
Załącznik do Uchwały Nr 7/18/19 

 

Zmiany do statutu szkoły 

 

1. W § 56 było: 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego 

stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych 

nadruków itp.). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy. 

1) dziewczęta: biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, 

2) chłopcy: biała koszula i ciemne spodnie 

3. Zabrania się farbowania włosów, noszenia tipsów, malowania paznokci  i wyzywającego 

makijażu. 

4. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy oraz obuwie 

sportowe. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu               

i bezpieczeństwu. 

 

Jest: 

§ 56. 1. Kanon stroju ucznia szkoły podstawowej: 

a) codzienny strój szkolny: 

- czysty i estetyczny, 

- w stosowanych barwach, bez przesadnej biżuterii i połyskujących aplikacji, wulgarnych, 

obraźliwych i kontrowersyjnych nadruków związanych z nikotyną, alkoholem, narkotykami, 

niezdrowym stylem życia, 

- zasłaniający ramiona, brzuch i nogi powyżej kolan – wyjątek stanowią krótkie (do połowy 

uda) spodenki w okresie letnim, 

- czyste i uczesane włosy, w naturalnych kolorach – nie farbowane, 

- brak makijażu i pomalowanych paznokci, noszenia tipsów, 

- brak nakrycia głowy,  

- kurtki w sezonie jesienno-zimowym pozostają w szatni. 

b) strój galowy (czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, Egzaminie 

Ósmoklasisty): 

1) dziewczęta: biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, 

2) chłopcy: biała koszula i ciemne spodnie. 

c) strój sportowy: 

- czysty, estetyczny, zapewniający swobodne ruchy i pozbawiony ozdób, 

- biała koszulka, 

- spodenki lub legginsy w dowolnym kolorze, 



- obuwie sportowe, 

- skarpetki na zmianę. 

 

 

2.W § 60 ust. 5 dodaje się punkt 8 o treści: 

8) ocenianie z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

3. W § 61 było: 

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne 

i zaplanowane w czasie. 

2. Ustala  się  następującą  ilość  ocen  dla  przedmiotów  realizowanych  w wymiarze 

tygodniowym: 

1) Jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny, 

2) Dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny, 

3) Trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen, 

4) Cztery i więcej godzin tygodniowo- minimum sześć ocen . 

3. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

takie jak: 

1)  odpowiedzi ustne, 

2) testy, 

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie ucznia do lekcji, wykorzystując                

w tym celu materiał z 3 ostatnich lekcji) 

4) sprawdziany wg specyfiki przedmiotu (nauczyciele ustalają między sobą datę sprawdzianu, 

zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów w tygodniu dla ucznia), 

5)  praca klasowa na zakończenie działu (dwie prace klasowe w tygodniu dla  ucznia)                        

4. Nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe przynajmniej tydzień przed ich terminem                      

i zaznaczają ten fakt w dzienniku. 

5. Nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w dniu,  a dwie                         

w tygodniu). 

 6. Forma i częstotliwość oceniania: 

1) odpowiedź na lekcji z trzech ostatnich lekcji, 

2) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi  obejmująca materiał trzech ostatnich lekcji); 

wyniki kartkówki nauczyciel omawia nie później niż tydzień po przeprowadzeniu, 

3) odpowiedź ustna - ocena następuje na podstawie dobrowolnej odpowiedzi ucznia udzielonej               

w czasie lekcji, 



4) sprawdzian (praca klasowa) - przygotowany i zapowiedziany  z tygodniowym wyprzedzeniem.                                              

Jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana                 

w planie dydaktycznym. Maksymalna ilość prac tego typu - dwie tygodniowo; wyniki nauczyciel 

analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu 

5) praca na lekcji (aktywność) 

6)praca domowa - ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy wykonanej  przez ucznia. 

7. Sposoby notowania postępów uczniów: 

1) oceny 

2) ocena opisowa 

3) gromadzenie prac pisemnych oraz innych wytworów i prac uczniów 

 

Jest: 

§ 61.1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być 

rytmiczne i zaplanowane w czasie. 

W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów), 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, 

ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają 

kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 

podlegające ocenie, 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 

2. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

3. Ustala  się  następującą  ilość  ocen  dla  przedmiotów  realizowanych  w wymiarze 

tygodniowym: 

1) Jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny, 



2) Dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny, 

3) Trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen, 

4) Cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum sześć ocen. 

4. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy                             

i umiejętności takie jak: 

1)  odpowiedzi ustne, 

2) testy, 

3) kartkówki,   

4) sprawdziany według specyfiki przedmiotu – nauczyciele ustalają datę sprawdzianu, 

zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów w tygodniu dla uczniów klas IV – 

VI, a dla uczniów klas VII – VIII – 3 w tygodniu, 

5)  praca klasowa na zakończenie działu (dwie prace klasowe w tygodniu dla ucznia).                        

5. Nauczyciele zapowiadają prace klasowe i sprawdziany przynajmniej tydzień przed ich 

przeprowadzeniem i zaznaczają ten fakt w terminarzu dziennika elektronicznego. 

6. W jednym dniu może zostać przeprowadzony 1 sprawdzian. W wyjątkowych sytuacjach                

w ciągu dnia mogą odbyć się 2 sprawdziany, z czego 1 został przeniesiony na prośbę uczniów, 

co w przypadku klasy VII i VIII może skutkować 4 sprawdzianami w tygodniu. 

7. Forma i częstotliwość oceniania: 

1) odpowiedź ustna z trzech ostatnich lekcji, 

2) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi) – nauczyciel ma prawo sprawdzić 

przygotowanie ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z 3 ostatnich tematów) –  

wyniki kartkówki nauczyciel omawia nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu, 

3) sprawdzian – wyniki sprawdzianów i prac klasowych nauczyciel analizuje i omawia               

z uczniami nie później niż dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu; 

4) praca na lekcji (aktywność) oraz przygotowanie do zajęć, 

5) praca domowa – ocena wynika z  samodzielnej pracy ucznia; niesamodzielne prace                       

i plagiaty nie będą oceniane; uczeń ma obowiązek powtórnie wykonać pracę na najbliższe 

zajęcia; nauczyciel informuje rodzica (opiekuna prawnego) o zaistniałym fakcie przez 

dziennik elektroniczny. 

 8. Uczeń ma obowiązek nadrobić we własnym zakresie wszelkie zaległości spowodowane 

nieobecnością w szkole; w przypadku trzydniowej nieobecności – uczeń ma obowiązek 

uzupełnić zaległy materiał na następną lekcję; w przypadku ciągłej nieobecności powyżej                    

3 dni – uczeń ma tydzień na uzupełnienie notatek, a 2 tygodnie na napisanie zaległych prac 

kontrolnych, sprawdzianów i kartkówek. 

9. Sposoby notowania postępów uczniów: 



1) oceny, 

2) ocena opisowa. 

10.Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów zawiera załącznik do Statutu 

– „Przedmiotowy System Oceniania”, który stanowi integralną część Statutu. 

 

 4. W § 62 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 o treści: 

 

„7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z religii na pisemny wniosek rodziców.” 

 

5. W § 63 było : 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek 

przechowywać cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić 

ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą 

egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

  

Jest: 

§ 63.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Ocenione sprawdziany i prace klasowe nauczyciel ma obowiązek przechowywać cały rok 

szkolny, natomiast uczeń ma obowiązek wkleić ocenione kartkówki do zeszytu przedmiotowego 

lub przechowywać je zgodnie z poleceniem nauczyciela.  

3. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców do dyrektora szkoły nauczyciel udostępnia do 

wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną 

dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

 

6. W § 64 było: 

2. W klasach I –III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące 

oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

 symbol literowy A – wspaniale, otrzymuje uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami oraz umiejętnościami, jest aktywny podczas zajęć, solidnie przygotowuje się 

do zajęć, 

 symbol literowy B – bardzo dobrze, otrzymuje uczeń, który nabył niezbędną wiedzę                             

i umiejętności w zakresie podstawy programowej, potrafi  ją  w pełni stosować                                           

w różnych sytuacjach, jest aktywny podczas zajęć, solidnie przygotowuje się do zajęć, 



 symbol literowy C – dobrze, otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę w zakresie podstawy 

programowej,  popełnia nieliczne błędy, wymaga czasami  pomocy nauczyciela, pracuje 

systematycznie, 

 symbol literowy D – umiejętność wymaga ćwiczeń, otrzymuje uczeń, który ma problem z 

opanowaniem  podstawy programowej, nie zawsze potrafi zastosować poznane umiejętności 

i wiadomości w praktyce, często wymaga pomocy nauczyciela, 

 symbol literowy E – umiejętność wymaga ćwiczeń i uzupełnienia wiedzy, otrzymuje uczeń, 

który ma duże problemy z opanowaniem podstawy programowej,  często wymaga pomocy 

nauczyciela, ma braki, które utrudniają wykonywanie zadań, popełnia  liczne błędy, 

 symbol literowy F – umiejętność nieopanowana, otrzymuje uczeń, który nie opanował  

podstawy programowej , wymaga ciągłej pomocy nauczyciela. 

 

Jest: 

§ 64. 

2.  W klasach I –III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się 

następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

 ZNAKOMICIE (A) - uczeń osiągnął szczególnie wiele, wykazał się bardzo dużą 

aktywnością twórczą, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

nieznanych dotąd problemów teoretycznych lub praktycznych, posiadł wiedzę                                 

i umiejętności stawiane przez podstawę programową, wykazuje się samodzielnością                        

i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania 

 BARDZO DOBRZE (B) – uczeń spełnia w większości wymagania stawiane przez podstawę 

programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

problemów w znanych sytuacjach 

 DOBRZE (C) – uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe, poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia 

nieliczne błędy i potrzebuje czasami pomocy nauczyciela 

 WYSTARCZAJĄCO (D) – uczeń ma problemy ze spełnianiem niektórych podstawowych 

wymagań programowych, orientuje się w zadaniach i problemach, ma podstawowy zasób 

wiadomości i umiejętności, ale często potrzebuje ukierunkowania i pomocy ze strony 

nauczyciela, wymaga częstego wsparcia i motywacji, gdyż posiadane braki przeszkadzają 

mu w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z zajęć dydaktycznych 

 SŁABO (E) – uczeń ma duże problemy z opanowaniem podstawy programowej, znajomość 

minimum programowego osiągnął przy pomocy nauczyciela, jego umiejętności                                      



i wiadomości wymagają ćwiczeń i uzupełnienia wiedzy, często wymaga pomocy nauczyciela, 

ma braki, które utrudniają wykonywanie zadań, popełnia liczne błędy 

 PONIŻEJ OCZEKIWAŃ (F) – uczeń nie spełnia minimalnych wymagań programowych 

Uczeń ma zawsze szansę na poprawę poziomu swoich umiejętności i wiadomości oraz 

zaprezentowanie ich nauczycielowi. 

Ilości dopuszczalnych błędów na poszczególne poziomy osiągnięć w pisaniu ze słuchu: 

0 błędów – A  

1 błąd – B 

2 -3 błędy – C 

4 – 5 błędów – D  

6-7 błędów – E 

powyżej 7 błędów – F 

Za 1 błąd uznaje się 1 błąd ortograficzny lub 2 błędy literowe lub 2 błędy interpunkcyjne. 

Przy ocenianiu sprawdzianów i kartkówek stosuje się kryteria 

procentowe, przeliczone na symbol literowy według następującej skali: 

1) 98% -100% -A 

1) 90% -97% -B 

2) 75% -89 % -C 

3) 50% -74 % -D 

4) 26% -49 % -E 

5) 0% -25 % -F 

12.  Znak „0” jest informacją, że uczeń był nieobecny w dniu sprawdzania określonego przez 

nauczyciela materiału. W takiej sytuacji uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległe oceny w ciągu 

2 tygodni. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, nauczyciel ma prawo przeprowadzić 

pracę kontrolną na zajęciach, na których uczeń jest obecny.  

 13. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który prezentuje wiedzę  świadczącą  o    pogłębionych 

zainteresowaniach i indywidualnej pracy, ma twórcze podejście do zadań, bierze udział                        

w konkursach przedmiotowych i ma osiągnięcia, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował całość wymagań zawartych                         

w podstawie programowej, swobodnie wykorzystuje opanowaną wiedzę    w praktyce, jest 

aktywny na lekcjach, angażuje się  w prace dodatkowe, jest systematyczny, solidnie 

przygotowuje się do zajęć, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, opanował w dużym zakresie 



wiadomości i umiejętności określone podstawą programową, prawidłowo stosuje zdobytą 

wiedzę, sprawnie wykonuje typowe polecenia, jest aktywny na zajęciach, 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawę programową, samodzielnie 

wykonuje proste polecenia, pod kierunkiem nauczyciela potrafi skorzystać z podstawowych 

źródeł informacji, pracuje systematycznie, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi wykonać przy pomocy nauczyciela 

proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, ma braki w zakresie 

podstawowej wiedzy, jednak z pomocą nauczyciela możliwe jest ich nadrobienie, stara się 

współpracować z nauczycielem, sporadycznie bierze udział w zajęciach, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawy programowej mimo 

pomocy nauczyciela, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy  z danego 

przedmiotu. 

 

7. W § 65 było: 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca 

stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone 

przez MEN na dany rok szkolny. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada 

pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej. 

3.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

 1) śródrocznej i rocznej; 

 2) końcowej. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia                     

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z tych 

zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 

zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Ustala się wysokość średniej ważonej na poszczególne oceny: 

S≤ 1,74                   - niedostateczny 

1,75≤S≤ 2,74          - dopuszczający (przy wadze 2,5 – możliwość podwyższenia oceny) 

2,75≤S≤3,75          - dostateczny (przy wadze 3,5 – możliwość podwyższenia oceny) 

3,75≤S≤4,75          - dobry (przy wadze 4,5 – możliwość podwyższenia oceny) 

4,75≤S≤5,45          - bardzo dobry (przy wadze 5,3 – możliwość podwyższenia oceny) 

S≥5,46                   - celujący 

z zastrzeżeniem, że ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna i roczna nie może być niższa niż 



wskazuje na to średnia ważona, natomiast nauczyciel może wystawić ocenę wyższą od tej, która 

wynika ze średniej ważonej, biorąc pod uwagę miedzy innymi możliwości ucznia, jego 

zaangażowanie, systematyczność w uczeniu się, nadrabianie braków spowodowanych np. jego 

nieobecnością, wykonywaniem dodatkowych prac z zakresu danego przedmiotu wskazanych przez 

nauczyciela, zainteresowanie przedmiotem. 

 

Jest: 

§ 66.1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w  tygodniu 

poprzedzającym początek ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym  przez 

MEN na dany rok szkolny. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada 

pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej. 

3.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

 1) śródrocznej i rocznej, 

 2) końcowej. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                  

z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.                                   

6. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej jest średnia ważona ocen 

cząstkowych. 

7. Ustala się wysokość średniej ważonej na poszczególne oceny: 

S≤ 1,74                   - niedostateczny 

1,75≤S≤ 2,74          - dopuszczający   

2,75≤S≤3,75          - dostateczny   

3,75≤S≤4,75          - dobry   

4,75≤S≤5,45          - bardzo dobry   

S≥5,46                   - celujący 

8. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna i roczna nie może być niższa niż wskazuje na to 

średnia ważona. Przy średniej ważonej od 2,5;  3,5;  4,5  i 5,3 nauczyciel może umożliwić 

uczniowi uzyskanie wyższej oceny od tej, która wynika ze średniej ważonej poprzez wykonanie 

dodatkowych prac z zakresu danego przedmiotu wskazanych przez nauczyciela, biorąc pod 



uwagę miedzy innymi możliwości ucznia, jego zaangażowanie, systematyczność w uczeniu się, 

nadrabianie braków spowodowanych np. jego nieobecnością, zainteresowanie przedmiotem. 

9. Nauczyciel odnotowuje na czerwono w dzienniku elektronicznym zapis oceny proponowanej 

śródrocznej i proponowanej końcowo rocznej z  wagą – 0. Oceny te  nie są wliczane do średniej 

ważonej. 

 

 

8. W § 68 było: 

1. Jednym z kryterium oceniania zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie    

z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

2. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: 

1) Wzorowe                - 301 punktów i więcej 

2) Bardzo dobre          - 201 - 300 punktów 

3) Dobre                     - 100 -200 punktów 

4) Poprawne                1 - 99 punktów 

5) Nieodpowiednie     -90 - 0 punktów 

6 Naganne                 - 100 punktów i mniej 

 

3. Wychowawca klasy, ustalając ocenę z zachowania, oprócz uzyskanej przez ucznia 

liczby punktów uwzględnia również następujące punkty: 

1) uczniowie rozpoczynają semestr od 100 punktów dodatnich, czyli oceny dobrej, 

2) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który otrzyma poza punktami dodatnimi, 30 punktów 

ujemnych, 

3) oceny bardzo dobrej nie może mieć uczeń, który otrzyma 50 punktów ujemnych, 

4) oceny dobrej nie może mieć uczeń, który otrzyma 100 punktów ujemnych, 

5) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę dodatnich punktów, 

może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. Naganę dyrektora na piśmie dopina się do indywidualnej 

karty ucznia. 

 

 4. PUNKTACJA ZACHOWANIA POZYTYWNEGO 

  

1) Sumienne pełnienie dyżurów w klasie + 5 pkt każdorazowo  

2) Praca na rzecz klasy/gazetki, porządkowanie sali, pomoc w organizowaniu imprez 

klasowych +10 pkt każdorazowo 

3) Kulturalne zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, wycieczek, wspólnych wyjść do 



kina + 5 pkt każdorazowo 

4) Aktywny udział w uroczystościach szkolnych + 20 pkt każdorazowo 

5)      Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych +20 pkt każdorazowo 

6) Koleżeńska postawa + 5 pkt każdorazowo 

7) Udział w akcjach charytatywnych, pomoc osobom starszym + 10 pkt każdorazowo 

8) Udział w zbiórkach surowców wtórnych +10 każdorazowo 

9) Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach zewnętrznych + 20 pkt 

każdorazowo  

10) Inne osiągnięcia wg uznania n-la + 5 pkt każdorazowo 

11) Osiągnięcie w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie szkolnym    +5 

p i poza szkołą +10 p każdorazowo  

12) Osiągnięcie tytułu finalisty w konkursach, osiągnięcie miejsca w pierwszej dziesiątce w 

zawodach sportowych  na szczeblu miasta, powiatu, województwa, kraju + 50 pkt każdorazowo. 

13) Osiągnięcie tytułu laureata, zajęcie 2-3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu miasta, 

powiatu, województwa, kraju +100 pkt każdorazowo. 

14) Pochwała dyrektora szkoły + 50 pkt każdorazowo. 

15) Punktualne przychodzenie na wszystkie lekcje + 10 pkt w półroczu.  

16) Brak godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru + 10 pkt w półroczu. 

18) Dbanie o kulturę języka w szkole i poza nią+ 20 pkt w półroczu. 

19) Stosowny do okoliczności ubiór/schludny strój codzienny, strój galowy podczas 

uroczystości + 10 pkt w półroczu 

20) Praca w Samorządzie Szkolnym lub  Klasowym + 10 pkt w półroczu 

21) Udokumentowana działalność w organizacjach młodzieżowych, klubach sportowych  +10 pkt w 

półroczu. 

 

5. PUNKTACJA ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH 

 

1) Brak dzienniczka, brak podpisu w dzienniczku  -5 pkt każdorazowo 

2)       Niewykonywanie obowiązków dyżurnego -2 pkt każdorazowo 

3) Przeszkadzanie na lekcji: rozmowy, plucie, żucie gumy, śmiecenie na terenie szkoły, 

jedzenie podczas lekcji, chodzenie po klasie  -5 pkt każdorazowo  

4)    Bierna postawa ucznia na lekcji (brak notatek z lekcji, odmowa wykonywania ćwiczeń, 

niewykonywanie ćwiczeń na lekcji wf)        

5) Używanie wulgarnego słownictwa lub wulgarne zachowanie  (np. obsceniczne gesty)    -10 

pkt każdorazowo 

6) Zaczepianie słowne, ubliżanie kolegom i koleżankom  -5 pkt każdorazowo 

7) Bójka i każdy rodzaj przemocy fizycznej (uszkodzenie ciała -50)      -20 pkt każdorazowo  



8) Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły (aroganckie 

zachowanie, oszukiwanie)   -5 pkt każdorazowo 

9) Niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela lub pracownika szkoły    -20 pkt każdorazowo 

10) Nieodpowiednie zachowanie się na wycieczce, uroczystości szkolnej oraz podczas wyjścia 

klasowego  -5 pkt każdorazowo 

11)     Zachowanie na przerwie niezgodne z zasadami „Ligi klas” 

12) Nieuzasadnione używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy mp3 itp.                -10 pkt 

każdorazowo 

13) Niewykonanie dobrowolnie podjętego zobowiązania  -10 pkt każdorazowo 

14) Brak obowiązkowego stroju galowego  -3 pkt każdorazowo 

15) Niestosowanie się do statutowych zapisów dotyczących stroju i wyglądu: makijaż, 

farbowanie włosów, malowanie paznokci, wyzywający ubiór -10 pkt każdorazowo 

16) Samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw lub zajęć, nieuzasadnione 

opuszczanie klasy w czasie zajęć  -5 pkt każdorazowo 

17) Ucieczka z lekcji  -10 pkt każdorazowo 

18)    Nieuzasadnione otwieranie okien na korytarzu, w sali lekcyjnej, w szatni  -5pkt każdorazowo 

19)     Nieuzasadnione przebywanie w sali gimnastycznej, klasie, szatni, toalecie – 5 pkt 

każdorazowo 

20) Przywłaszczanie sobie cudzych rzeczy (kradzież) -50  pkt każdorazowo 

21) Niszczenie mienia szkoły oraz mienia innych uczniów i pracowników szkoły-30 pkt 

każdorazowo 

22) Fałszowanie podpisów i dokumentów, dopisywanie ocen -50 pkt każdorazowo 

23) Zastraszanie, wyłudzanie i wymuszenia, dręczenia, nękanie oraz wszelkie przejawy 

przemocy psychicznej    -50 pkt każdorazowo 

24) Posiadanie i palenie papierosów  -20 pkt każdorazowo 

25) Posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu     -50 pkt każdorazowo 

26) Posiadanie, rozprowadzanie lub używanie środków niedozwolonych – ocena naganna. 

27) Nagana dyrektora -50 pkt każdorazowo. 

 

Jest: 

§ 68.1. Jednym z 4 kryteriów oceniania zachowania, poza samooceną ucznia, oceną klasy                  

i propozycją ocen podanych przez nauczycieli, jest liczba punktów zdobytych przez ucznia 

zgodnie z zasadami zawartymi w „Punktowym Systemie Oceniania Zachowania”. 

2. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen: 

wzorowe                301 punktów i więcej 



bardzo dobre          201 – 300 punktów 

dobre                      100 – 200 punktów 

poprawne                1 – 99 punktów 

nieodpowiednie      (–90) – 0 punktów 

naganne                  – 100 punktów i mniej 

3. Wychowawca klasy, ustalając ocenę z zachowania, oprócz uzyskanej przez ucznia 

liczby punktów, uwzględnia również następujące punkty: 

1) uczniowie rozpoczynają semestr od 100 punktów dodatnich, czyli oceny dobrej, 

2) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który otrzyma poza punktami dodatnimi, 30 

punktów ujemnych, 

3) oceny bardzo dobrej nie może mieć uczeń, który otrzyma 50 punktów ujemnych, 

4) oceny dobrej nie może mieć uczeń, który otrzyma 100 punktów ujemnych, 

5) oceny poprawnej nie może mieć uczeń, który ma 150 punktów ujemnych, 

6) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę dodatnich punktów, 

może uzyskać najwyżej ocenę poprawną; naganę dyrektora na piśmie dołącza się do 

indywidualnej karty ucznia. 

 

4. Punktowy System Oceniania Zachowania: 

 PUNKTACJA ZACHOWAŃ POZYTYWNYCH 

Lp. Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za:  

1 Sumienne pełnienie dyżurów w klasie. 5 

2 
Praca na rzecz klasy/gazetki, porządkowanie sali, 

pomoc w organizowaniu imprez klasowych. 
10 

3 
Kulturalne zachowanie się podczas uroczystości 

szkolnych, wycieczek, wspólnych wyjść do kina. 
5 

4 Aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 20 

5 Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. 20 

6 Koleżeńska postawa. 5 

7 Udział w akcjach charytatywnych. 20 

8 
Udział w akcjach proekologicznych (max. 

30pkt/semestr). 
10 

9 
Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i 

imprezach zewnętrznych. 
20 

10 Inne według uznania nauczyciela. 5 

11 

Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych na etapie szkolnym (10pkt) i poza szkołą 

(20pkt). 

10 – 20  

12 Osiągnięcie (I – III miejsce) oraz wyróżnienie w 20 – 30  



konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych 

na etapie szkolnym (20pkt) i poza szkołą (30pkt). 

13 

Osiągnięcie tytułu finalisty w konkursach, osiągnięcie 

miejsca w pierwszej dziesiątce w zawodach 

sportowych  na szczeblu miasta, powiatu, 

województwa, kraju. 

50 

14 

Osiągnięcie tytułu laureata, zajęcie II – III  miejsca w 

zawodach sportowych na szczeblu miasta, powiatu, 

województwa, kraju. 

100 

15 Pochwała dyrektora szkoły. 100 

16 Punktualne przychodzenie na wszystkie lekcje. 10s 

17 
Brak godzin nieusprawiedliwionych w ciągu całego 

roku. 
10s 

18 Dbanie o kulturę języka w szkole i poza nią. 20s 

19 
Stosowny do okoliczności ubiór/schludny strój 

codzienny, strój galowy podczas uroczystości. 
20s 

20 Praca w samorządzie szkolnym i klasowym. 20s 

21 
Udokumentowana działalność w organizacjach 

młodzieżowych, klubach sportowych (pozaszkolnych). 
10s 

          s – na semestr 

PUNKTACJA ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH 

 

Lp. Uczeń otrzymuje punkty ujemne za:   

1 Brak dzienniczka, brak podpisu w dzienniczku. -5 

2 Niewykonanie obowiązków dyżurnego. -5 

3 

Przeszkadzanie na lekcji: rozmowy, plucie, żucie 

gumy, śmiecenie na terenie szkoły, jedzenie podczas 

lekcji, chodzenie po klasie (każde kolejne upomnienie 

na danej lekcji skutkuje wpisaniem wielokrotności 

ujemnych punktów, tj. odpowiednio -10pkt, -15pkt 

itd.). 

-5 

4 

Bierna postawa ucznia na lekcji (brak notatek z lekcji, 

odmowa wykonywania ćwiczeń, niewykonanie ćwiczeń 

na lekcji wf). 

-20 

5 
Używanie wulgarnego słownictwa lub wulgarne 

zachowanie,            np. obsceniczne gesty. 
-20 

6 

Zaczepianie słowne, ubliżanie, ośmieszanie i poniżanie 

innych  (każde kolejne upomnienie na danej lekcji lub 

przerwie skutkuje wpisaniem wielokrotności 

ujemnych punktów, tj. odpowiednio -10pkt, -15pkt 

itd.). 

-5 

7 

Cyberprzemoc – umieszczanie wizerunku, głosu, 

czyjejś pracy itp. w Internecie; wyśmiewanie i 

ośmieszanie publiczne. 

-30 



8 
Stwarzanie niebezpiecznych sytuacji wobec siebie i 

innych. 
-15 

9 
Bójka i każdy rodzaj przemocy fizycznej, w tym 

również współudział (uszkodzenie ciała -50pkt). 
-30 

10 
Niewykonanie poleceń nauczyciela i innych 

pracowników szkoły. 
-20 

11 
Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 
-30 

12 
Oszukiwanie nauczyciela i innych pracowników 

szkoły. 
-30 

13 
Nieodpowiednie zachowanie się na wycieczce, 

uroczystości szkolnej oraz podczas wyjścia klas. 
-10 

14 
Nieuzasadnione używanie telefonu komórkowego, 

odtwarzaczy mp3 itp. 
-15 

15 Niewykonanie dobrowolnie podjętego zobowiązania. -10 

16 Brak obowiązkowego stroju galowego. -5 

17 

Makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, 

wyzywający ubiór (uczennica/uczeń ma obowiązek w 

ciągu tygodnia przefarbować włosy na kolor 

najbardziej zbliżony do naturalnego; niedostosowanie 

się do regulaminu będzie skutkowało w kolejnych 

tygodniach wpisaniem wielokrotności ujemnych 

punktów, tj. odpowiednio -20pkt, -30pkt itd.). 

-10 

18 
Samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw, 

nieuzasadnione opuszczanie klasy w czasie zajęć. 
-10 

19 Ucieczka z lekcji. -20 

20 
Nieuzasadnione otwieranie okien na korytarzu w 

salach i w szatniach. 
-5 

21 
Nieuzasadnione przebywanie w sali gimnastycznej, 

klasie, szatni, toalecie itp. 
-10 

22 Przywłaszczanie cudzych rzeczy (kradzież). -50 

23 
Niszczenie sprzętu oraz mienia innych uczniów i 

pracowników szkoły. 
-30 

24 
Fałszowanie podpisów i dokumentów, dopisywanie 

ocen. 
-30 

25 
Zastraszanie, wyłudzanie i wymuszenia, dręczenia, 

nękanie oraz wszelkie przejawy przemocy psychicznej. 
-50 

26 
Nieuzasadnione posiadanie ostrych  i niebezpiecznych 

narzędzi,      np. scyzoryków, zapalniczek itp. 
-30 

27 
Posiadanie lub palenie papierosów (także e-

papierosów). 
-50 

28 Posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu. -50 

29 
Posiadanie, rozprowadzanie lub używanie narkotyków.                  ocena 

naganna 



30 Nagana dyrektora. -100 

   

W przypadku wystąpienia innego negatywnego zachowania nauczyciel ma prawo do jego 

indywidualnego zaszeregowania i przypisania uczniowi liczbę punktów ujemnych według 

własnego uznania.  

 


