§ 10.
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego
kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i szkoły, postawie wobec kolegów, nauczycieli, pracowników
szkoły i innych osób.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i
norm etycznych.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) przestrzeganie norm etycznych
d) dbałość o dobre imię i tradycje szkoły,
e) dbałość o kulturę słowa,
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych ludzi,
g) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
h) okazywanie szacunku innym osobom,
i) udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego
4. Do prognozowania i ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania przyjmuje się:
a) system punktowy w dziewięciu kategoriach opisujących zachowanie ucznia, a w nich szczegółowe
kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów możliwą do uzyskania w poszczególnych kategoriach
(Tabela 1 ).
LICZBA
OPIS ZACHOWANIA UCZNIA
PUNKTÓW

a) Dbałość o własny rozwój, motywacja do pracy, aktywność pozaszkolna





Reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych
Ma osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe itp.
Rozwija swoje zainteresowania
Odnosi sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne poza szkołą np. w klubach
sportowych, instytucjach kulturalnych itp.
 Ma przeciętną motywację do nauki i pracy nad sobą
 Nie ma chęci do samorozwoju.
B. Zaangażowanie w życie szkoły, sumienność, poczucie odpowiedzialności
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 Zawsze przestrzega Statut Szkoły, WSO i podporządkowuje się zarządzeniom
Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
 Z własnej inicjatywy podejmuje różnorodne prace i zadania na rzecz klasy lub szkoły;
rzetelnie wywiązuje się z podjętych zadań bądź powierzonych mu funkcji klasowych
lub szkolnych, np.: gospodarza klasy, skarbnika, łącznika z biblioteką, kronikarza
(strona internetowa klasy, szkoły), organizatora imprez klasowych lub szkolnych,
członka Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta.
 Dba o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentuje; uczestniczy w budowaniu
pozytywnego wizerunku szkoły; uczestniczy w przygotowywaniu uroczystości
szkolnych i przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę / klasę.
 Zdarza mu się nie przestrzegać Statutu Szkoły, WSO i nie podporządkowywać
zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej
 Sporadycznie podejmuje dobrowolne działania na rzecz szkoły/klasy i nie zawsze
wywiązuje się z powierzonych mu zadań
 Nie przestrzega Statutu Szkoły ,WSO, zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
 Nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, nie wykonuje powierzonych mu prac i
zadań, nie dotrzymuje ustalonych terminów
 Swym zachowaniem godzi w dobre imię szkoły i dobro społeczności szkolnej
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C. Postawa moralna i społeczna, stosowny strój szkolny
 W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na
przejawy zła
 Swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia
publicznego i własności prywatnej
 Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i w ich sprawach życiowych
 Wykazuje dużą aktywność w działaniach społecznych w szkole i poza nią, np. stały
wolontariat
 Zawsze przychodzi ubranym schludnie, estetycznie, niewyzywająco
 Postępuje uczciwie, ale nie angażuje się w pomoc innym, w wolontariat;
 Nie zawsze stosuje się do zapisanych w Statucie Szkoły zasad dotyczących dbałości o
stosowny i estetyczny strój szkolny
 Niszczy lub kradnie mienie publiczne lub prywatne
 Nie stosuje się do zapisanych w Statucie Szkoły zasad dotyczących dbałości a
stosowny i estetyczny strój szkolny
D. Punktualność i systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne
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0 h nieusprawiedliwionych
5 – 10 h nieusprawiedliwionych
11 – 35 h nieusprawiedliwionych
35 -70 h nieusprawiedliwionych
Powyżej 70 h
E. Takt i kultura ucznia w stosunkach w stosunkach z ludźmi
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 Nie narusza nietykalności i godności osobistej własnej, kolegów, nauczycieli i
pracowników szkoły.
 Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym
poprzez społecznie uznane formy
 Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 Taktowny, życzliwy, z wysoką kulturą słowa i dyskusji.
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 Zdarzyło mu się być nietaktownym
 Czasami przeszkadza w prowadzeniu lekcji
 Narusza nietykalność i godność osobistą własną, kolegów, nauczycieli i pracowników
szkoły
 Agresywny, wulgarny, nietaktowny
 Notorycznie przeszkadzający w prowadzeniu lekcji
F. Dbałość o zdrowie swoje i innych; postawa wobec nałogów.
 Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa środków psychoaktywnych w
szkole i poza nią
 Respektuje obowiązki ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisane w Statucie i
zarządzenia dyrektora
 Zdarzyło mu się sporadycznie palić papierosy na terenie szkoły lub poza nią, np. na
wycieczce szkolnej
 Zdarzyło mu się nie przestrzegać obowiązków ucznia w zakresie bezpieczeństwa
zapisanych w Statucie i zarządzeń dyrektora
 Wielokrotnie palił papierosy na terenie szkoły, był pod wpływem alkoholu bądź
środków psychoaktywnych na terenie szkoły lub w czasie szkolnych imprez
organizowanych poza szkołą
 Notorycznie łamie obowiązki ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisane w Statucie i
zarządzenia dyrektora
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b) procent uzyskanych przez ucznia punktów w zakresie poszczególnych kategorii zamienianą następnie na
ocenę zachowania zgodnie z Tabelą 2.
Tabela 2. Skala ocen zachowania.
Ocena zachowania
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganna

Zakres punktów
33 – 30
29– 25
24 – 17
16 – 13
12 – 6
5- ( -15)

c) „Kartę oceny zachowania” ( Załącznik 1 ), która uwzględnia poszczególne kategorie opisujące
zachowanie ucznia, a w szczególności udział ucznia gimnazjum w projekcie edukacyjnym.
5. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania, prognozowane i ustalane wg zasad określonych w
punkcie 4, są korygowane w następujących przypadkach:
a) gdy uczeń otrzymał naganę dyrektora szkoły, jego najwyższą klasyfikacyjną oceną zachowania może
być ocena nieodpowiednia, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 25 z 45 ( 56%) możliwych
do uzyskania punktów;
b) gdy uczeń otrzymał naganę wychowawcy, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną zachowania może być
ocena poprawna, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 30 z 45 (67%) możliwych do
uzyskania punktów;
d)gdy uczeń w jednej z następujących kategorii F – otrzymał -3 punktów, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną
zachowania może być ocena nieodpowiednia
e) gdy uczeń w jednej z następujących kategorii B i E – otrzymał -3 punktów, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną
zachowania może być ocena nieodpowiednia lub naganna
OPIS ZACHOWANIA UCZNIA

LICZBA
PUNKTÓW

A. Dbałość o własny rozwój, motywacja do pracy, aktywność pozaszkolna





Reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych
Ma osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe itp.
Rozwija swoje zainteresowania
Odnosi sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne poza szkołą np. w klubach sportowych,
instytucjach kulturalnych itp.
 Ma przeciętną motywację do nauki i pracy nad sobą
 Nie ma chęci do samorozwoju.
B. Zaangażowanie w życie szkoły, sumienność, poczucie odpowiedzialności
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 Zawsze przestrzega Statut Szkoły, WSO i podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora i
Rady Pedagogicznej.
 Z własnej inicjatywy podejmuje różnorodne prace i zadania na rzecz klasy lub szkoły;
rzetelnie wywiązuje się z podjętych zadań bądź powierzonych mu funkcji klasowych lub
szkolnych, np.: gospodarza klasy, skarbnika, łącznika z biblioteką, kronikarza
(strona internetowa klasy, szkoły), organizatora imprez klasowych lub szkolnych, członka
Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta.
 Dba o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentuje; uczestniczy w budowaniu pozytywnego
wizerunku szkoły; uczestniczy w przygotowywaniu uroczystości szkolnych i
przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę / klasę.
 Zdarza mu się nie przestrzegać Statutu Szkoły, WSO i nie podporządkowywać zarządzeniom
Dyrektora i Rady Pedagogicznej
 Sporadycznie podejmuje dobrowolne działania na rzecz szkoły/klasy i nie zawsze wywiązuje
się z powierzonych mu zadań
 Nie przestrzega Statutu Szkoły ,WSO, zarządzeń Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
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 Nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie
dotrzymuje ustalonych terminów
 Swym zachowaniem godzi w dobre imię szkoły i dobro społeczności szkolnej
C. Postawa moralna i społeczna, stosowny strój szkolny
 W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy zła
 Swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego
i własności prywatnej
 Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i w ich sprawach życiowych
 Wykazuje dużą aktywność w działaniach społecznych w szkole i poza nią, np. stały
wolontariat
 Zawsze przychodzi ubranym schludnie, estetycznie, niewyzywająco
 Postępuje uczciwie, ale nie angażuje się w pomoc innym, w wolontariat;
 Nie zawsze stosuje się do zapisanych w Statucie Szkoły zasad dotyczących dbałości o
stosowny i estetyczny strój szkolny
 Niszczy lub kradnie mienie publiczne lub prywatne
 Nie stosuje się do zapisanych w Statucie Szkoły zasad dotyczących dbałości a stosowny i
estetyczny strój szkolny
D. Punktualność i systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne
0 h nieusprawiedliwionych
5 – 10 h nieusprawiedliwionych
11 – 35 h nieusprawiedliwionych
ponad 35 h nieusprawiedliwionych
E. Takt i kultura ucznia w stosunkach w stosunkach z ludźmi
 Nie narusza nietykalności i godności osobistej własnej, kolegów, nauczycieli i pracowników
szkoły.
 Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym poprzez
społecznie uznane formy
 Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 Taktowny, życzliwy, z wysoką kulturą słowa i dyskusji.
 Zdarza mu się naruszać nietykalność i godność osobistą własną, kolegów, nauczycieli i
pracowników szkoły
 Zdarzyło mu się być nietaktownym
 Czasami przeszkadza w prowadzeniu lekcji
 Narusza nietykalność i godność osobistą własną, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły
 Agresywny, wulgarny, nietaktowny
 Notorycznie przeszkadzający w prowadzeniu lekcji
F. Dbałość o zdrowie swoje i innych; postawa wobec nałogów.
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 Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa środków psychoaktywnych
3
 Respektuje obowiązki ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisane w Statucie i zarządzenia
dyrektora
 Zdarzyło mu się sporadycznie palić papierosy na terenie szkoły lub poza nią, np. na
1
wycieczce szkolnej
 Zdarzyło mu się nie przestrzegać obowiązków ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisanych
w Statucie i zarządzeń dyrektora
 Wielokrotnie palił papierosy na terenie szkoły, był pod wpływem alkoholu bądź środków
0
psychoaktywnych na terenie szkoły lub w czasie szkolnych imprez organizowanych poza
szkołą
 Notorycznie łamie obowiązki ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisane w Statucie i
zarządzenia dyrektora
c) procent uzyskanych przez ucznia punktów w zakresie poszczególnych kategorii zamienianą następnie na ocenę
zachowania zgodnie z Tabelą 2.

Tabela 2. Skala ocen zachowania.
Ocena zachowania
Procent uzyskanych punktów
(%)
wzorowe
100 – 90
bardzo dobre
89 – 73
dobre
72 – 56
poprawne
55 – 36
nieodpowiednie
35 – 17
naganna
16 - 0

Zakres punktów
36 – 32
31 – 27
26 – 20
19 – 13
12 – 6
5–0

c) „Kartę oceny zachowania” ( Załącznik 1 ), która uwzględnia poszczególne kategorie opisujące zachowanie ucznia,
a w szczególności udział ucznia gimnazjum w projekcie edukacyjnym.
5. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania, prognozowane i ustalane wg zasad określonych w punkcie
4, są korygowane w następujących przypadkach:
a) gdy uczeń otrzymał naganę dyrektora szkoły, jego najwyższą klasyfikacyjną oceną zachowania może być ocena
nieodpowiednia, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 25 z 45 ( 56%) możliwych do uzyskania
punktów;
b) gdy uczeń otrzymał naganę wychowawcy, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną zachowania może być ocena
poprawna, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 30 z 45 (67%) możliwych do uzyskania punktów;
c) gdy uczeń w jednej z następujących kategorii: B, C,D – otrzymał 0 punktów, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną
zachowania może być ocena poprawna.
d)gdy uczeń w jednej z następujących kategorii F – otrzymał 0 punktów, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną
zachowania może być ocena nieodpowiednia
e) gdy uczeń w jednej z następujących kategorii E – otrzymał 0 punktów, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną
zachowania może być ocena nieodpowiednia lub naganna

