AKTUALNY PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ROK
SZKOLNY 2013/2014
1. Oceny zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe (wz)
powyżej 370 punktów
bardzo dobre (bdb)
od 300 do 370 punktów
dobre (db)
od 220 do 299 punktów
poprawne (pop)
od 120 do 219 punktów
nieodpowiednie (ndp) od 0 do 119 punktów
naganne (ng)
poniżej 0 punktów
2. Uczeń w dniu rozpoczęcia każdego roku szkolnego uzyskuje wyjściowo 250 punktów.
3. W II semestrze każdego roku szkolnego wyjściową ilością punktów, jest ilość punktów
uzyskanych przez ucznia w I semestrze.
4. Uczeń:
a) posiadający na koncie (poza dodatnimi) 30 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny
wzorowej za dany semestr;
b) posiadający na koncie (poza dodatnimi) 50 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny
bardzo dobrej za dany semestr;
c) posiadający na koncie (poza dodatnimi) 100 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny
dobrej za dany semestr.
5. Jeżeli uczeń w ciągu roku szkolnego otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu
na ilość uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.
6. Zachowanie wzorowe uzyskuje uczeń, który zdobył odpowiednią ilość punktów i nie ma
godzin ani spóźnień nieusprawiedliwionych w całym roku szkolnym.
7. Zachowanie bardzo dobre uzyskuje uczeń, który zdobył odpowiednią ilość punktów
i w całym roku szkolnym nie przekroczył 10 godzin nieusprawiedliwionych.
8. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie (+) za:
a) uczestnictwo w konkursie lub zawodach sportowych pozaszkolnych:
 etap szkolny: 5 punktów;
 etap gminny/miejski: 10 punktów;
 etap rejonowy/powiatowy: 15 punktów;
 etap wojewódzki: 20 punktów;
 etap ogólnopolski: 25 punktów;
Za zdobycie nagrody lub wyróżnienia na ostatnim etapie, w którym uczeń weźmie udział,
otrzymuje dodatkowo 10 punktów.
b) uczestnictwo w konkursie lub zawodach sportowych szkolnych:
 udział w konkursie: 5 punktów;
 III miejsce: 10 punktów;
 II miejsce: 15 punktów;
 I miejsce: 20 punktów;
c) pomoc w organizacji imprezy szkolnej przewidzianej kalendarium imprez szkolnych
na dany rok szkolny, innej lub uroczystości: 10 punktów;
d) aktywny udział w imprezie szkolnej lub uroczystości: 10 punktów;
e) reprezentowanie szkoły podczas uroczystości np. miejskich typu: „Dni Gniezna”:
 do 3 godzin: 20 punktów;
 powyżej 3 godzin: 30 punktów;
f) pomoc w organizacji konkursu: 10 punktów;
g) aktywny udział w organizacji imprezy klasowej (np. wigilia, andrzejki, Dzień Kobiet,
Dzień Chłopaka itp.): 5 punktów;
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h) organizowanie i przeprowadzenie akcji w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu:
30 punktów;
i) zbieranie i przynoszenie do szkoły nakrętek, makulatury: od 5 punktów do 30 punktów
zgodnie z regulaminem Szkolnego Koła Wolontariatu;
j) udział w akcji charytatywnej: 15 punktów;
k) aktywne pełnienie funkcji w klasie (punkty przyznaje wychowawca raz na semestr):
 przewodniczący: 0 – 20 punktów;
 zastępca: 0 – 20 punktów;
 skarbnik: 0 – 30 punktów;
 kronikarz: 0 – 20 punktów;
 inne: 0 – 20 punktów;
l) aktywne pełnienie funkcji w szkole (punkty przyznają opiekunowie samorządu
szkolnego, gazetki szkolnej, chóru szkolnego raz na semestr):
 samorząd szkolny:
 przewodniczący: 20 punktów;
 zastępca: 10 punktów;
 praca w sekcjach samorządu szkolnego (oceniana raz na semestr):10 punktów;
 chór szkolny: 15 punktów;
m) wykonanie pracy społeczno – użytecznej na rzecz szkoły za pisemną zgodą rodziców:
 porządkowanie budynku lub terenu szkoły (np. mycie: szatni, gablot na korytarzach,
szaf szkolnych): 15 punktów;
 grabienie terenu boiska, zamiecenie terenu boiska szkolnego:15 punktów;
 pozbieranie śmieci na boisku szkolnym: 15 punktów;
 inne prace wyznaczane na bieżąco w zależności od potrzeb szkoły: 5 punktów;
n) reagowanie na krzywdę wyrządzaną koledze lub koleżance: każdorazowo: 5 punktów.
Raz na semestr ocenie podlegają:
o) pracowitość w nauce (systematyczność, regularność): 10 punktów;
p) obowiązkowość (uczeń przygotowany do zajęć, posiada podręcznik, zeszyt, ćwiczenia,
przybory, inne pomoce zadane przez nauczyciela, strój na zajęcia wychowania fizycznego,
dzienniczek ucznia lub indeks gimnazjalisty): 10 punktów;
q) punktualność (dopuszczalne 2 spóźnienia w semestrze): 5 punktów;
r) niska absencja na lekcjach (dopuszczalne 10 godzin usprawiedliwionych w semestrze):
10 punktów;
s) podnoszenie estetyki klasy i innych pomieszczeń szkolnych: 10 punktów;
t) wysoka kultura osobista (okazywanie szacunku wszystkim pracownikom szkoły, kolegom i
koleżankom): 15 punktów;
u) systematyczny, rzetelny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (koło przedmiotowe,
zajęcia sportowe, zajęcia wychowawcze, zespół wyrównawczy, Szkolne Koło
Wolontariatu, inne zajęcia pozalekcyjne): 30 punktów za jedne zajęcia przez cały semestr;
v) ubiór dostosowany do okazji lub uroczystości szkolnych: 10 punktów;
w) wygląd schludny i estetyczny, zgodny ze statutem szkoły: 15 punktów.
9. Uczeń uzyskuje punkty ujemne (-) za:
a) za każdą opuszczoną bez usprawiedliwienia godzinę lekcyjną: 2 punkty;
b) spóźnienia: do 3 spóźnień: 1 punkt; za każde następne: 1 punkt;
c) brak dzienniczka ucznia (indeksu gimnazjalisty): każdorazowo 1 punkt;
d) brak dzienniczka ucznia (indeksu gimnazjalisty), w którym zapisywana jest obecność na
wybranych przez uczni obowiązkowych zajęciach artystycznych, technicznych:
każdorazowo 1 punkt;
e) niewykonanie polecenia nauczyciela: 5 punktów;
f) uchylanie się od obowiązków dyżurnego: 5 punktów;
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g) brak poszanowania zeszytu przedmiotowego, sprawdzianu, testu, innej pracy
(np. ozdabianie rysunkami, napisami, podpisami): każdorazowo 10 punktów;
h) brak poszanowania arkuszy testu próbnego lub egzaminu gimnazjalnego: 20 punktów;
i) żucie gumy, jedzenie, picie w czasie lekcji: każdorazowo 5 punktów;
j) ciągłe rozmawianie na lekcji: każdorazowo 5 punktów;
k) ciągłe przeszkadzanie w czasie lekcji: każdorazowo 5 punktów;
l) wygląd niezgodny ze statutem szkoły:
 niewłaściwy ubiór w szkole na co dzień: każdorazowo 5 punktów;
 niedostosowanie ubioru do okoliczności, uroczystości, okazji, święta: 15 punktów;
 trwała zmiana fryzury (np. farba, szampon koloryzujący, pasemka, dredy i inne):
30 punktów jednorazowo za zmianę;
 uczesanie z dodatkami (żel, lakier, wymyślne fryzury itp.): każdorazowo
10 punktów;
 obnażanie tatuaży: każdorazowo 15 punktów;
 stosowanie makijażu: każdorazowo 10 punktów;
 noszenie biżuterii innej niż dozwolona przepisami statutu szkoły: każdorazowo
5 punktów;
 przedłużone lub pomalowane paznokcie: każdorazowo 10 punktów;
 buty „na szpilkach”: każdorazowo 10 punktów;
m) bójki uczniowskie:
 czynny udział w bójce, pobiciu: każdorazowo 50 punktów;
 bierny udział bójce, pobiciu: każdorazowo 15 punktów;
n) odpisywanie zadań domowych (np.: na korytarzu szkolnym, w bibliotece, świetlicy
szkolnej, toalecie): każdorazowo 10 punktów;
o) wulgarne słownictwo: każdorazowo 10 punktów;
p) zaczepki słowne w stosunku do uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły
(ubliżanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, etykietowanie, zastraszanie): każdorazowo
25 punktów;
q) arogancki i wulgarny stosunek do nauczyciela: każdorazowo 30 punktów;
r) okłamywanie nauczyciela: każdorazowo 30 punktów;
s) zaczepki fizyczne (podkładanie nóg, popychanie, szturchanie, przesadne poklepywanie):
każdorazowo 25 punktów;
t) kradzież: 150 punktów;
u) posiadanie, rozprowadzanie, używanie papierosów i innych wyrobów tytoniowych, palenie
papierosów czynne lub bierne na terenie szkoły lub w jej obrębie oraz w czasie imprezy
szkolnej: każdorazowo 50 punktów;
v) posiadanie, rozprowadzanie, spożywanie alkoholu lub bycie pod wpływem alkoholu
na terenie szkoły lub w czasie imprezy szkolnej: 200 punktów;
w) posiadanie, rozprowadzanie, zażywanie narkotyków lub bycie pod wpływem narkotyków
na terenie szkoły lub w czasie imprezy szkolnej: 250 punktów;
x) wyłudzanie pieniędzy: każdorazowo 150 punktów;
y) zaśmiecanie otoczenia: każdorazowo 5 punktów;
z) spędzanie przerw w szatni: każdorazowo 10 punktów;
aa) niszczenie mienia szkolnego lub cudzego (innego ucznia, nauczyciela, administracyjnego
pracownika szkoły):
 do 50 złotych – każdorazowo 30 punktów;
 powyżej 50 złotych – każdorazowo 100 punktów;
bb)
nieodpowiednie zachowanie podczas wycieczki, w autobusie, w kinie, w teatrze itp.:
każdorazowo 15 punktów;
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cc) używanie telefonu komórkowego (wysyłanie sms, fotografowanie, nagrywanie,
dzwonienie, słuchanie muzyki, granie): każdorazowo 25 punktów;
dd)
odmowa wykonania pracy na rzecz szkoły: każdorazowo 5 punktów;
ee) stworzenie sytuacji zagrażającej własnemu lub innych bezpieczeństwu, zdrowiu
(fizycznemu lub psychicznemu), życiu, w tym: samowolne opuszczenie terenu szkoły w
czasie lekcji lub przerwy, zamkniętej imprezy szkolnej; samowolne oddalenie się w czasie
wycieczki, wyjścia do kina, spaceru itp: każdorazowo 75 punktów;
ff) posługiwanie się Internetem w celu ośmieszenia, obrażenia, znieważenia uczniów lub
pracowników szkoły: 100 punktów;
gg) fałszowanie dokumentów (podrobienie podpisu rodzica lub nauczyciela, oceny,
usprawiedliwienia lub innego dokumentu): każdorazowo 100 punktów.
10. W sytuacjach wyjątkowych (wzorowa postawa społeczna, negatywna postawa lub
zachowanie ucznia) wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może
przyznać uczniowi: od 0 do + 100 punktów lub od 0 do – 100 punktów.
11. Odnotowywanie informacji o zachowaniach ucznia podlegających punktacji:
a) odnotowywanie informacji o zachowaniach ucznia podlegających punktacji ma miejsce
tylko w dzienniku lekcyjnym danej klasy na stronach do tego wyznaczonych;
b) za odnotowanie informacji o udziale ucznia w konkursie przedmiotowym lub innym oraz
zawodach sportowych odpowiedzialny jest nauczyciel zgłaszający ucznia do konkursu lub
zawodów; podaje on również informacje o uzyskanych przez ucznia wynikach;
c) za odnotowanie pełnienia funkcji w szkole odpowiedzialni są:
 za samorząd szkolny: opiekunowie samorządu szkolnego;
 za gazetkę szkolną „Trzymaj z nami!!!”: opiekunowie redakcji;
d) za odnotowanie informacji o pomocy w zorganizowaniu imprezy szkolnej, uroczystości lub
aktywnym udziale w imprezie, uroczystości odpowiedzialny jest nauczyciel
przygotowujący daną imprezę;
e) za odnotowanie informacji o pomocy w zorganizowaniu konkursu odpowiedzialny jest
nauczyciel przygotowujący dany konkurs;
f) za odnotowanie informacji o zorganizowaniu akcji charytatywnej lub udziale w tego typu
akcji odpowiedzialny jest nauczyciel nadzorujący daną akcję;
g) za odnotowanie pracy na rzecz szkoły:
 gazetki ścienne – nauczyciel odpowiedzialny za gazetki ścienne;
 pomoc w bibliotece – odpowiedzialni nauczyciele bibliotekarze;
 pomoc w świetlicy szkolnej – odpowiedzialni nauczyciele świetlicy;
h) za odnotowywanie udziału w kołach przedmiotowych, zajęciach wychowawczych,
zajęciach sportowych, innych zajęciach pozalekcyjnych i zespołach wyrównawczych
odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia;
i) wszyscy nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele świetlicy odpowiedzialni
są za odnotowywanie informacji o:
 każdej ucieczce ucznia z lekcji;
 każdej opuszczonej bez usprawiedliwienia godzinie lekcyjnej;
 spóźnieniach;
 braku dzienniczka;
 braku poszanowania zeszytu, sprawdzianu, pracy pisemnej, testu próbnego, testu
gimnazjalnego;
 niewykonaniu polecenia nauczyciela;
 uchylaniu się od obowiązków dyżurnego;
 żuciu gumy, jedzeniu, piciu w czasie lekcji;
 wyglądzie niezgodnym ze statutem szkoły (niewłaściwy ubiór na co dzień,
pofarbowanie włosów, niewłaściwe uczesanie, stosowanie makijażu, noszenie
4

biżuterii innej niż dozwolona przez statut szkoły, przedłużone lub pomalowane
paznokcie, buty „na szpilkach”);
 bójkach uczniowskich;
 odpisywaniu zadań domowych (np.: na korytarzu szkolnym, w bibliotece, świetlicy
szkolnej, toalecie);
 wulgarnym słownictwie;
 zaczepkach słownych i fizycznych;
 kradzieży;
 posiadaniu papierosów, paleniu papierosów czynnym lub biernym;
 posiadaniu, rozprowadzaniu, spożywaniu alkoholu lub byciu pod wpływem
alkoholu na terenie szkoły lub w czasie imprezy szkolnej;
 posiadaniu, rozprowadzaniu, zażywaniu narkotyków lub byciu pod wpływem
narkotyków na terenie szkoły lub w czasie imprezy szkolnej;
 wyłudzaniu pieniędzy;
 zaśmiecaniu otoczenia;
 spędzaniu przerw w szatni;
 opuszczeniu terenu szkoły, zamkniętej imprezy szkolnej, samowolnym oddaleniu
się w czasie wycieczki;
 niszczeniu mienia szkolnego lub cudzego;
 używaniu telefonu komórkowego (wysyłanie sms, fotografowanie, nagrywanie,
dzwonienie, słuchanie muzyki, granie);
 stworzeniu sytuacji zagrażającej własnemu lub innych bezpieczeństwu, zdrowiu,
życiu;
 posługiwaniu się Internetem w celu ośmieszenia, obrażenia, znieważenia uczniów
lub pracowników szkoły;
 fałszowaniu dokumentów (podrobienie podpisu rodzica lub nauczyciela, oceny,
usprawiedliwienia lub innego dokumentu);
 reagowaniu na krzywdę wyrządzaną koledze lub koleżance;
j) wychowawca odpowiedzialny jest za odnotowywanie informacji o:
 aktywnym udziale w organizacji imprezy klasowej;
 pełnieniu funkcji w klasie;
 pracy na rzecz klasy;
 wykonaniu pracy społeczno – użytecznej na rzecz szkoły;
 ubiorze dostosowanym do okazji i uroczystości szkolnych;
k) raz na semestr wychowawca klasy po konsultacji z innymi nauczycielami
lub pracownikami szkoły przydziela również punkty za:
 pracowitość i systematyczność w nauce;
 punktualność;
 niską absencję;
 podnoszeniu estetyki klasy i innych pomieszczeń szkolnych;
 obowiązkowość;
 wysoką kulturę osobistą;
 wygląd schludny i estetyczny, zgodny ze statutem szkoły.
UWAGA!
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy,
kierując się sumą punktów uzyskanych przez ucznia, indywidualnym podejściem do każdego
ucznia, opinią lub orzeczeniem z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej (jeśli uczeń taki
dokument posiada). W razie wątpliwości wychowawca może skonsultować się z zespołem
wychowawczym Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie.
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Punktowy system oceniania zachowania obowiązuje również w trakcie imprez i wycieczek
szkolnych oraz klasowych.
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