Ocena zachowania w klasach IV – VIII - § 51 i 52 Statutu Szkoły
§ 51
1. Zachowanie uczniów w klasach IV – VIII jest oceniane za pomocą systemu punktowego.
Uczniowie otrzymują punkty dodatnie za zachowania pozytywne i ujemne za zachowania
negatywne.
kultura osobista,
punkty dodatnie

punkty ujemne
przezywanie kolegów
aroganckie, lekceważące zachowanie wobec
nauczyciela lub innego pracownika szkoły
niewłaściwy, wyzywający ubiór, pofarbowane
włosy, pomalowane paznokcie, makijaż
pozostawienie po sobie nieporządku
inne

-1
-1 do
-3
-2
-1
-1

aktywność ucznia,
punkty dodatnie
udział w konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych - za udział w każdym kolejnym
etapie
zaangażowanie w życie klasy i szkoły
(wykonanie gazetki, organizowanie wydarzeń
klasowych i szkolnych, przygotowanie lekcji
wychowawczych, dekorowanie klasy, dyżur
liturgiczny itp.)
pomoc w dyżurze świetlicowym
inne

punkty ujemne
2

niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań i
zadań powierzonych przez nauczycieli

-2

1

inne

-1

1
1

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
punkty dodatnie
aktywne dyżurowanie
aktywna praca na lekcji
pełny strój galowy podczas uroczystości
szkolnych
inne

1
1
1
1

punkty ujemne
nieprzygotowanie do lekcji
nieusprawiedliwiona jednostka lekcyjna
nieusprawiedliwione spóźnienie – dopuszcza się
5 spóźnień w semestrze
brak stroju szkolnego, galowego, obuwia
zmiennego – za każdy
inne

-1
-1
-1
-1
-1

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
punkty dodatnie
aktywna działalność w samorządzie szkolnym

1-3

aktywny udział w akcjach szkolnych,

1

pomoc koleżeńska poza godzinami lekcyjnymi
(np. udostępnianie notatek; pomoc w
opanowaniu trudnego materiału )

1

inne

1

punkty ujemne
przeszkadzanie podczas zajęć – również lekcji
zdalnej (zaburzanie toku lekcji, rozmowa, jedzenie
i spożywanie napojów bez pozwolenia,
wyciszanie, wyrzucanie kolegów z lekcji on-line
itp.)
nieodpowiednie zachowanie podczas przerw (np.
wrzaski, bieganie, lanie wodą, przebywanie w
miejscach niedozwolonych)
używanie telefonu w szkole bez zgody
nauczyciela
niszczenie mienia szkolnego (np. pisanie po
ławkach, ścianach, celowe uszkodzenia)
zniszczenie cudzej własności
inne

-1

-1

-1
-2 do
-5
-2
-1

dbałość o honor i tradycje Szkoły,
punkty dodatnie
reprezentowanie szkoły (poczet sztandarowy,
delegacja pozaszkolna itp.)
inne

1
1

punkty ujemne
nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub
uroczystości szkolnej
inne

-1
-1

dbałość o piękno mowy ojczystej,
punkty dodatnie

punkty ujemne
używanie wulgarnego słownictwa
inne

-1
-1

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
punkty dodatnie
aktywna reakcja na sytuację zagrożenia
(wezwanie nauczyciela, pomoc koledze, pomoc w
usunięciu zagrożenia – np. wytarcie podłogi)
inne

punkty ujemne
1

zachowanie zagrażające bezpieczeństwu
swojemu i innych uczniów

-5

1

samowolne oddalenie się w czasie grupowego
wyjścia (np. wycieczki, obozy i inne)

-5

udział w bójkach
inne

-1 do
-3
-1

2. Rażące wykroczenia podlegające karom statutowym. Punkty ujemne zależą od nałożonej kary i
są wymienione w § 52:
a. nakłanianie do łamania przepisów Statutu i regulaminów szkoły;
b. agresja słowna, nękanie, wymuszanie, znieważanie, przemoc fizyczna;
c. cyberprzemoc (umieszczanie bez zgody osoby jej wizerunku lub jakiejkolwiek informacji na
stronie internetowej, profilu społecznościowym itp.);
d. pobicie;
e. kupowanie, posiadanie lub spożywanie alkoholu, papierosów i innych środków odurzających:
f. kradzież.
3. Za działalność podlegającą wyróżnieniu statutowemu uczeń otrzymuje punkty dodatnie
wymienione w § 52.
4. Pochwały i uwagi negatywne o każdym uczniu są na bieżąco wpisywane w dzienniku
elektronicznym łącznie z punktami.
5. Wychowawca podsumowuje stan punktów na koniec każdego miesiąca i informuje o postępach
w zachowaniu i przewidywanej ocenie.
6. Dodatkowe punkty przyznawane przez wychowawcę przy podsumowaniu semestru:
a. premia za całkowity brak punktacji ujemnej 3 pkt.
b. premia za brak spóźnień 5 pkt.
c. wychowawca przed wystawieniem ostatecznej oceny zachowania ucznia, konsultuje się z
zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, uczniami danej klasy oraz ocenianym uczniem
(samoocena), a także bierze pod uwagę postęp ucznia w zakresie rozwoju osobistego i
poprawę zachowania. Każda ze stron ocenia danego ucznia od 0 do 6 pkt. Średnia punktów
dodawana jest do ogólnej puli zdobytych przez ucznia punktów.
7. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów.
8. Pod koniec semestru wychowawca na podstawie ilości zebranych przez ucznia punktów ustala
ocenę z zachowania według podanego poniżej schematu:
• wzorowe – powyżej 126 pkt oraz nie więcej niż 10 punktów ujemnych
• bardzo dobre – 106 – 126 pkt oraz nie więcej niż 20 punktów ujemnych
• dobre – 86 – 105 pkt
• poprawne – 66 – 85 pkt
• nieodpowiednie – 46 – 65 pkt
• naganne – poniżej 46 pkt

10. Przed roczną klasyfikacją wychowawcy informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej
ocenie z zachowania.
11. Wychowawca ma prawo do zmiany proponowanej klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia do
dnia klasyfikacji rocznej, jeżeli zajdą szczególne okoliczności uzasadniające tę zmianę.
12. Wychowawca może podwyższyć roczną ocenę z zachowania w sytuacjach, kiedy:
a. uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i/lub postaw;
b. jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny.
13. W przypadku dużej absencji ucznia, spowodowanej chorobą może on zostać oceniony
indywidualnie przez wychowawcę.
14. Nie dopuszcza się noszenia na terenie szkoły innych urządzeń komunikacji elektronicznej typu
smartwach, i in.
15. Telefon komórkowy uczeń ma przechowywać w przydzielonej szafce na korytarzu. Może je
wyjąć na polecenie nauczyciela – gdy jest potrzebny do lekcji; gdy wychodzi ze szkoły do domu
lub gdy uzyska zgodę nauczyciela na jego użycie.
16. Telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne używane lub noszone przy sobie przez
ucznia bez zezwolenia nauczyciela będą każdorazowo uczniowi odebrane i oddane do
sekretariatu. Nauczyciel wpisuje adnotację o tym do dziennika elektronicznego. Urządzenie
odbierają rodzice. Uczniowi może zostać wydany telefon po zakończonych zajęciach na prośbę
rodziców, jeżeli samodzielnie wraca do domu.
17. Procedury postępowania w przypadku złamania regulaminu zachowania w klasach IV-VIII:
1) upomnienie ucznia przez nauczyciela,
2) pisemna uwaga w dzienniku dla rodziców z przypisaniem punktów, w przypadku wielu
powtarzających się uwag – wezwanie rodzica,
3) w przypadku rażącego wykroczenia – wezwanie rodziców.
Nagrody i kary
§ 52
1. Za wyróżniające się zachowanie uczeń może otrzymać:
1) pochwałę wychowawcy – plus 5 pkt
2) pochwałę Dyrektora – plus 10 pkt
3) nagrodę Dyrektora lub organu prowadzącego – plus 15 pkt.
2. Od przyznanej nagrody uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ucznia ma prawo odwołać się w ciągu
dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który przyznał nagrodę tj. od nagrody
przyznanej przez wychowawcę do Dyrektora Szkoły, a od nagrody przyznanej przez Dyrektora
Szkoły do Organu Prowadzącego.
3. Za niewłaściwe zachowanie po zastosowaniu § 50 ust. 6 oraz § 51 ust. 5 udzielane są uczniowi,
w formie pisemnej, adekwatne do przewinienia (zachowania) kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy – minus 5 pkt,
2) naganę wychowawcy klasy – minus 10 pkt,
3) zakaz udziału w wyjściach, wycieczkach, imprezach organizowanych przez Szkołę – minus
10 pkt,
4) upomnienie Dyrektora Szkoły – minus 15 pkt,
5) naganę Dyrektora Szkoły – minus 20 pkt,
6) naganę Dyrektora Szkoły z wystąpieniem do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
4. Wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia
Dyrektor Szkoły może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoły w następujących przypadkach:
1) jeżeli lekceważy Statut i regulaminy Szkoły oraz obowiązki szkolne,
2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi Szkoły,
3) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,
4) jeżeli pobyt ucznia w Szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów,

5) przejawów wandalizmu na terenie Szkoły i poza nią.
5. O każdej nagrodzie lub karze Szkoła informuje rodziców ucznia.
6. Od wymierzonej kary uczeń lub rodzic ucznia ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do
organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył tj. od kary wymierzonej przez wychowawcę
do Dyrektora Szkoły, od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Organu Prowadzącego.

