
Wewnątrzszkolny System
Oceniania

w NSPzOI w Rękowie
§ 1

Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób przeprowadzania egzaminów
klasyfikacyjnych, egzaminów poprawkowych, pisemnych sprawdzianów wiedzy
i umiejętności, zasady oceny zachowania oraz stosowania ocen bieżących w klasach 1-3.

Ocena z pisemnej pracy klasowej i sprawdzianów
§ 2

1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych i sprawdzianów. Ta forma
oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie
pisemnych prac klasowych i sprawdzianów z innych przedmiotów jest uzależnione
od uznania nauczyciela.
2. Pisemne prace klasowe lub sprawdziany obejmują większe partie materiału, poprzedzone
są lekcją powtórzeniową i mogą trwać jedną lub dwie godziny lekcyjne.
3. Praca klasowa i sprawdzian muszą być zapisane w dzienniku z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
4. Prace klasowe i sprawdziany powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu
dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli
termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.
5. Uczeń, który opuścił pracę klasową lub sprawdzian, musi go napisać w ciągu dwóch
tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać
procesu nauczania pozostałych uczniów.
6. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu z ważnego powodu (np. choroba
nauczyciela) może nastąpić w porozumieniu z uczniami.
7. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową lub sprawdzianach
8. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel
może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego
w okresie nieobecności ucznia.
9. Na wniosek ustny rodzica ocena prac pisemnych jest uzasadniana ustnie w czasie spotkań
z rodzicami, m.in. konsultacje, spotkania indywidualne.
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10. Rodzic po zapoznaniu się z ocenioną pracą pisemną ucznia ma prawo złożyć wniosek
do nauczyciela o pisemne uzasadnienie wystawionej oceny. Wniosek powinien być złożony
w ciągu pięciu dni roboczych od dnia wystawionej oceny. Nauczyciel jest zobowiązany
w ciągu pięciu dni roboczych do pisemnego uzasadnienia oceny. Uzasadnienie powinno być
osobiście odebrane przez rodzica/prawnego opiekuna.

Ocenianie w klasach 1-3
§ 2

1. W klasch 1-3 ocena śródroczna i roczna są ocenami opisowymi.
2. W trakcie roku szkolnego nauczyciele uczący w klasach 1-3 stosują oceny bieżące

wpisywane do dziennika elektronicznego w skali od F do A.
1). „A” - poziom  najwyższy – oznacza, że uczeń wykazuje się wiadomościami
i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową, wykazuje bardzo dobry tok
myślenia. Uzyskał ze sprawdzianów od 98% do 100% wszystkich punktów oraz wykonał
zadania dodatkowe.
2) „B” - poziom wysoki - oznacza, że uczeń osiąga doskonałe wyniki, w pełni przyswoił
wiadomości
i umiejętności objęte programem nauczania. Biegle korzysta ze zdobytych wiadomości
w różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań,
wykazuje bardzo dobry tok myślenia. Uzyskał 91% - 97%  wszystkich punktów.
3) „C” - poziom średni - oznacza, że uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta
ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania
i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić. Ze sprawdzianów ocenę C otrzymuje uczeń,
który wykonał pracę samodzielnie i popełnił niewielką ilość błędów. Uczeń musi uzyskać
76% - 90% wszystkich punktów.
4) „D” - poziom dostateczny - oznacza, że uczeń stosuje zdobyte wiadomości i zazwyczaj
samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga
pomocy nauczyciela. Ze sprawdzianów ocenę D otrzymuje uczeń, który wykonał pracę przy
niewielkiej pomocy nauczyciela. Uczeń musi uzyskać 50 - 75 % wszystkich punktów.
5) „E” - poziom niski- oznacza, że uczeń przyswoił część wiadomości i zdobył niektóre
umiejętności objęte programem nauczania oraz stara się je zastosować w typowych
sytuacjach. Samodzielnie wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga
częstej pomocy i dodatkowych wskazówek nauczyciela. Ze sprawdzianów ocenę „E”
uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy nauczyciela. Uczeń musi
uzyskać 30 - 49% wszystkich punktów.
6). „F” - poziom bardzo niski - oznacza, że uczeń ma duże problemy z przyswajaniem wiedzy
i umiejętności. Nie pracuje samodzielnie. Wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony
nauczyciela. Ze sprawdzianów ocenę „F” uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, nie
radzi sobie z wykonywaniem wielu zadań, niezbędna jest mu pomoc nauczyciela.
W sprawdzianie uzyskuje 29 - 0% wszystkich punktów.

Klasyfikacja śródroczna i roczna
§ 3

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
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I półrocze - IX – I
II półrocze - II - VI
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec
II półrocza.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na
podstawie okresowej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego
sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza. Ustala się ocenę klasyfikacyjną na podstawie
co najmniej 3 ocen z półrocza.
5. W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz oceny z zachowania są ocenami opisowymi.
6. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych
w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące
w skład tego bloku.
7. Na miesiąc przed zebraniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej nauczyciele
przedmiotowi przekazują wychowawcom informacje o zagrożeniach. Wychowawcy zbierają
dane i informują rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną.
7. Na 14 dni przed śródrocznym (rocznym) plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej
dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w e-dzienniku.
8. Rodzice zobowiązani są do monitorowania bieżących oraz klasyfikacyjnych ocen
w dzienniku elektronicznym.
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji
rocznej.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć
edukacyjnych

§ 4
1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest
równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa.
2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac

pisemnych;
4) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym
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– konsultacji indywidualnych.
3. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z prośbą do wychowawcy klasy lub
nauczyciela danego przedmiotu, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania
uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
4. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 2 pkt. 1 i 2, a nauczyciel
przedmiotu spełnienie wymogów ust. 2 pkt. 3, 4 i 5.
5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 2, nauczyciel
przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 2.
prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje przyczynę jej
odrzucenia.
7. Uczeń, spełniający wszystkie warunki, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
zebraniem Rady Pedagogicznej, przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela
przedmiotu, dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione
poniżej jego oczekiwań.
8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony
do dokumentacji nauczyciela danego przedmiotu.
9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

Egzamin klasyfikacyjny
§ 5

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania lub nie ma co najmniej 3 ocen
z semestru z danego przedmiotu.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca
przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia.
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy
programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
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7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym
uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem MEiN w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
słuchaczy w szkołach publicznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Wicedyrektora Szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza komisja,
powołana przez Wicedyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
1) W skład komisji wchodzą:
a) Wicedyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.
2) Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Wicedyrektora szkoły.
15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 49 Statutu Szkoły.

Egzamin poprawkowy
§ 6

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał nie więcej niż 2 oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, zajęć technicznych,
z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Wicedyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
5. Wicedyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno - wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
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6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Wicedyrektora Szkoły.
W skład komisji wchodzą:

1)Wicedyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne–jako członek

komisji.
8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Wicedyrektor Szkoły najpóźniej
na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać
wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego
nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania
egzaminacyjne powinny uwzględniać dostosowanie.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Wicedyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez
komisję.
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez
Wicedyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do wicedyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, wicedyrektor szkoły
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym
§ 7

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Wicedyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
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2. Wicedyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
3. W skład komisji wchodzą:

1) Wicedyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same

zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
wicedyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu,
zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Wicedyrektora Szkoły.
10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

Zasady oceniania zachowania
§ 8

W celu ujednolicenia ocen z zachowania w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 zostaje
wprowadzony punktowy system oceny zachowania uczniów. Jasno określone zasady
uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez nauczycieli
zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoim zachowaniem.

Cele wprowadzenia punktowego systemu oceny zachowania:

● Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno
dla uczniów, rodziców jaki i nauczycieli.
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● Wzmocnienie samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny
(samoocena i samokontrola).
● Wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy
pozytywnego wykazania się.

Ogólne zasady:

● Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich
rodziców (prawnych opiekunów) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania na
początku roku szkolnego.
● Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku drugiego semestru
otrzymuje 200 punktów startowych, co jest równowartością oceny dobrej. Uczniowie klasy
czwartej uzyskują dodatkowo 30 punktów startowych.
● Uczeń rozpoczyna drugi semestr z nowym kredytem 200 punktów, punkty uzyskane
w pierwszym semestrze obowiązują tylko do końca pierwszego półrocza.
● Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w pierwszym
i drugim półroczu.
● Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest
odpowiednia ilość punktów.
● Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia
dokumentuje się na bieżąco wpisami do e-dziennika.
● Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy: datę wpisu, krótką informację
o zdarzeniu, liczbę punktów, podpis osoby sporządzającej wpis.
● Uczeń aspirujący do oceny:
a) wzorowej – nie może mieć więcej niż 15 punktów ujemnych w półroczu,
b) bardzo dobrej – nie może mieć więcej niż 25 punktów ujemnych w półroczu.
c) dobrej – nie może mieć więcej niż 35 punktów ujemnych w półroczu
● Uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora uzyskuje
ocenę naganną z zachowania.
● Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.

Kryteria punktowe:
ZACHOWANIE PUNKTY
wzorowe powyżej 350
bardzo dobre 261 – 349
dobre 200 – 260
poprawne 151 – 199
nieodpowiednie 100 – 150
naganne poniżej 100
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Punktowy system oceniania
zachowania

PUNKTY DODATNIE

Lp. Kryteria oceniania Punkty Uwagi

WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA
1 100 % frekwencji +30 Przyznawane raz na semestr

2 Brak spóźnień +10 Przyznawane raz w semestrze

3

Udział w stałych zajęciach
pozalekcyjnych rozwijających

zainteresowania,
organizowanych przez szkołę,
np., kółka zainteresowań, SKS.

od + 10 do +20

Przyznawane raz na półrocze,
w zależności od frekwencji

przez nauczyciela prowadzącego
dane zajęcia.

50% - 75% +10

76% - 100%  +20

4
Dbanie o wspólną przestrzeń;

porządek wokół siebie,
w klasie, w szkole.

od +5 do +10 Każdorazowo

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

5 Aktywna praca w samorządzie
szkolnym

od +10 do +25 Przyznawane raz na semestr
przez opiekuna samorządu

uczniowskiego

6 Aktywna praca w samorządzie
klasowym od +10 do +25 Przyznawane raz w półroczu

przez wychowawcę

9



7

Czynny, aktywny udział
w organizacji wydarzeń

szkolnych od +5 do +15

Każdorazowo nauczyciel
odpowiedzialny za organizację

(jednorazowo za dane
przedsięwzięcie)

8 Pomoc koleżeńska od +5 do +10 Za każde zdarzenie/każdy
nauczyciel

9

Odpowiedzialne reagowanie
w niebezpiecznych sytuacjach,

działanie na rzecz integracji
w grupie rówieśniczej,
przeciwstawianie się

wykluczeniu społecznemu.

od +5 do +20 Każde zdarzenie

10
Dbanie o estetykę klasy i

szkoły (dekoracje
okolicznościowe, gazetki)

od +5 do +10 Każde zdarzenie

11
Aktywny i systematyczny

udział w wolontariacie
szkolnym

od +10 do +20 Raz na półrocze/koordynator
wolontariatu

REPREZENTOWANIE SZKOŁY

12

Reprezentowanie szkoły w
uroczystościach lub
przedsięwzięciach

pozaszkolnych

+15 Każdorazowo

13

Reprezentowanie szkoły w
poczcie sztandarowym: poza

szkołą
+30 Każdorazowo

14

Udział w konkursach
(przyznaje nauczyciel

przedmiotu w zależności od
osiągnięć)

+5 i
dodatkowo za

miejsca

Udział w konkursie

+5 Konkurs szkolny - wyróżnienie
+10 Konkurs szkolny – I, II, III

miejsce
+10 Konkurs gminny wyróżnienie
+15 Konkurs gminny I, II, III

miejsce
+20 Konkurs powiatowy

wyróżnienie
+30 Konkurs powiatowy I, II, III
+15 Konkurs wojewódzki,

ogólnopolski, międzynarodowy
(jednoetapowy) wyróżnienie
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+20 Konkurs wojewódzki,
ogólnopolski, międzynarodowy
(jednoetapowy) I, II, III, laureat

+25 Konkurs wojewódzki,
ogólnopolski, międzynarodowy

(wieloetapowy) wyróżnienie
+50 Konkurs wojewódzki,

ogólnopolski, międzynarodowy
(wieloetapowy), I, II, III

miejsce, laureat

15

Udział w zawodach
sportowych

(punkty przyznaje nauczyciel
wychowania fizycznego

w zależności od osiągnięć)

+5 Udział w zawodach
+10 Etap gminny I, II, III

miejsce
+15 Etap powiatowy II, III

miejsce
+20 Etap powiatowy I

miejsce
+20 Etap wojewódzki I, II,

III

INNE

16
Punkty do dyspozycji

wychowawcy
od 0 do +5 (dla

każdego
ucznia)

Na koniec każdego półrocza

17 Punkty do dyspozycji
członków rady pedagogicznej od 0 do +5

(każdy
nauczyciel

uczący w danej
klasie)

Na koniec każdego półrocza

18 Punkty do dyspozycji klasy od 0 do +5
(dla każdej
uczennicy

i ucznia)

Na koniec każdego półrocza
Uczeń otrzymuje liczbę

punktów równą średniej liczbie
punktów przyznanych przez

kolegów.

19 Samoocena ucznia od 0 do +5 Na koniec każdego półrocza

KULTURA OSOBISTA
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20

Wysoka kultura osobista
w kontaktach z nauczycielami,

pracownikami szkoły,
koleżankami i kolegami;

przestrzeganie form
grzecznościowych, dbałość

o kulturę słowa.

od +5do +10
Każdy nauczyciel

PUNKTY UJEMNE

KULTURA OSOBISTA

21

Nieodpowiednie, niekulturalne
zachowanie

w stosunku do nauczycieli,
pracowników szkolnych,

koleżanek i kolegów (wulgarne
słownictwo, gesty,

nieodpowiednie komentarze).

od –5 do -25 Za każde zdarzenie

22

Niewłaściwe zachowanie
wobec symboli narodowych,

np. brak postawy na baczność,
brak powagi podczas

śpiewania hymnu, niszczenie
symboli

od –5 do -10 Za każde zdarzenie

23

Niewłaściwy strój podczas
uroczystości szkolnych

i pozaszkolnych np. akademie
szkolne, konkursy, wizyty

w teatrze

-5 Każdorazowo

24

Nieprzestrzeganie zasad
dotyczących wyglądu

dopuszczalnego w szkole
(Punkt 1. Regulamin Szkoły);

Nieodpowiedni ubiór:
Bluzka z głębokim

dekoltem i/lub
odkrywająca brzuch,

Zbyt krótka spódniczka
lub spodenki

(dopuszczalna długość
do połowy uda)
Ubiór, plecaki

z nieodpowiednimi

-5 Każdorazowo

12



napisami,
emblematami,

rysunkami
Nieodpowiedni,

niezgodny
z regulaminem szkoły

makijaż
Zbyt długie, kolorowe

paznokcie

OBOWIĄZKI UCZNIA

25

Niewłaściwe zachowanie
podczas lekcji, np.

rozmawianie na lekcji, głośne
komentowanie, wyśmiewanie

wypowiedzi innych,
zajmowanie się czynnościami

niezwiązanymi z tokiem lekcji,
niestosowanie się do poleceń

nauczyciela, niestosowanie się
do zasad panujących na

zajęciach u danego
nauczyciela, itp.

od -5 do -10 Każdorazowo

26

Nieprzestrzeganie zasad
zachowania obowiązujących
podczas przerw (Regulamin

spędzania przerw)

od –5 do - 10 Każdorazowo

27 Niszczenie mienia szkolnego od –10 do -20 Każdorazowo
28 Zaśmiecanie szkoły -5 Każdorazowo

29

Samowolne wychodzenie poza
teren szkoły w czasie trwania

lekcji, podczas przerw lub
podczas oczekiwania na

transport.

- 10 więcej Każdorazowo

30 Ucieczka z lekcji - 20 więcej Każdorazowo

31

Nieodpowiednie zachowanie
podczas wyjść, wyjazdów poza
teren szkoły (niewykonywanie

poleceń, zachowania
zagrażające bezpieczeństwu,
samowolne oddalanie się od

grupy)

od –5 do - 15 Każdorazowo

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

32

Zorganizowana przemoc
fizyczna i psychiczna

(RÓWNIEŻ W
INTERNECIE)

-50 Każdorazowo

33 Bójki uczniowskie (udział,
wywoływanie) od –10 do -20 Każdorazowo
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34 Zaczepki fizyczne np. plucie,
popychanie, podstawianie nóg) - 20 Każdorazowo

35

Podżeganie do przemocy,
kibicowanie aktom przemocy

(RÓWNIEŻ W
INTERNECIE)

- 20 Każdorazowo

36

Zachowania zagrażające
zdrowiu lub życiu
(RÓWNIEŻ W
INTERNECIE)

od –10 do -20 Każdorazowo

37
Zażywanie, posiadanie lub

rozprowadzanie narkotyków
i innych środków odurzających

-50 Każdorazowo

38
Posiadanie, spożywanie           i

nakłanianie do spożywania
alkoholu

-30 Każdorazowo

39

Posiadanie, czynne i bierne
palenie papierosów/

e-papierosów i nakłanianie do
palenia

-20 Każdorazowo

40
Posiadanie i / lub używanie
niebezpiecznych materiałów

i narzędzi

-20
(konfiskata,
odbiór przez
rodziców)

Każdorazowo

NORMY ETYCZNE

41

Kradzież -30 Każdorazowo

42

Wyłudzanie cudzej własności od - 5 do - 20 Każdorazowo

43

Oszukiwanie, okłamywanie
(podrabianie podpisu,

ściąganie   i kopiowanie prac z
Internetu, przepisywanie zadań

domowych, korzystanie ze
ściąg na sprawdzianach i

kartkówkach)

od -5 do - 20 Każdorazowo
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44

Niewywiązywanie się z
przyjętych na siebie

obowiązków (nie brane są pod
uwagę zadania domowe)

od – 5 do -10 Każdorazowo

INNE

45
Korzystanie z telefonów
komórkowych, tabletów

- 10
(przy

notorycznym
korzystaniu
z telefonu,

telefon trafia do
depozytu

szkolnego;
odbiór

wyłącznie
przez rodzica
lub opiekuna

prawnego

Każdorazowo

46 Fotografowanie, nagrywanie,
udostępnianie                           i
rozpowszechnianie materiałów

z udziałem wizerunku osób
trzecich bez ich zgody przy

użyciu telefonu i tabletu

-20 Każdorazowo
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