Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów w Szkole Podstawowej nr 67
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia
(załącznik do WSO)
obowiązujący w czasie edukacji zdalnej

1. Ocena zachowania (śródroczna i roczna):
 ustalana jest w oparciu o punktowy system oceniania,
 o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania wychowawca klasy informuje
uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów na początku roku szkolnego,
 oceniane jest zachowanie ucznia w szkole oraz poza nią,
 ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę osiągnięć dydaktycznych,
 rada pedagogiczna (na koniec semestru i roku szkolnego) może podjąć uchwałę o zmianie oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2.








Obszary zachowań wchodzące w skład oceny:
wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
dbałość o honor i tradycje szkoły,
dbałość o piękno mowy ojczystej,
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
okazywanie szacunku innym osobom.

3. System punktowy:
 na początku każdego semestru uczeń otrzymuje +100 punktów,
 w trakcie roku szkolnego uczeń zdobywa dodatnie i ujemne punkty za swoje zachowanie –
przyznają je wychowawcy klas oraz nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole,
 zebrane punkty są podstawą do wystawienia oceny zachowania według następującego
przelicznika:
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uczeń może uzyskać wzorową ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył
-25 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach -50;
uczeń może uzyskać bardzo dobrą ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył
-50 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach -100;
uczeń może uzyskać dobrą ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył
-100 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach -200;
uczeń może uzyskać poprawną ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył
-180 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach -360;
uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, może otrzymać maksymalnie poprawną ocenę
zachowania na semestr / koniec roku szkolnego;
4. Kontrakty:
- w trakcie edukacji zdalnej nie są zawierane kontrakty nr 1, 2 i 3.

5. Kryteria oceny zachowania - sposób dokumentowania i punktowania:

Forma
potwierdzenia

Pkt

Częstotliwość
wpisywania pkt

brak e- spóźnień

wykaz spóźnień
w dzienniku

+15pkt

raz na semestr

udział w konkursach:
- etap szkolny

wpis opiekuna
konkursu

+5pkt

każdorazowo

Działania pozytywne – sukcesy

osiągnięcia w konkursach:
- wejście do etapu międzyszkolnego;
- wejście do etapu rejonowego;
- finalista (etap wojewódzki, ogólnopolski
lub międzynarodowy),
- laureat (etap wojewódzki, ogólnopolski
lub międzynarodowy)

dyplom,
zaświadczenie o
wyniku konkursu

oddanie estetycznych podręczników
(dot. kl.4 - 8 szkoły podstawowej)

wpis wychowawcy
w dzienniku
(do 10 czerwca)

+15pkt

raz na koniec
roku szkolnego

funkcje pełnione w klasie/szkole
(przewodniczący, zastępca, skarbnik,
przewodniczący samorządu
uczniowskiego)

wpis wychowawcy
w dzienniku

+10pkt

raz na semestr

+10pkt
+10pkt

każdorazowo

+30pkt
+50pkt
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aktywna pomoc w akcjach organizowanych
przez SU oraz kluby szkolne

wpis opiekuna
w dzienniku

+30pkt

raz na semestr

praca na rzecz klasy
(np. e- gazetki, wystąpienia w czasie lekcji
wychowawczych)

wpis opiekuna
lub wychowawcy
w dzienniku

+10pkt

każdorazowo

koleżeńska pomoc w nauce

wpis wychowawcy
w dzienniku na
podstawie informacji
od ucznia

+10pkt

każdorazowo

potwierdzony zaświadczeniem udział
w zajęciach pozaszkolnych
(np.: harcerstwo, wolontariat)

wpis wychowawcy
w dzienniku

+20pkt

raz na semestr

pochwała Dyrektora Szkoły
- zapis z komentarzem

wpis Dyrektora Szkoły
w dzienniku

+50pkt

każdorazowo

pochwała wychowawcy klasy
- zapis z komentarzem

wpis wychowawcy
w dzienniku

+25pkt

każdorazowo

+25pkt

każdorazowo

do +20pkt

każdorazowo

wpis
pochwała pedagoga/psychologa szkolnego
pedagoga/psychologa
-zapis z komentarzem
w dzienniku
inne zachowania,
zasługujące na wyróżnienie

Działania negatywne - porażki

nieusprawiedliwiona nieobecność na e- lekcji

wpis nauczyciela
w dzienniku

Forma
potwierdzenia

zapis nieobecności
w dzienniku

pkt

-5pkt

Częstotliwość
wpisywania
pkt
za każdą
opuszczoną
godzinę
lekcyjną
(podsumowane
raz na miesiąc)

e- spóźnienie

niewłaściwe zachowanie podczas e- lekcji:
rozmowy, niewykonywanie poleceń
nauczyciela, arogancja itd.

zapis spóźnień
w dzienniku

uwaga nauczyciela
w dzienniku
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-2pkt

każdorazowo

-5pkt

każdorazowo

(podsumowane
raz na miesiąc)
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nieoddanie w wyznaczonym terminie
kompletu podręczników
(przed dniem klasyfikacji)

wpis wychowawcy
w dzienniku

-20pkt

raz na koniec
roku szkolnego

niewywiązywanie się
z zadeklarowanych/wyznaczonych zadań,
przyjętych zobowiązań

uwaga w dzienniku

-10pkt

każdorazowo

zaniedbanie obowiązków wynikających
z funkcji pełnionej w klasie lub szkole

uwaga w dzienniku
wpisana przez
opiekuna
organizacji/klubu,
wychowawcy

-10pkt

raz na semestr

używanie wulgarnego słownictwa

uwaga w dzienniku

-10pkt

każdorazowo

fotografowanie, filmowanie bez zgody,
cyberprzemoc

uwaga w dzienniku

-30pkt

każdorazowo

korzystanie z telefonu i innych urządzeń
elektronicznych podczas e- lekcji, granie
online

uwaga w dzienniku

-15pkt

każdorazowo

farbowanie włosów**

uwaga w dzienniku

-30pkt

za każde
farbowanie

niestosowny strój

uwaga w dzienniku

-10pkt

raz dziennie

kłamstwo, oszustwo

uwaga w dzienniku

-20pkt

każdorazowo

nieodpowiednie zachowanie wobec kolegów,
koleżanek
(np. pomawianie, wyśmiewanie)

uwaga w dzienniku

-10pkt

każdorazowo

nagana Dyrektora Szkoły
– zapis z komentarzem

uwaga w dzienniku

-50pkt

każdorazowo

nagana wychowawcy klasy
– zapis z komentarzem

uwaga w dzienniku

-25pkt

każdorazowo

inne nieprzewidziane, niewłaściwe
zachowanie ucznia

uwaga w dzienniku

do -20pkt

każdorazowo

** uczniowie, którzy pofarbują włosy w okresie wakacji mogą uniknąć kary w postaci otrzymania -30pkt, jeżeli w ciągu tygodnia
od rozpoczęcia roku szkolnego „wrócą” do pierwotnego koloru
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6. Postanowienia końcowe:
- dopuszcza się wprowadzenie zmian w Regulaminie Oceniania Zachowania Uczniów,
- w sprawach nienormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa oświatowego
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