.

4.

MAX. LICZBA
PUNKTÓW
I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim
1-10
Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym
1-5
Pomoc koleżeńska w nauce (udokumentowana przez nauczyciela,
wychowawcę, pedagoga, opiekuna wolontariatu)
Opieka ciągła w półroczu
1-20
ZA CO OCENIAMY

Pomoc jednorazowa
Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego szkolnego

1-5
1-10
/jednorazowo na
półrocze/
1-5

1.
2.

Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań np.
pomoc w bibliotece, stołówce
Wzorowa frekwencja - 0 godz. opuszczonych
5
Pomoc w bibliotece
1-5
Robienie gazetki
1-5
II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Praca na rzecz klasy (po zajęciach).
1-5
Praca na rzecz szkoły (po zajęciach).
1-5

3.

Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych

1-10

4.

Troska o ład w najbliższym otoczeniu

1-5

5.
6.
7.
8

KTO
PRZYZNAJE
Opiekun SU
Wychowawca

Pedagog
Nauczyciele
nauczyciele
z-ca dyrektora

Wychowawca,
nauczyciel
Bibliotekarz
Wychowawca
Wychowawca
Nauczyciel,
wychowawca
Nauczyciel,
wychowawca
Nauczyciel,
wychowawca

5.

1.

Dbałość o samorozwój (systematyczny udział w kołach
1-5
zainteresowań, SKS-y, warsztaty, rozwijanie uzdolnień) (raz na okres 1 - Czasem
rozliczeniowy raz w danym półroczu) - za każdy rodzaj działania
uczestniczy
osobno
2 - Często
3 - Systematycznie
III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
Przygotowanie akademii i imprez szkolnych i udział w nich
1-15

2. Udział w konkursach / wynik końcowy.
a. za zajęcie miejsca punktowanego (laureaci) w konkursie szkolnym
b. za udział w konkursach szkolnych
c.
d.
e.
f.

1.
2.
1.

Nauczyciele
przedmiotowi

Wychowawca,
nauczyciel

3
1

Nauczyciele
przygotowujący
ucznia do konkursu
za zajęcie miejsca punktowanego (laureaci) w konkursie
Nauczyciele
międzyszkolnym /gmina, powiaty, rejony/
5, 7, 10
przygotowujący
za udział w konkursie międzyszkolnym /gmina, powiaty, rejony/
1
ucznia do konkursu
za udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych
1
Nauczyciele
laureaci
15
przygotowujący
ucznia do konkursu
IV. GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
Pochwała Dyrektora szkoły
10
Dyrektor
Pochwała wychowawcy klasy
5
Wychowawca
V. OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do innych uczniów
1-5
Wychowawca
i pracowników szkoły.

TABELA 2 - ZACHOWANIA NEGATYWNE* (punkty ujemne)
LP

ZA CO OCENIAMY

MAX. LICZBA
PUNKTÓW

I. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1-20
(np. złe zachowanie, rozmowy, brak pracy na lekcji.)
2. Nagminne spóźnianie.
1-3
3. Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań
1-5
1. Zakłócanie toku lekcji, naruszenie dyscypliny na lekcji i na przerwie

4. Nieobecność nieusprawiedliwiona
5. Ucieczki z lekcji
6. Korzystanie na lekcji z telefonów komórkowych oraz innych
7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.

1 (za każdą
nieuspr. godzinę)
5 (za każdą
godzinę)
1-10

KTO PRZYZNAJE

Nauczyciel
Wychowawca
Wychowawca,
nauczyciel
Wychowawca
Wychowawca

Nauczyciel
urządzeń medialnych.
Robienie zdjęć, nagrywanie, filmowanie na terenie szkoły bez zgody
10
Wychowawca
nauczyciela.
II. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów
1-20
Wychowawca
Kradzież, fałszerstwo
1-20
Wychowawca
Nieprzestrzeganie aktualnych zarządzeń dyrektora
1-10
Wychowawca
Brak obuwia zmiennego
1 / max. -20
Wychowawca,
Powyżej
nauczyciel
obniżenie oceny
o jeden stopień
Nieoddanie książki w terminie
1
Bibliotekarz
Obojętność na nieład w najbliższym otoczeniu
1-5
Wychowawca,
nauczyciel
III. BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY
Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych
1-15
Wychowawca
Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła,
1-15
Wychowawca
sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników
IV. NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻANIE ZDROWIA WŁASNEGO
ORAZ INNYCH OSÓB

1. Agresywny stosunek do uczniów w szkole i poza szkołą
2. Bójka, pobicie, zaczepki fizyczne
3. Wykroczenia np. wyłudzenia pieniędzy, palenie tytoniu, picie

4.

1.

2.
3.
4
5
6
7
8
1.
2.

5-20
20-50
30-50

Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca

alkoholu lub stosowanie innych szkodliwych używek; udostępnianie
wymienionych środków innym uczniom lub nakłanianie do ich
spożycia, udział w grupach przestępczych.
Opuszczanie na przerwie terenu szkoły lub klasy w czasie lekcji bez
10
Wychowawca
zezwolenia
V. NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ
Zaczepki słowne wobec pracowników szkoły i uczniów
5-15
Wychowawca,
(wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, arogancja słowna,
nauczyciel
nieprzyzwoite gesty i pozy).
Znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie).
15-50
Wychowawca,
nauczyciel
Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie, itp.)
5-10
Wychowawca,
nauczyciel
Niesłuszne oskarżenie uczniów i nauczycieli
10-50
Wychowawca
Kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość (ściąganie, podpowiadanie itp.)
5-20
Wychowawca,
nauczyciel
Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą
5-50
Wychowawca,
(kino, teatr, wycieczki, basen)
nauczyciel
Niewłaściwy, niestosowny do sytuacji ubiór (np. ubiór zbyt
5-20
Wychowawca
odsłaniający ciało, nakrycia głowy, makijaż, farbowane włosy)
Nagana lub upomnienie Dyrektora szkoły
10
Dyrektor
VI. NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM
Lekceważenie poleceń nauczyciela (na lekcji i na przerwie)
1-10
Wychowawca,
nauczyciel
Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły
10-50
Wychowawca

*) Przy notorycznym powtarzaniu przez ucznia tego samego negatywnego zachowania, po piątym zapisie w zeszycie uwagi tej samej treści,
wychowawca podwaja liczbę punktów ujemnych przyznawanych za to zachowanie.

6. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.
7. W szczególnych przypadkach nieobjętych tabelami nauczyciel po konsultacji z zespołem
klasowym może przyznać lub ująć punkty, dokonując odpowiedniego wpisu do dziennika
lekcyjnego.
8. Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje 100 punktów.
9. Uczeń może pozyskiwać punkty lub je tracić.
10. Uczeń może otrzymać punkty (dodatnie, ujemne) za inne elementy nieuwzględnione
w tabelach podanych w ust. 6.
11. Zachowania wzorowego mimo uzyskanej ilości punktów, nie może mieć uczeń, u którego
stwierdzono zaniedbania lub wykroczenia wyszczególnione w tabeli 2 w pkt. II
(podpunkty 1, 2, 3), pkt. IV i V (podpunkty 1, 2, 3, 4, 5).
12. Uczeń, aby uzyskać ocenę wzorową zachowania musi wykazać się w każdym z 5 działów
tabeli nr 1.
13. Uczeń, który uzbierał co najmniej 10 punktów ujemnych w półroczu, nie może otrzymać
oceny wzorowej w tym półroczu.
14. Ocena zachowania wystawiana jest na każde półrocze, ocena roczna jest wypadkową
ocen za I i II półrocze.

