Zasady oceniania
1. Ocenianiu podlegają:


osiągnięcia edukacyjne ucznia;



zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:


wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,



wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły.
4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:


wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania,



sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,



warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.

5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:


warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,



warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:


poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie,



pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,



motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,



umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:


formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
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ustalanie kryteriów oceniania zachowania,



bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych według skali:
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celujący

cel

5+

bardzo dobry plus

bdb+

5

bardzo dobry

bdb

4+

dobry plus

db+

4

dobry

db

3+

dostateczny plus

dst+

3

dostateczny

dst

2+

dopuszczający plus

dps+

2

dopuszczający

dps

1

niedostateczny

ndst



przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,



ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku szkolnego i półrocza,



ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

7. Ocena poziomu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się zgodnie z przyjętymi kryteriami,
dokonywana jest systematycznie, w różnych formach, m.in.:


odpowiedzi ustne,



prace domowe,



obowiązkowe i nadobowiązkowe prace pisemne (prace klasowe, kartkówki, testy,
dyktanda),



zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, inne formy aktywności związane ze specyfiką
przedmiotu jak obserwacja, eksperyment itp.

8. Wszystkie prace pisemne są punktowane i winny być przeliczone według skali
procentowej:
ndst

dps

0-30 %

31-40%

dps+

dst

41-50% 51-60%

dst+

db

61-70% 71-80%

db+

bdb

81-89% 90-95%

bdb+

cel

96-99%

100 %

9. Prace kontrolne z poszczególnych przedmiotów powinny być sprawdzone i ocenione przez
nauczyciela najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty pisania pracy.
10. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny ze sprawdzianu pisemnego
w trybie uzgodnionym z nauczycielem nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni; ocena
poprawiana wpisana jest w e-dzienniku w nawiasie, obok niej zapisana jest nowa ocena.
11. W ciągu półrocza nauczyciel winien wystawić uczniowi co najmniej 3 oceny cząstkowe.
12. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 2 sprawdziany (prace klasowe),
a w ciągu dnia nie więcej niż jeden.
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13. Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania powinien być zapowiedziany
z tygodniowym wyprzedzeniem i zanotowany w e-dzienniku.
14. Kartkówka obejmująca materiał nauczania
(2-3 godziny) może odbyć się bez zapowiedzi.

od

ostatniej

jednostki

metodycznej

15. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału
nauczania) w wyniku dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności, to powinien napisać ją
w wyznaczonym przez nauczyciela terminie (kryteria ocen nie zmieniają się). Jeżeli uczeń nie
przystępuje do pracy pisemnej w uzgodnionym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną.
16. Każdy uczeń ma prawo do wykorzystywania różnych form aktywności w celu poprawienia
oceny.
17. Poprawa kartkówek, testów z wyższych ocen niż ocena niedostateczna, może nastąpić za
zgodą nauczyciela. Przy wystawianiu ocen śródrocznych/rocznych bierze się pod uwagę
wyższą z uzyskanych ocen. Sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, testy poprawia się tylko
raz.
18. Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości
zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.
19. Codziennie losowany jest szczęśliwy numerek, uczeń z tym numerem ma prawo do
zwolnienia z kartkówek i odpowiedzi, nie zwalnia go to od oddania prac terminowych i pisania
zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów.
20. Uczeń może w semestrze zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie do lekcji, z wyjątkiem
przedmiotów w wymiarze jednej godziny w tygodniu, kiedy nieprzygotowanie może być
zgłoszone tylko jeden raz.
21. Jeśli trzynasty dzień miesiąca przypada w piątek, wtedy jest dniem bez odpytywania,
zadawania i niezapowiedzianych sprawdzianów.
22. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
23. Osiąganie dobrych wyników w nauce leży zarówno w interesie ucznia, nauczyciela,
jak i rodziców.
24. Ocena powinna spełniać funkcję motywującą, ma być dla ucznia informacją zwrotną,
wskazującą na obszary wymagające dodatkowej pracy.
25. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
26. Na wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel pisemnie uzasadnia
ustaloną ocenę.
27. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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28. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku
do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
29. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki oraz plastyki i muzyki, należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
30. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych lub nauki drugiego języka na
zasadach określonych w statucie Szkoły.
31. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych, według ustalonej skali, oraz oceny zachowania.
32. Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku oraz ustaleniu
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
33. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na
zakończenie pierwszego półrocza nauki.
34. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym
roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
35. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych.
36. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej uczeń poinformowany
jest o ocenach z przedmiotów i zachowania.
37. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę z zachowania - wychowawca klasy z zachowaniem procedur zasięgania przez
wychowawcę opinii nauczycieli i uczniów oraz ocenianego ucznia.
38. Uczeń który otrzymał w I półroczu ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych zobowiązany jest zaliczyć materiał z I półrocza w terminie 30 dni od rozpoczęcia
II półrocza.
39. Oceny klasyfikacyjne roczne i półroczne ustala się w stopniach według następującej skali:
celujący (cel)
dostateczny (dst)
bardzo dobry (bdb)
dopuszczający (dps)
dobry (db)
niedostateczny (ndst)
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40. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
41. Podstawą do wystawienia oceny półrocznej oraz oceny końcoworocznej w szkole jest
średnia ważona. Ustalenia dotyczące średniej ważonej:
 średnią ważoną obliczamy mnożąc każdą ocenę przez jej wagę, następnie sumując wszystkie
iloczyny i dzieląc przez sumę wszystkich wag (jeśli jakaś waga została użyta kilka razy, to tyle
samo razy trzeba ją dodać do sumy), wynik jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku
 formy aktywności i ich waga:
Forma aktywności

Waga oceny

Sprawdzian obejmujący cały dział materiału.

4

Testy i kartkówki z kilku lekcji.

2–3

Odpowiedź ustna.

2–3

Egzamin próbny.

2

Praca na lekcji (indywidualna, w grupach, aktywny udział w zajęciach).

1

Realizacja i prezentacja projektu.

2

Wykonanie pomocy dydaktycznych.

2

Praca domowa długoterminowa lub o wyższym stopniu trudności.

2

Praca domowa.

1

Udział w konkursach i zawodach sportowych.

1

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych szkolnych.

3

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych międzyszkolnych.

4

Ocena śródroczna przy klasyfikacji rocznej.

3

 każdej ocenie przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen,
przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” przyporządkowując im
odpowiednie wartości według skali:
Ocena

6

5+

5

4+

4

3+

3

2+

2

1

Wartość

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1

5

 średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
Średnia
1,65 i poniżej
od 1,66 do 2,65
od 2,66 do 3,65
od 3,66 do 4,65
od 4,66 do 5,49
od 5,50

Stopień
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

 jeżeli nauczyciel chce ocenić inną formę aktywności nieokreśloną w tabeli, ma obowiązek
poinformować uczniów o jej wadze,
 oceny wstawia się do elektronicznego dziennika lekcyjnego w odpowiednio opisanych
kolumnach, każdej kolumnie nadając ustaloną wagę,
 w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum ocenom z przedmiotu religia
przypisuje się wagę 1,
 ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen uzyskanych przez
ucznia w drugim półroczu oraz uzyskanej przez niego oceny półrocznej (liczonej z wagą 3).

REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA
Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 100 punktów, który otrzymuje uczeń na początku
każdego semestru. Jest on równoznaczny ocenie poprawnej ze sprawowania. Od ucznia zależy
ocena końcowa, ma szansę na podwyższenie oceny nawet po kilku „wpadkach”.
Ocena półroczna lub roczna jest ustalana przez wychowawcę klasy w oparciu o punkty
uzyskane przez ucznia w ciągu całego semestru, samoocenę każdego ucznia oraz konsultacje
z nauczycielami uczącymi w danej klasie, ewentualnie innymi pracownikami szkoły.
W szczególnych przypadkach półroczna i roczna ocena z zachowania nie musi wynikać z ilości
uzyskanych punktów. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Na ocenę roczną ma wpływ ocena półroczna. Na koniec roku liczy się średnią
arytmetyczną punktów dodatnich i ujemnych z całego roku szkolnego.
Punkty z zachowania przyznaje i wpisuje wychowawca klasy lub inni nauczyciele uczący
w klasie lub nie (np. dyżurujący na przerwie, opiekunowie SU, opiekunowie kół zainteresowań,
nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlicy szkolnej, pedagog szkolny).
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OCENY I PUNKTACJA
Zachowanie wzorowe

400 i więcej punktów

Zachowanie bardzo dobre

301

399

Zachowanie dobre

251

300

Zachowanie poprawne

80

250

79

–120

Zachowanie nieodpowiednie
Zachowanie naganne

–121

 Uczeń, który otrzymał –100 punktów w ciągu całego półrocza, nie może mieć wystawionej
oceny wzorowej z zachowania.
 Uczeń, który otrzymał –200 punktów w ciągu całego półrocza, nie może mieć oceny
wzorowej lub bardzo dobrej z zachowania.
 Jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę
z zachowania, to roczna ocena zachowania nie może być wyższa niż bardzo dobra.
 Uczeń z oceną nieodpowiednią lub naganną na półrocze nie może reprezentować szkoły w
zawodach i konkursach międzyszkolnych w następnym półroczu.
 Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem, nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra na
koniec półrocza lub roku szkolnego.
 Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę, o ile wychowawca został o nim
poinformowany.
PUNKTY NA „PLUS”
ZAWODY SPORTOWE

1.

Udział w zawodach (bez zwycięstwa)

10

2.

Zwycięstwo w zawodach (etap szkolny)

20

3.

Zwycięstwo w zawodach (etap międzyszkolny)

30

4.

Zwycięstwo w zawodach (etap rejonowy)

40

5.

Zwycięstwo w zawodach (etap wojewódzki)

50

Miejsce II, III, itd. Ilość pkt. zmniejszająca się o 5 p.
KONKURSY PRZEDMIOTOWE („OLIMPIADY”)

1.

Udział w eliminacjach szkolnych

20

2.

Zwycięstwo w etapie szkolnym – przejście do II etapu

20

3.

Etap rejonowy (II) – przejście do etapu III

30

4.

Etap wojewódzki – uzyskanie tytułu laureata

50
w sumie: 120 p.
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KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

1.

Uczestnictwo w konkursie (bez zwycięstwa)

15

2.

Zdobycie wyróżnienia

20

3.

Zdobycie III miejsca

30

4.

Zdobycia II miejsca

40

5.

Zdobycie I miejsca

50
KONKURSY SZKOLNE

1.

Uczestnictwo w konkursie

10

2.

Zdobycie wyróżnienia

15

3.

Zdobycie III miejsca

20

4.

Zdobycie II miejsca

25

5.

Zdobycie I miejsca

30

FUNKCJE W SZKOLE I KLASIE

1.

Funkcja w szkole (Prezydium SU, poczet sztandarowy itp.) –
wywiązywanie się z powierzonych obowiązków – ocena półroczna

0–50

2.

Aktywny udział w pracach Szkolnego Kola Wolontariatu – ocena
półroczna

0–50

3.

Funkcja w klasie (SU i inne) – wywiązywanie się z powierzonych
obowiązków – ocena półroczna

0–40

4.

Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego (brak punków ujemnych)
– ocena półroczna

15

INNE

1.

2.

Udział w akcjach społecznych, ekologicznych, charytatywnych i innych
inicjowanych przez SU, SKW, nauczycieli, ciekawe inicjatywy uczniów –
stopień zaangażowania

5–50

Stopień zaangażowania uczniów w apelach, imprezach
i innych przedsięwzięciach szkolnych:
Występ (recytatorski, wokalny, taneczny, muzyczny, prezentacja
multimedialna) – obecność na próbach, długość i stopień trudności roli

5–30

8

Pomoc techniczna (dyżury uczniów, przygotowanie sali i porządkowanie,
pomoc w przygotowaniu dekoracji)

5–15

Bonus za przygotowania i próby w czasie wakacji, ferii, w weekendy

5–20

3.

Zaangażowanie w organizację imprez klasowych i szkolnych (np. klasowy
Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, poczęstunek na Wigilię klasową, debatę
itp.)

0–50

4.

Praca na rzecz klasy, szkoły (np. wykonywanie dekoracji w klasach i na
tablicy SU, podlewanie kwiatów itp.)

5–30

5.

Praca w gazetce szkolnej (redagowanie tekstów, skład gazetki, kolportaż)
– ocena półroczna

5–50

6.

Czytelnictwo (3 osoby najlepsze w klasie)

7.

Pomoc koleżeńska w nauce (podawanie i tłumaczenie notatek z lekcji i
prac domowych)

5–30

8.

Wzorowe zachowanie na lekcjach, wysoka kultura osobista – brak
punktów ujemnych w danym miesiącu (ocena miesięczna)

15

9.

Właściwy strój szkolny – brak punktów ujemnych w danym półroczu, np.
za niezmienianie obuwia, wyzywający strój i makijaż (ocena półroczna)

15

10.

Regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych (ocena półroczna)

15

11.

Pomoc w bibliotece, czytelni, świetlicy

12.

Uzyskanie wysokiej średniej (powyżej 4,75)

13.

Koleżeńska postawa wobec rówieśników (ocena półroczna przyznawana
przez wychowawcę po konsultacjach z klasą)

0–40

14.

Właściwe zachowanie podczas wyjść i wycieczek klasowych, dyskotek itp.

5–25

15.

Inne sytuacje – do dyspozycji wychowawcy (np. zdecydowana
poprawa zachowania, właściwe reagowanie na negatywne zjawiska w
klasie lub szkole, propagowanie właściwych postaw itp.)

5–40

30–25–20

5–50
20

FREKWENCJA
1.

Stuprocentowa frekwencja (ocena półroczna)

50

2.

Opuszczenie maksymalnie 20 godzin (ocena półroczna)

20

3.

Brak spóźnień w półroczu (ocena półroczna)

20

4.

Bonus za stuprocentową frekwencję w miesiącu – brak nieobecności
i spóźnień (ocena miesięczna)

15
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PUNKTY NA „MINUS”
1.

Przeszkadzanie na lekcjach (głośne rozmowy,
niekulturalne komentarze, zakłócanie toku lekcji itp.)

2.

Dokuczanie kolegom w czasie lekcji (zabieranie piórników,
rysowanie po zeszytach, niszczenie przyborów szkolnych,
brudzenie ubrań itp.)

– 20

3.

Stwarzanie bądź doprowadzenie do niebezpiecznych sytuacji
podczas lekcji lub przerw (bójki, podstawianie nogi, rzucanie
różnymi przedmiotami, przynoszenie ostrych narzędzi, zapałek
itp.)

od –10 do – 50

„Hejtowanie” – wyzwanie, wyśmiewanie, złośliwe komentarze na
temat wyglądu lub wypowiedzi czy zachowania kolegi,
publikowanie ośmieszających wpisów i zdjęć – w szkole lub
w Internecie

od –10 do – 50

4.

złośliwe,

–10

5.

Zaśmiecanie klasy, korytarza, boiska

–10

6.

Przetrzymywanie książek z biblioteki

–5 za każdy
miesiąc

7.

Kłamstwo, oszustwo

8.

Szczególnie naganne zachowanie uczniów – przejawy demoralizacji
(palenie papierosów i e-papierosów, branie narkotyków i
dopalaczy,
picie
alkoholu,
wejście
w
konflikt
z prawem – kradzieże, wymuszenia i wyłudzenia pieniędzy lub
przedmiotów, pobicia, zanęcanie się nad kolegą)

9.

Nagminne zapominanie materiałów i przyborów na lekcje

–25

od –30 do –100

–15

10.

Niewykonanie poleceń nauczyciela

od –10 do –20

11.

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i innych pracowników
szkoły

–40

12.

Wulgarne słownictwo

–30

13.

Niszczenie mienia szkoły lub innych osób

14.

Niewłaściwe zachowanie na imprezach szkolnych, apelach,
dyskotekach, podczas wyjść i wycieczek szkolnych, w stołówce
szkolnej

–20

15.

Używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń
multimedialnych na lekcjach bez zgody nauczyciela, nieodłożenie
telefonu lub urządzenia do skrzynki

–25

16.

Fotografowanie, nagrywanie bez zgody nauczyciela lub osoby
zainteresowanej

–50

17.

Brak obuwia zmiennego

–5

od – 20 do –50
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18.

Samowolne opuszczenie lekcji

–20

19.

Opuszczenie terenu szkoły bez zgody nauczyciela

– 10

20.

Sytuacje nieprzewidziane

od – 10 do –50

FREKWENCJA
1.

Nieobecność nieusprawiedliwiona

–10/h

2.

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję

3.

Ucieczka indywidualna z lekcji

–20/h

4.

Ucieczki grupowe z lekcji

–30/h

–5

Kary i nagrody
NAGRODY:
 za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum
klasy oraz dodatnie punkty z zachowania – wg szkolnego regulaminu oceny
z zachowania;
 szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców;
 uczeń może otrzymać dyplom, statuetkę, medal lub nagrodę rzeczową.

KARY:
 za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice, o ile to możliwe, uczeń
musi sam je usunąć;
 za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w zeszycie
korespondencji oraz ujemne punkty z zachowania – wg szkolnego regulaminu oceny
z zachowania;
 za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę na forum klasy, szkoły;
 za dalsze złe zachowanie szkoła wzywa rodziców na rozmowę;
 uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami
obowiązkowymi;
 w wyjątkowych uczeń może powrócić do własnego rejonu lub dyscyplinarnie być
przeniesiony do innej szkoły,

O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się
z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego
przeniesienia do innej szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
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TRYB ODWOŁAWCZY
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych (semestralnych lub
rocznych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
3. W skład komisji wchodzą:


dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
jako przewodniczący komisji;



wychowawca klasy;



wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;



pedagog;



przedstawiciel samorządu uczniowskiego

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:


skład komisji;



termin posiedzenia komisji;



wynik głosowania;



ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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