Regulamin oceniania zachowania ucznia
Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Elblągu
Ocenę zachowania ustala wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Ocena zachowania nie
może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
Każdy uczeń, na początku roku szkolnego oraz drugiego semestru, otrzymuje kredyt w wysokości 100
punktów. Na postawie uwag zapisanych w dzienniku wychowawca, po zliczeniu punktów dodatnich i
ujemnych, proponuje ocenę konsultując ją z uczniem i klasą. Ocena zachowania ustalona przez
wychowawcę jest ostateczna.
Rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
2. Postępowanie zgonie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.
3. Troska o piękno mowy ojczystej i kulturę żywego słowa.
4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
5. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza szkołą.
6. Okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi oraz brak tolerancji dla nagannych zachowań innych.
PUNKTACJA
Wzorowe > 181 pkt.
Bardzo Dobre 151-180 pkt.
Dobre 100-150 pkt.

Poprawne 69-99 pkt.
Nieodpowiednie 38-68 pkt.
Naganne < 37 pkt.

PUNKTY DODATNIE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Udział w organizacji uroczystości, imprez, akcji organizowanych w szkole i na
terenie miasta.
Pomoc udzielana nauczycielowi, pracownikom szkoły.
Systematyczna koleżeńska pomoc w nauce poświadczona przez nauczyciela.
Udział w konkursach, zawodach wewnątrzszkolnych:
a) za każdy udział
b) zajęcie od I do III miejsca
Reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach międzyszkolnych.
Zajęcie miejsca 1-3 w konkursach, zawodach międzyszkolnych.
Zajęcie miejsca 1-3 w konkursach, zawodach rejonowych.
Zajęcie miejsca 1-3 w konkursach, zawodach wojewódzkich.
Zajęcie miejsca 1-3 w konkursach, zawodach ogólnopolskich.
Uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim.
Uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim.
Aktywne uczestnictwo w pracach samorządu:
a) klasowego
b) szkolnego i innych organizacji (LOP, PCK, Caritas, wolontariat).
Wykonanie powierzonych i samodzielnie podjętych przez ucznia zadań.
Stuprocentowa frekwencja w semestrze.
Systematyczne noszenie stroju galowego.

5-25pkt.
3-15 pkt.
10 pkt.
3 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
15 pkt.
20 pkt.
25 pkt.
50 pkt.
20 pkt.
50 pkt.
15 pkt.
15-25 pkt.
5-10 pkt.
20 pkt.
15 pkt.

16.
17.
18.
19.

Wyjątkowa kultura osobista, nienaganna postawa uczniowska.
20 pkt.
Systematyczne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (koła, SKS, zajęcia
15 pkt.
wyrównawcze).
Szczególne osiągnięcia (poświadczone przez prowadzącego zajęcia) w konkursach
20 pkt.
i zawodach organizowanych przez instytucje pozaszkolne.
1x w sem.
Zbiórka surowców: ⃰
- 200 korków
5 pkt.
- 400 korków
10 pkt.
- inne surowce wtórne
5-10 pkt.
Udział w akcjach na rzecz szkoły, na przykład przygotowanie ciasta.
10 pkt.
⃰ Maksymalnie w semestrze uczeń otrzymuje 20 pkt. za korki, 20 pkt. za ciasto
i 20 pkt. za inne surowce.

Punkty dodatnie z pozycji 3,12,14,15,16,17,18 wychowawca wstawia raz, na zakończenie semestru.
Wszystkie działania ucznia muszą być zapisane w dzienniku i potwierdzone przez nauczyciela
lub innego pracownika szkoły.
PUNKTY UJEMNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas lekcji, zajęć zespołu dydaktycznowyrównawczego.
Spóźnienie na zajęcia szkolne.
Samowolne opuszczanie klasy podczas trwania lekcji.
Ucieczka z lekcji.
Ucieczka z pracy klasowej, sprawdzianu.
Przeszkadzanie, nieodpowiednie zachowanie podczas zajęć, imprez szkolnych.
Arogancja wobec nauczyciela, lekceważenie poleceń, oszukiwanie.
Niszczenie budynku, sprzętu, wyposażenia, zaśmiecanie szkoły.
Używanie wulgarnych słów, gestów, ubliżanie innym.
Stosowanie przemocy wobec innych (bójki, nękanie, cyberprzemoc).
Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających.
Niszczenie cudzej własności, kradzież, wyłudzenia.
Fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień.
Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, w szkole i poza jej
terenem.
Wycofanie się z wcześniej podjętego zobowiązania.
Używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych.
Niestosowny wygląd zewnętrzny, ubiór.
Brak regulaminowego obuwia zmiennego, wnoszenie okryć wierzchnich do
gabinetów.
Powtarzający się brak przyborów, materiałów szkolnych, uniemożliwiający
aktywny udział w zajęciach.
Przetrzymanie książek z biblioteki szkolnej.

-2 pkt.
-1 pkt.
-10 pkt.
-5 pkt. za
każdą lekcję
-10 pkt.
-5 do-10 pkt.
-10 do-20 pkt.
-5 do-25 pkt.
-5 do-15 pkt.
-10 do-50 pkt.
-25 pkt.
-5 do-25 pkt.
-20 pkt.
-2 do-15 pkt.
-10 pkt.
-10 pkt.
- 3 pkt. po
każdej lekcji
-2 pkt. po
każdej lekcji
-2 pkt.
- 2 pkt./dzień

UWAGI
1. Regulaminowy wygląd ucznia to schludny ubiór (długość bluzki - zakrywająca brzuch, z małym
dekoltem, spodnie lub spódnica min. przed kolano), zakaz noszenia na terenie szkoły koszulek z
niestosownymi napisami, czapek, kapturów, dużej biżuterii oraz zakaz stosowania makijażu, malowania
paznokci, farbowania włosów.
2. Telefony komórkowe, podczas trwania zajęć oraz w czasie przerw, muszą być wyłączone i znajdować
się w plecakach. Uczeń może skorzystać z telefonu tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą
nauczyciela.
3. Uczeń z oceną naganną zachowania nie reprezentuje szkoły w zawodach i konkursach, nie jest
dopuszczony o egzaminu na kartę motorowerową, nie uczestniczy w dyskotekach szkolnych.
4. Wychowawca podejmuje decyzję o wyjeździe ucznia z oceną naganną zachowania na wycieczki
szkolne.
5. Nagana wychowawcy klasy udzielona uczniowi jest równoważna z przyznaniem mu -30 pkt.
6. Nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi jest równoważna z przyznaniem mu -50 pkt. i
uniemożliwia uzyskanie wyższej, niż poprawna, oceny zachowania.
7. Uczeń, który w semestrze uzyskał co najmniej -20 pkt. nie może uzyskać oceny wzorowej
zachowania (bez względu na ilość zgromadzonych punktów dodatnich).
8. Uczeń, który w semestrze uzyskał co najmniej -40 pkt. nie może uzyskać oceny bardzo dobrej
zachowania (bez względu na ilość zgromadzonych punktów dodatnich).
9. Uczeń, który w semestrze uzyskał co najmniej -60 pkt. nie może uzyskać oceny dobrej zachowania
(bez względu na ilość zgromadzonych punktów dodatnich).
10. Uczeń, który w semestrze uzyskał co najmniej -80 pkt. nie może uzyskać oceny poprawnej
zachowania (bez względu na ilość zgromadzonych punktów dodatnich).
11. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może być wyższa maksymalnie o 2 stopnie od oceny
semestralnej.

