ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASIE 3 j GIMNAZJUM
w roku szkolnym 2018/2019
wychowawca: Dorota Marcyniuk







Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

- 130 i więcej punktów
- 116 – 129 punktów
- 100 – 115 punktów
- 80 – 99 punktów
- 60 – 79 punktów
- poniżej 60 punktów

1. Na początku okresu uczeń otrzymuje pulę 100 punktów. W trakcie okresu uczeń może uzyskać lub utracić
punkty przypisane zachowaniem ujętym w dalszej części Regulaminu.
2. Na koniec okresu wychowawca klasy podsumowuje punkty i w oparciu o uzyskany przez ucznia wynik,
ustala ocenę jego zachowania.
3. Ocenę roczną wystawia wychowawca na podstawie średniej z liczby punktów uzyskanych przez ucznia w
pierwszym i drugim okresie.
4. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej lub w innych
uzasadnionych przypadkach, decyzją Rady Pedagogicznej, zasada punktacji może być pominięta.
5. Punkty dodatnie przyznaje się uczniowi:
a) każdorazowo za:
 pracę na rzecz klasy
- 1-5
 udział w imprezach szkolnych
- 1-2
 pracę na rzecz szkoły
- 1-5
 pomoc koleżeńską
- 1-3
 udokumentowany udział w akcjach charytatywnych
- 1-5
 udokumentowaną pracę na rzecz środowiska
- 1-5
b) na koniec okresu za:
 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez udział:
- w zajęciach pozalekcyjnych (80% frekwencji)
- 2-5
- w konkursach szkolnych
- 1-5
- w konkursach pozaszkolnych
- 1-5
- w rozgrywkach sportowych
- 1-5
 efektywne pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim:
- klasowym
- 1-5
- szkolnym
- 1-5
Wychowawcy przysługuje pula 10 punktów dodatnich, którą może przyznać uczniowi szczególnie
wyróżniającemu się.
6. Punkty odejmuje się uczniowi każdorazowo za:
a. Niewłaściwe zachowanie na lekcji/przerwie
-3
b. Opuszczanie terenu szkoły
-2
c. Niewłaściwe zachowanie podczas imprez szkolnych
- 1-3
d. Brak dzienniczka w danym dniu
-1
e. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego
-3
f. Niewywiązywanie się ze zobowiązań i zadań
- 1-10
g. Używanie wulgarnych słów
-5
h. Niszczenie mienia szkolnego i cudzego
- 3-10
i. Przejawianie agresji słownej lub fizycznej wobec innych - 3-10

j.
k.
l.
m.
n.
o.

Kłamstwa i oszustwa
Stosowanie używek
Nieoddawanie kurtki do szatni
Niewłaściwy strój / makijaż
Ignorowanie poleceń pracowników szkoły
Korzystanie z telefonu komórkowego podczas lekcji

- 3-10
- 3-10
-3
-3
-3
- 5-10

Na końcu okresu wychowawca dokonuje podsumowania frekwencji. Odejmuje uczniowi punkty za:
- każdą godzinę nieusprawiedliwioną (-1) oraz nieuzasadnione spóźnienie (-1).
Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu (§ 56) uczeń
ma obowiązek „przynieść usprawiedliwienie nieobecności w szkole napisane przez rodziców lub osobiście przez
pełnoletniego ucznia w terminie nie przekraczającym tygodnia od daty powrotu do szkoły, przy czym
usprawiedliwienia z planowanych wcześniej wyjazdów, wizyt u lekarza itp. należy dostarczyć przed dniem
nieobecności, natomiast w przypadku dłuższej nieobecności (ponad tydzień) do obowiązków rodziców należy
powiadomienie o tym fakcie wychowawcy klasy (lub jego zastępcy) już w trakcie trwania choroby”.
Wychowawca dysponuje pulą 10 punktów ujemnych. Może je odebrać uczniowi za zachowania negatywne,
notorycznie powtarzające się lub takie, których nie uwzględniono powyżej.
W przypadku zebrania przez ucznia do 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w miesiącu, wychowawca
powiadamia o tym fakcie rodziców ucznia i udziela ustnego upomnienia. Obniża to ocenę z zachowania o jedną.
W przypadku uzbierania przez ucznia do 30 godzin, powinien on otrzymać naganę wychowawcy i obniżenie oceny
z zachowania o dwie.
Powyżej 30 godzin – obniżenie oceny z zachowania o trzy stopnie.
Łączna liczba 50 godzin powinna być przyczyną skierowania informacji na policję o nierealizowaniu obowiązku
szkolnego.

