SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W OŁAWIE - ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie zgromadzonych przez uczniów punktów, zapisanych w karcie.
2. Ocenę wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z uczniem na podstawie wpisów w karcie oceny zachowania,
w sytuacji wątpliwej wychowawca zasięga opinii klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej.
3. Karta oceny zachowania umieszczona jest w dzienniku lekcyjnym.
4. Wpisu do karty dokonuje, na bieżąco, wychowawca lub inny nauczyciel z ewentualnym komentarzem wpisanym
do zeszytu klasowego i podpisem czytelnym nauczyciela.
5. Uczeń ma prawo znać kryteria oceniania zachowania oraz bieżącą punktację swojego zachowania.

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Oceną wyjściową jest ocena poprawna.
2. Na początku semestru uczeń otrzymuje 130 punktów.
3. Działania negatywne powodują otrzymanie punktów ujemnych.
4. Uczeń, który otrzyma 10 punktów ujemnych w semestrze nie może mieć oceny wyższej niż bardzo dobra.
5. Uczeń, który otrzyma 50 punktów ujemnych w semestrze nie może mieć oceny wyższej niż dobra.
6. Uczeń, który nagminnie nie stosuje się do norm szkolnych, w tym związanych z wyglądem i strojem nie może mieć oceny
wyższej niż poprawna.
7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który notorycznie lekceważy wszystkie działania organów szkoły zmierzające do
poprawy zachowania, naruszył normy postępowania cywilno- prawnego lub toczy się w stosunku do niego postępowanie karne
prowadzone przez organa do tego upoważnione.
PROJEKT EDUKACYJNY:
1. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. uczeń ma obowiązek przystąpić do realizowania
projektu edukacyjnego w zespole.
2.Jeżeli uczeń nie przystąpi do realizowania projektu edukacyjnego otrzyma 0 punktów i na świadectwie ukończenia
gimnazjum nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednia.
3. Jeżeli uczeń otrzyma z projektu od 1 do 15 punktów to ocena z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum nie
może być wyższa niż poprawna.
4. Jeżeli uczeń otrzyma z projektu od 16 do 40 punktów ocena z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum
będzie obliczona zgodnie z ilością zebranych punktów dodatnich i ujemnych według algorytmu obowiązującego dla wszystkich
uczniów w szkole.
KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKÓW:
1. Uczeń, który korzysta z podręczników niezgodnie z procedurami, otrzymuje 10pkt ujemnych, na koniec roku szkolnego.
Oceny podręcznika dokonuje wychowawca klasy.
130 punktów + punkty za pozytywne działania - punkty karne = ilość uzyskanych punktów
1. Uczeń uzyskuje ocenę semestralną (roczną) w zależności od ilości uzyskanych punktów - wg poniższej tabeli:
Łączna ilość punktów
Ocena zachowania - semestralna lub roczna
201 i więcej
wzorowe
181 - 200
bardzo dobre
131 - 180
dobre
51- 130
poprawne
1-50
nieodpowiednie
0 i mniej
naganne
2. Ostateczną decyzję w sprawie oceny końcowej podejmuje wychowawca (obniża lub podwyższa o jedną ocenę)
KRYTERIA OCEN ZE SPRAWOWANIA
I. Zachowania pozytywne:
1. Reprezentowanie szkoły: laureaci konkursów, udział w zawodach, imprezach okolicznościowych
2. Praca na rzecz szkoły: m.in. praca w SU, pomoc w bibliotece szkolnej, PCK, udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Aukcji Świątecznych, Wolontariat, itp.
3. Nagroda wychowawcy 1 raz w semestrze, jeżeli karta zachowań negatywnych ucznia jest czysta.
4. Takt i kultura w obcowaniu z ludźmi.
5. Dbałość o wygląd własny: strój galowy ( za każdy stój galowy)
6. Stosunek do obowiązków szkolnych 100% frekwencja i bez spóźnień, na koniec każdego miesiąca, jeżeli
uczeń nie spełnia warunków nie otrzymuje żadnych punktów.
7. Projekt edukacyjny: punkty wpisuje wychowawca na podstawie oceny projektu,
II. Zachowania negatywne:
1. Agresja słowna: wulgarne słownictwo, wyśmiewanie, pyskowanie, przyglądanie się bójkom, kibicowanie
Agresja fizyczna: popychanie, bicie, uczestnictwo w bójkach

5pkt za udział
5pkt
10pkt
10pkt
(raz na sem.)
5pkt
10pkt
(za każdy miesiąc)
max. 40pkt
10pkt
20pkt

2. Niewykonywanie poleceń dyrektora szkoły - makijaż, strój, kolczyki w ciele, używanie telefon, odtwarzaczy
MP3, widoczne słuchawki, opuszczanie terenu szkoły, stosowanie używek.

10pkt

3. Niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły i wycieczkach:
- uporczywe przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (po kilku upomnieniach), bierne uczestnictwo w zajęciach,
niewywiązanie się z podjętego obowiązku, niewykonywanie poleceń, jedzenie i picie na lekcji;
-niszczenie mienia szkolnego, zaśmiecanie otoczenia;
- inne negatywne zachowania.

10pkt

4. Fałszowanie podpisów, dokumentów, kradzieże, wyłudzanie pieniędzy i inne.
5. Opuszczanie zajęć bez wyraźnego powodu (wagary, nieobecności nieusprawiedliwione).
Spóźnienia na lekcje.
6. Wygląd i strój - ma być dostosowany do instytucji państwowej, jaką jest szkoła( schludny i czysty,
dostosowany do pory roku, i temperatury.
Strój w kolorach ciemnych - popiel, granat, zieleń, brąz, czerń i jej odcienie, nie dopuszcza się kolorów
jaskrawych. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią długość spodni i spódnic. Koszule, bluzy i bluzki maja
zakrywać brzuch, ramiona. UWAGA: bluzy z kapturami - w szkole nie zakładamy na głowę kapturów!!!
Fryzura: czysta, włosy upięte, niefarbowane. Paznokcie: czyste, bez tipsów, niepomalowane.
Biżuteria: niezagrażająca bezpieczeństwu ucznia.

10pkt
2pkt za lekcję (nn)
1pkt za lekcję (sp)

5pkt
(za każdy miesiąc wychowawca)

