
SYSTEM WYCHOWAWCZY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI  

W SULECHOWIE 

 

 

 
 Celem  edukacji i wychowania jest przygotowanie ucznia do życia w realnym społeczeństwie, w 

jakim obecnie funkcjonuje i takim, jakim będzie za 10 lat i więcej. 

Należy nauczyć dziecko tworzyć i kreować rzeczywistość.  

Nastąpi szeroko pojęta demokratyzacja życia szkoły, która będzie  zaproszeniem do dialogu, będzie 

dawała poczucie wpływu na rzeczywistość, nauczy sztuki poszukiwania kompromisu, przygotuje 

do strategii rozwiązywania problemu a nie będzie poszukiwania gotowych rozwiązań, zostaną 

złamane stereotypy i wyjdziemy poza schematy rutyny. 

Stworzyliśmy system normatywny zawierający zasady kardynalne, będące fundamentem 

wychowania. Z  zasad kardynalnych utworzyliśmy operacyjne i kontraktowe. 

Te zasady są deklaracją  naszej szkoły według jakich wartości prowadzić będziemy proces 

wychowania. 

Dla nas najważniejsze są: 

 
 

SZACUNEK - to akceptacja siebie i innych, otwartość na różne   
               postawy i  wartości. 
 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ - to świadomość słów, zachowań oraz   
         konsekwencji ich stosowania wobec siebie  
         i innych. 
 
 
UCZCIWOŚĆ - to mówienie prawdy z uwzględnieniem uczuć innych,  
         to  umiejętność przyznania się do błędu.  
 
 
ROZWÓJ OSOBISTY - dążenie do zdobywania wiedzy i doświadczenia, 
    umiejętności przeżywania i wyrażania uczuć,  
    budowanie dobrych relacji i funkcjonowania w  
    grupie. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZASADY OPERACYJNE 
 

 

SZACUNEK 

 

 To, co robisz i mówisz świadczy o Tobie, zatem okazuj innym szacunek i nie rań. 

 Dbałość o symbole narodowe jest wyrazem patriotyzmu, więc  okaż poważanie dla godła, 

flagi, hymnu i tradycji. 

 Nauka jest  ważna, zatem zachowaj właściwe postawy w czasie zajęć lekcyjnych. 

 Piękna jest mowa ojczysta, zatem dbaj o jej czystość i poprawność. 

 Prywatność to prawo człowieka, więc publikuj informacje o innych tylko za ich zgodą. 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

 Zdrowie jest ważne, zatem bądź wolny od palenia papierosów i picia alkoholu oraz innych 

używek.  

 Relacje między ludźmi bywają trudne, więc konflikty rozwiązuj bez użycia siły.   

 Trudno jest uczyć się bez przyborów, dlatego przynoś je na lekcje.  

 Szkoła to miejsce, gdzie spędzasz dużo czasu, zatem dbaj o jej wygląd. 

 Wszystkie przedmioty, które znajdują się w szkole są dla naszego użytku, dlatego korzystaj 

z nich tak, by służyły jak najdłużej.  

 Twoje bezpieczeństwo jest istotne, zatem przebywaj na terenie szkoły.  

  Nauczyciele chcą Ci  pomóc, więc bądź obecny na wszystkich zajęciach.  

 Lekcje to nie czas na korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych, zatem używaj ich na 

przerwach i po szkole.  

 

UCZCIWOŚĆ 

 

 Dobre samopoczucie i szacunek innych są  ważne, zatem bądź uczciwy wobec siebie i 

innych. 

 Nikt z nas nie jest nieomylny, więc  miej odwagę przyznać się do błędów. 

 Ściąganie jest nieuczciwe,  dlatego prace wykonuj sam. 

 Kiedy nauczyciel sprawdza Twoją wiedzę  i umiejętności, korzystaj tylko z tego, co masz w 

głowie. 



 

 

ROZWÓJ OSOBISTY 

 

 W szkole nie jesteś sam, zatem współpracuj  z kolegami i koleżankami, aby uczyć się od 

siebie wzajemnie. 

 Życie wymaga od nas aktywności, zatem podejmuj  wyzwania, biorąc udział w konkursach. 

 Szkoła stawia wymagania i daje możliwości, więc na zajęciach słuchaj uważnie i bądź 

aktywny. 

 Wokół nas są ludzie chorzy, słabi, potrzebujący wsparcia, dlatego staraj się im pomagać. 

 Trening czyni mistrza, więc rozwijaj swoje zainteresowania systematycznie uczestnicząc  w 

zajęciach pozalekcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATALOG KONSEKWENCJI ZACHOWANIA UCZNIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI 

W SULECHOWIE 

 
I. KONSEKWENCJE POZYTYWNE : 
 
1. Ustne : 

- pochwała na forum klasy 
- pochwała w obecności rodziców/opiekunów prawnych 
- pochwała przez radiowęzeł szkolny 
- pochwała dyrektora 
 

2.  Pisemne: 
 Pochwała w postaci: 
- zapisu w dzienniku elektronicznym 
- listu pochwalnego do rodziców/opiekunów prawnych 
- dyplomu dla ucznia „za bycie…” (za pozytywne postawy np. za bycie koleżeńskim,   
umiejętne rozwiązywanie konfliktów, pomoc innym itp.) 
- publikacji w mediach media szkolnych (strona internetowa szkoły, gabloty, 
gazetka, itp)  
- listu gratulacyjnego wręczanego przez dyrektora szkoły rodzicom /opiekunom 
ucznia na forum szkoły 
 

3. Uznaniowe:  
- świadectwo z wyróżnieniem 
- tytuł Mistrza z poszczególnych dziedzin 
- tytuł Najlepszego Sportowca 
- tytuł Najlepszego Absolwenta 
 

      4.  Nagrody rzeczowe. 
 

II. KONSEKWENCJE NEGATYWNE 
Konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad operacyjnych ujętych 

w Szkolnym Systemie Wychowawczym. 
 
1. Upomnienie ustne; 

2. Upomnienie pisemne wychowawcy klasy; 

3. Nagana wychowawcy klasy , która skutkuje zawieszeniem prawa ucznia do udziału 

w kołach zainteresowań i pozalekcyjnych zajęciach sportowych, do reprezentowania 

szkoły na zewnątrz oraz udziału w imprezach szkolnych o charakterze kulturalno – 

rozrywkowym i sportowym, zawieszeniem w pełnieniu funkcji społecznej na okres 1 

miesiąca; 



4. Nagana dyrektora szkoły,  która skutkuje zawieszeniem prawa ucznia do udziału w 

kołach zainteresowań i pozalekcyjnych zajęciach sportowych, do reprezentowania 

szkoły na zewnątrz oraz udziału w imprezach szkolnych o charakterze kulturalno – 

rozrywkowym i sportowym, zawieszeniem w pełnieniu funkcji społecznej na okres 3 

miesięcy 

5. Przeniesienie ucznia do równoległej klasy w swojej szkole; 

6. Przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 

KATALOG MOŻLIWOŚCI ODPRACOWANIA NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI 
1. Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej. 

2. Wolontariat w świetlicy socjoterapeutycznej. 

3. Prace na terenie szkoły: 

- pomoc w organizacji i przygotowywaniu różnorodnych imprez szkolnych : 

plebiscyty, festyny, turnieje sportowe, konkursy, działania i spektakle organizowane 

przez pedagogów szkolnych i innych nauczycieli.  

4. Wykonanie gazetek klasowych i szkolnych. 

5. Pomoc w świetlicy szkolnej. 

6. Przygotowywanie i sprzątanie hali sportowej. 

7. Wykonywanie  plakatów okolicznościowych. 

8. Pomoc młodszym uczniom w nauce. 

9. Podjęcie się koordynacji  i uczestnictwa w organizacji imprez klasowych. 

10.  Przygotowanie prezentacji na godzinę wychowawczą. 

11.  Przygotowywanie i wykonywania różnych pomocy dydaktycznych. 

12.  Pomoc innym. 

13.  Wolne formy zaproponowane przez ucznia - wykazanie się inicjatywą.  

III. USTALENIA DODATKOWE 
 
- Dopuszczalne jest stosowanie innych, nie wymienionych w katalogu, pozytywnych i 
negatywnych konsekwencji zachowania ucznia. 

 

- Pozytywne i negatywne konsekwencje zachowania ucznia  powinny być odnotowane w 
dzienniku elektronicznym. 

 

- O pozytywnych i negatywnych konsekwencjach zachowania ucznia  powinni być 
poinformowani rodzice/opiekunowie prawni. 

 

- Równolegle do Katalogu konsekwencji zachowania ucznia w szkole stosuje się ocenianie 
punktowe zachowania- Kryteria oceny zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 z 
oddziałami gimnazjalnymi. 
 
- W przypadku naruszenia przez ucznia prawa - popełnienia czynu karalnego, dyrektor 
szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i Policję.  
  
 



 
 
 
 

IV. TRYB DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH PODEJMOWANYCH WOBEC UCZNIA,     
 KTÓRY  ŁAMIE ZASADY KARDYNALNE I OPERACYJNE. 

 
1. Rozmowa indywidualna z uczniem. 

2. Zapisanie uwagi przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym. 

3. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem. 

4. Przekazanie przez wychowawcę klasy zastrzeżeń dotyczących zachowania ucznia 
jego  rodzicom/opiekunom prawnym. 

5. Przekazanie przez wychowawcę klasy zastrzeżeń dotyczących zachowania ucznia 
pedagogowi szkolnemu. 

6. Rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem. 

7. Udzielenie  nagany wychowawcy klasy  z informacją o dalszych konsekwencjach. 

8. Rozmowa z dyrektorem szkoły. 

9. Skierowanie sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu zespołu do spraw opiekuńczo- 
wychowawczych. 

10. Nawiązanie przez pedagoga szkolnego (w porozumieniu z wychowawcą klasy) 
ścisłej współpracy z rodzicami ucznia w celu systematycznej kontroli zachowania 
ucznia. 

11. Systematyczna kontrola zachowania ucznia, rozmowy z uczniem w ramach 
cotygodniowych spotkań z pedagogiem szkolnym ( pisemne zobowiązanie ucznia 
dotyczące poprawy zachowania, terminu spotkań).  

12. Udzielenie nagany Dyrektora szkoły. 

13. Przekazanie sprawy na Policję, lub do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI 

W SULECHOWIE 
 

 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. ( -12p. / +7p. ) 
 
1. Frekwencja   (-10 p. / +5 p.) 

Przy ocenie frekwencji ucznia bierzemy pod uwagę spóźnienia; 3 spóźnienia liczymy 
jako 1 godzinę nieusprawiedliwioną.  

 
  +5 p. - Uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 
  +4 p. - Uczeń ma 1-2 godziny nieusprawiedliwione. 
  +3 p. - Uczeń ma 3-4 godziny nieusprawiedliwione. 
  +2 p. - Uczeń ma 5-6 godzin nieusprawiedliwionych. 
  +1 p. - Uczeń ma 7-10 godzin nieusprawiedliwionych. 
    0 p. - Uczeń ma 11-15 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -1 p. - Uczeń ma 16-20 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -2 p. - Uczeń ma 21-25 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -3 p. - Uczeń ma 26-30 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -4 p. - Uczeń ma 31-35 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -5 p. - Uczeń ma 36-40 godzin nieusprawiedliwionych. 
 -10 p. - Uczeń ma ponad 40 godzin nieusprawiedliwionych. 

 

2. Samodzielne wykonywanie prac pisemnych. (-2p. /+2p.) 
 +2 p. - Uczeń samodzielnie wykonuje prace pisemne ( np. sprawdziany, 

kartkówki, wypracowania domowe itp.) 
 -2 p. – Uczeń niesamodzielnie wykonuje prace pisemne (ściąga). 

 
II. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. Dbałość o honor i tradycje 

szkoły.  ( -5p. / +11p.) 
 
1.  Aktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach pozalekcyjnych nieodpłatnych oraz płatnych- 

rozwijających zainteresowania i zdolności ucznia nie pozostających w ofercie szkoły( nie 

dotyczy korepetycji) (0 p./+3 p.) 
 
Przy ocenie tego punktu wymagana jest opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia 
pozalekcyjne.  

 
 +3 p. - Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne. 
 +1 p. - Uczeń nieregularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 
   0 p. - Uczeń nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

 
2. Reprezentowanie szkoły (konkursy, olimpiady, zawody itd.)   (0 p. / +2 p.) 

 
 +2 p. - Uczeń zajmuje czołowe miejsca w konkursach, olimpiadach lub zawodach 

sportowych. 
 +1 p. - Uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych. 
   0 p. - Uczeń nie bierze udziału w żadnych konkursach, olimpiadach czy 

zawodach sportowych. 



 
3. Podejmowanie działań na rzecz zespołu klasowego, szkoły i środowiska (0 p. / +5 p.) 

 
 +5 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska 

(przynajmniej sześć razy). 
 +4 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (pięć 

razy). 
 +3 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (cztery 

razy). 
 +2 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (trzy 

razy). 
 +1 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (jeden lub 

dwa razy). 
   0 p. - Uczeń nie podjął żadnych działań na rzecz zespołu klasowego, szkoły lub 

środowiska. 
 

4.  Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie całego roku szkolnego na 
terenie szkoły*. ( -5p. / +1p.) 

 
 +1p. - Uczeń nie korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie roku 

szkolnego.  
 0 p. – Zdarzyło się ( jeden raz), że uczeń skorzystał z urządzeń 

telekomunikacyjnych w trakcie roku szkolnego. 
 -1p. -  Uczeń skorzystał,  dwukrotnie , z urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie 

roku szkolnego. 
 -5p. - Uczeń skorzystał,  trzy razy i więcej, z urządzeń telekomunikacyjnych w 

trakcie roku szkolnego. 
 * - w uzasadnionych przypadkach jest możliwość skorzystania z telefonu za zgodą 

nauczyciela w trakcie lekcji tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. 
 

 
III. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. ( -7p. / +7p. ) 

1. Takt i kultura osobista   (-5 p. / +5 p.) 
 

 +5 p. - Uczeń jest taktowny, okazuje szacunek innym osobom, dba o piękno mowy 
ojczystej, szanuje symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły oraz reaguje na 
przejawy przemocy, agresji lub wulgarności. 

 +4 p. - Uczeń jest taktowny, okazuje szacunek innym osobom, dba o piękno mowy 
ojczystej, szanuje symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły  (nie reaguje na 
przejawy przemocy, agresji lub wulgarności). 

 +3 p. - Zdarzyło się (jeden raz), że uczeń został upomniany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 0 p. - Uczeń kilkakrotnie (maksymalnie trzy razy) został upominany za 
nieodpowiednie zachowanie. 

  -3 p. - Uczeń kilkakrotnie (cztery - pięć razy) został upominany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 -5 p. - Uczeń jest często (sześć i więcej razy) upominany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 
 
 
 



 
 

2. Dbałość o mienie publiczne i własność prywatną   (-2p. / +2p.) 
 

 +2 p. – Uczeń zawsze szanuje mienie publiczne i własność prywatną. 
 0 p. – Zdarzyło się, że uczeń przyczynił się do zniszczenia mienia publicznego lub 

własności prywatnej. 
  -2 p. – Uczeń świadomie niszczy mienie publiczne lub własność prywatną. 

 
IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. (-4p. / +6p. ) 

 
1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa   (-2 p. / +2 p.) 

 
 +2 p. - Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa (stosuje się do 

regulaminów pracowni przedmiotowych; nie opuszcza terenu szkoły podczas 
trwania zajęć; nie stwarza zagrożenia w czasie przerw). 

 0 p. - Zdarzyło się (jeden raz), że uczeń naruszył zasady bezpieczeństwa. 
  -2 p. - Uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 
2. Postawa wobec nałogów i uzależnień   (-2 p. / +4 p.) 

 
 +4 p. - Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień a swoją postawą zachęca innych 

do naśladowania. 
 +2 p. - Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień , jednak przebywa w 

towarzystwie młodzieży, która w danym momencie pali papierosy, pije alkohol lub 
zażywa narkotyki. 

  -2 p. - Uczeń pali papierosy, pije alkohol lub zażywa narkotyki. 
 

V. Wpływ nagany wychowawcy klasy i dyrektora szkoły na ocenę zachowania    
ucznia. 
 

 Nagana wychowawcy klasy skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden 
stopień. Uczeń otrzymuje dolny próg punktów danej oceny. 

 Nagana dyrektora szkoły skutkuje oceną naganną zachowania.  
 

 
Uczeń, który dopuścił się  kradzieży , pobicia, włamania, szantażu, 

cyberprzemocy,  wymuszania pieniędzy, fałszowania lub niszczenia dokumentów, 

podrabiania podpisów, posiadania lub sprzedaży narkotyków,  otrzymuje ocenę nie 

wyższą niż nieodpowiednia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na ocenę roczną składają się punkty uzyskane za I i II okres roku szkolnego. W tym 
celu obliczamy średnią arytmetyczną punktów z obu okresów. Połowy punktów 
zaokrągla się w górę do pełnego punktu.  
 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZACHOWANIE 

29 - 31 wzorowe 

25 - 28 bardzo dobre 

20 - 24 dobre 

15 -19 poprawne 

8 - 14 nieodpowiednie 

7 i mniej naganne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KRYTERIA OCENY KOŃCOWOROCZNEJ 

 ZACHOWANIA UCZNIA 

W KLASIE III GIMNAZJUM  
 
 
I.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. ( -13p. / +8p. ) 

 
1.Frekwencja   (-10 p. / +5 p.) 
Przy ocenie frekwencji ucznia bierzemy pod uwagę spóźnienia; 3 spóźnienia liczymy 
jako 1 godzinę nieusprawiedliwioną.  

 
  +5 p. - Uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 
  +4 p. - Uczeń ma 1-2 godziny nieusprawiedliwione. 
  +3 p. - Uczeń ma 3-4 godziny nieusprawiedliwione. 
  +2 p. - Uczeń ma 5-6 godzin nieusprawiedliwionych. 
  +1 p. - Uczeń ma 7-10 godzin nieusprawiedliwionych. 
    0 p. - Uczeń ma 11-15 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -1 p. - Uczeń ma 16-20 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -2 p. - Uczeń ma 21-25 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -3 p. - Uczeń ma 26-30 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -4 p. - Uczeń ma 31-35 godzin nieusprawiedliwionych. 
   -5 p. - Uczeń ma 36-40 godzin nieusprawiedliwionych. 
 -10 p. - Uczeń ma ponad 40 godzin nieusprawiedliwionych. 

 
2.Przybory niezbędne do pracy na lekcjach. (-1p./+1p.) 
 +1 p. - Uczeń na każdą lekcję przynosi właściwe dla danego przedmiotu przybory 

(np. cyrkiel, farby, strój gimnastyczny, podręcznik, ćwiczenia itp.) 
 0 p. – Zdarzyło się ,maksymalnie dwa razy, że uczeń nie posiadał na lekcji 

właściwych przyborów. 
 -1 p. – Uczeń , trzy razy i więcej, nie posiadał na lekcji właściwych przyborów. 

 

3.Samodzielne wykonywanie prac pisemnych. (-2p. /+2p.) 
 +2 p. - Uczeń samodzielnie wykonuje prace pisemne ( np. sprawdziany, 

kartkówki, wypracowania domowe itp.) 
 -2 p. – Uczeń niesamodzielnie wykonuje prace pisemne (ściąga). 

 
II.Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym. Dbałość o honor i tradycje 
szkoły.  ( -5p. / +11p.) 

 
1.Aktywne i systematyczne uczestnictwo ucznia w zajęciach pozalekcyjnych.  
(Nie dotyczy zajęć płatnych) (0 p./+3 p.) 
 
Przy ocenie tego punktu wymagana jest opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia 
pozalekcyjne.  

 
 +3 p. - Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne. 
 +1 p. - Uczeń nieregularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 
   0 p. - Uczeń nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

 
 
 



 
2.Reprezentowanie szkoły (konkursy, olimpiady, zawody itd.)   (0 p. / +2 p.) 

 
 +2 p. - Uczeń zajmuje czołowe miejsca w konkursach, olimpiadach lub zawodach 

sportowych. 
 +1 p. - Uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych. 
   0 p. - Uczeń nie bierze udziału w żadnych konkursach, olimpiadach czy 

zawodach sportowych. 
 

3.Podejmowanie działań na rzecz zespołu klasowego, szkoły i środowiska (0 p. / +5 p.) 
 

 +5 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska 
(przynajmniej sześć razy). 

 +4 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (pięć 
razy). 

 +3 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (cztery 
razy). 

 +2 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (trzy 
razy). 

 +1 p. - Uczeń podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły lub środowiska (jeden lub 
dwa razy). 

   0 p. - Uczeń nie podjął żadnych działań na rzecz zespołu klasowego, szkoły lub 
środowiska. 

 
4. Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych w czasie lekcji. ( -5p. / +1p.) 
 
 +1p. - Uczeń nie korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych w czasie lekcji.  
 0 p. – Zdarzyło się ( jeden raz), że uczeń skorzystał z urządzeń 

telekomunikacyjnych w czasie lekcji. 
 -1p. -  Uczeń skorzystał,  dwukrotnie , z urządzeń telekomunikacyjnych w czasie 

lekcji. 
 -5p. - Uczeń skorzystał,  trzy razy i więcej, z urządzeń telekomunikacyjnych w 

czasie lekcji. 
 
III. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. ( -7p. / +7p. ) 

1.Takt i kultura osobista   (-5 p. / +5 p.) 
 

 +5 p. - Uczeń jest taktowny, okazuje szacunek innym osobom, dba o piękno mowy 
ojczystej, szanuje symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły oraz reaguje na 
przejawy przemocy, agresji lub wulgarności. 

 +4 p. - Uczeń jest taktowny, okazuje szacunek innym osobom, dba o piękno mowy 
ojczystej, szanuje symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły  (nie reaguje na 
przejawy przemocy, agresji lub wulgarności). 

 +3 p. - Zdarzyło się (jeden raz), że uczeń został upomniany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 0 p. - Uczeń kilkakrotnie (maksymalnie trzy razy) został upominany za 
nieodpowiednie zachowanie. 

  -3 p. - Uczeń kilkakrotnie (cztery - pięć razy) został upominany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 -5 p. - Uczeń jest często (sześć i więcej razy) upominany za nieodpowiednie 
zachowanie. 

 



2.Dbałość o mienie publiczne i własność prywatną   (-2p. / +2p.) 
 

 +2 p. – Uczeń zawsze szanuje mienie publiczne i własność prywatną. 
 0 p. – Zdarzyło się, że uczeń przyczynił się do zniszczenia mienia publicznego lub 

własności prywatnej. 
  -2 p. – Uczeń świadomie niszczy mienie publiczne lub własność prywatną. 

 
IV. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. (-4p. / +6p. ) 

 
1.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa   (-2 p. / +2 p.) 

 
 +2 p. - Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa (stosuje się do 

regulaminów pracowni przedmiotowych; nie opuszcza terenu szkoły podczas 
trwania zajęć; nie stwarza zagrożenia w czasie przerw). 

 0 p. - Zdarzyło się (jeden raz), że uczeń naruszył zasady bezpieczeństwa. 
  -2 p. - Uczeń nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

 
2.Postawa wobec nałogów i uzależnień   (-2 p. / +4 p.) 

 
 +4 p. - Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień a swoją postawą zachęca innych 

do naśladowania. 
 +2 p. - Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień , jednak przebywa w 

towarzystwie młodzieży, która w danym momencie pali papierosy, pije alkohol lub 
zażywa narkotyki. 

  -2 p. - Uczeń pali papierosy, pije alkohol lub zażywa narkotyki. 
 

V. Wpływ nagany wychowawcy klasy i dyrektora szkoły na ocenę zachowania   
ucznia. 
 

 Nagana wychowawcy klasy skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden 
stopień. Uczeń otrzymuje dolny próg punktów danej oceny. 

 Nagana dyrektora szkoły skutkuje oceną naganną zachowania.  
 

 

VI. Udział w realizacji projektu edukacyjnego. (-10p./+5p.) 
 
 

 + 5p. - Uczeń wykazał się dużą aktywnością, samodzielnością i innowacyjnością we 
wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków 
zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się 
umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

 
 + 4p.  - Uczeń bardzo aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizacji 

projektu gimnazjalnego, wspomagał  członków zespołu w realizacji 
poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością 
dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

 
 + 2p. -Uczeń prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu 

gimnazjalnego, reagując  pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 
 



 0p. -  Uczeń współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, przy czym 
jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji 
opiekuna projektu, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. 

 
 -5p. - Uczeń mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego 

często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego 
lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół 
harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych 
członków zespołu projektowego. 

 
 - 10p. - Uczeń nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków mimo rozmów z  członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego 
postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i 
opiekuna. 

 
 

 
Uczeń, który dopuścił się  kradzieży , pobicia, włamania, szantażu, 

cyberprzemocy,  wymuszania pieniędzy, fałszowania lub niszczenia dokumentów, 

podrabiania podpisów, posiadania lub sprzedaży narkotyków,  otrzymuje ocenę nie 

wyższą niż nieodpowiednia. 

 
 
Na ocenę roczną składają się punkty uzyskane za I i II okres roku szkolnego. W tym 
celu obliczamy średnią arytmetyczną punktów z obu okresów. Połowy punktów 
zaokrągla się w górę do pełnego punktu.  
 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ZACHOWANIE 

32 - 37 Wzorowe 

27- 31 Bardzo dobre 

22 - 26 Dobre 

17 - 21 Poprawne 

9 - 16 Nieodpowiednie 

8 i mniej Naganne 

 
 

 


