REGULAMIN OCENIANIA
ZACHOWANIA
Regulamin ustalania oceny zachowania ucznia
1. Regulamin ustanawia zasady wystawiania stopni z zachowania we wszystkich klasach
szkoły średniej i zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu.
2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym s
2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm

etycznych
3. wywiązywanie się z obowiązków ucznia
4. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
5. dbałość o honor i tradycje szkoły
6. dbałość o piękno mowy ojczystej
7. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
8. godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
9. okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocenę zachowania śródroczna i końcoworoczną ustala się według następującej skali:
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
1. Podstawą wystawienia oceny zachowania jest Indywidualna Karta Zachowania
Ucznia, którą na bieżąco uzupełniają wszyscy nauczyciele odpowiedzialni za
przyznawanie punktów (tzn. wychowawca, każdy nauczyciel uczący oraz pełniący
dyżur międzylekcyjny).
2. Wychowawca klasy ma obowiązek wystawić oceny z zachowania zgodnie z
obowiązującym regulaminem. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ocena
ostateczną.
3. Każdy uczeń na początku okresu otrzymuje 200 punktów, swoim zachowaniem
zdobywa punkty pozytywne i negatywne i odpowiednio otrzymuje oceny śród- lub
końcoworoczne:

Naganne
poniżej 70 pkt.
Nieodpowiednie
71 – 120 pkt.
Poprawne
121 – 170 pkt.
Dobre
171 – 220 pkt.
Bardzo dobre
221 – 270 pkt.
Wzorowe
powyżej 271 pkt
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w okresie nauki otrzymał nie więcej niż 10
punktów ujemnych.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w okresie nauki otrzymał nie więcej niż 30
punktów ujemnych.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w okresie nauki otrzymał nie więcej, niż 50
punktów ujemnych.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w okresie nauki otrzymał nie więcej, niż 100
punktów ujemnych.
5. Skreślony
6. Za aktywność sportową uczeń może otrzymać max. 50 100 punktów w okresie nauki.
7. Po zdobyciu przez ucznia 50 punktów ujemnych, otrzymuje on naganę wychowawcy
klasy. Po uzyskaniu kolejnych 50 punktów negatywnych uczeń zostaje ukarany naganą
dyrektora szkoły. Dalszy brak poprawy zachowania skutkuje wdrożeniem kolejnych
konsekwencji przewidzianych w Statucie i Regulaminie Szkoły (w postaci zawarcia
kontraktu, przeniesienia do klasy równoległej i skreślenia z listy uczniów).
8. Po uzyskaniu przez ucznia w okresie 50 punktów dodatnich uczeń otrzymuje pisemną
pochwałę wychowawcy klasy, a po trzymaniu kolejnych 50 pochwałę dyrektora
szkoły.
9. Wychowawca na bieżąco informuje rodziców o uzyskanych punktach, wraz z ich
uzasadnieniem (podczas zebrań, rozmów indywidualnych, itp.).
10. skreślony
11. Punkty za czytelnictwo zostają przyznane na podstawie informacji od nauczyciela
bibliotekarza, który informuje wychowawców o wynikach czytelnictwa na tydzień
przed terminem klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej.
12. Nie stosujemy odpowiedzialności zbiorowej.
13. Istnieje możliwość odpracowania w trakcie całego roku szkolnego punktów ujemnych
poprzez prace porządkowe poza lekcjami na terenie szkoły i terenach przyszkolnych .
Chęć odpracowania uczeń zgłasza do pedagoga, który w porozumieniu z kierownikiem
gospodarczym wyznacza zakres i termin prac. Jedna godzina pracy równa jest 10
punktom. W okresie możliwe jest odpracowanie max. 40 punktów.
14. Punkty dodatnie i ujemne są na bieżąco sumowane przez wychowawcę klasy w celu
przyznania pochwały lub nagany.

15. Ocena śródroczna jest sumą punktów dodatnich i ujemnych, uzyskanych w całym
okresie nauki. Ocena końcoworoczna jest średnią arytmetyczną punktów z pierwszego
i drugiego półrocza. W przypadku znaczącej poprawy zachowania wychowawca może
podjąć decyzję o uwzględnianiu tylko oceny z drugiego okresu.
16. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do
klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 par. 13
Rozp. MENiS z 8 września 2006r.
Ust. 7 Rozp. MENiS z 8 września 2006r.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Ust. 8 Rozp. MENiS z 8 września 2006r.
Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń
klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
Lista zachowań pozytywnych:
1. Reprezentowanie szkoły:
a) w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych i innych
na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym i wyższym /odpowiednio +5, +10, +15,
+20 pkt./ - przyznawane przez organizatora przedsięwzięcia
b) podczas uroczystości państwowych i samorządowych, działań promujących szkołę i
innej działalności na rzecz szkoły, przyznawane przez organizatora przedsięwzięcia:
+ 10 w trakcie zajęć szkolnych
+ 20 w dni robocze poza zajęciami szkolnymi
+ 30 w dni wolne od zajęć szkolnych
2. Uczęszczanie na zajęcia klubów, kursów (z wyłączeniem kursów zawodowych
będących nagrodą za uczestnictwo w innych zajęciach), kół, organizacji szkolnych,
zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do matury i inne zajęcia dodatkowe /+1 pkt./h/
- sumowane raz w okresie
3. Aktywne uczestniczenie w wolontariacie, innych akcjach, zbiórkach i imprezach
charytatywnych (np. WOŚP, akcja krwiodawstwa), przyznawane przez organizatora
przedsięwzięcia:
+ 10 w trakcie zajęć szkolnych
+ 20 w dni robocze poza zajęciami szkolnymi
+ 30 w dni wolne od zajęć szkolnych
4. Działalność samorządowa klasowa i szkolna /+10, +20 pkt./
5. Przygotowywanie gazetek szkolnych i klasowych, opracowywanie materiałów

promocyjnych dla szkoły lub zamieszczanych na szkolnej stronie www /+10 +5 pkt./
6. Pomoc innym uczniom, praca na rzecz szkoły po zajęciach lekcyjnych (na podstawie
informacji od nauczycieli, pracowników obsługi; maksymalnie 40 pkt. od jednego
pracownika) /+10 pkt./h /
7. Praca na rzecz klasy (np. zamówienie czy zakup biletów na klasowe wyjście, aktywne
przygotowywanie uroczystości), przyniesienie czegoś dla klasy (np. kalendarza,
kwiatów, papieru ksero) /+10, +5pkt./
8. Uczestnictwo w organizacjach, klubach pozaszkolnych (raz w okresie, na podstawie
zaświadczenia) /+20 pkt./
9. Wywiązywanie się z zadeklarowanych zadań, wypływających z inicjatywy ucznia /+5
pkt./
10. Wyróżnienie za właściwe zachowanie (raz w okresie przyznawane przez wychowawcę,
brak punktów ujemnych za zachowania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,13 i 16) /+20 pkt./
11. Prowadzenie lekcji, godziny wychowawczej
wychowawcy, pedagoga lub psychologa /+10 pkt./

pod

kierunkiem

nauczyciela,

12. Czytelnictwo – sumowane raz w okresie /+1 pkt. za każdą książkę/
13. 100% frekwencja (raz w okresie, wychowawca) /+20 pkt./
14. Przestrzeganie zasad odpowiedniego do sytuacji ubioru (raz w okresie, wychowawca)
– dla osób bez punktów ujemnych za strój /+10 pkt./
15. Odpracowanie punktów ujemnych /+10 pkt/h/

Lista zachowań negatywnych:
1. Agresja, przemoc fizyczna i psychiczna (np. bójki, kradzieże, prześladowanie,
zastraszanie,
wymuszanie,
wyśmiewanie,
cyberprzemoc,
przynoszenie
niebezpiecznych narzędzi) /od –5 do –80 pkt./
2. Nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych zasad moralnych (np. ukrywanie sprawcy,
donoszenie nieprawdy, fałszowanie dokumentów, podpisów) /od –5 do –80 pkt./
3. Zażywanie i posiadanie alkoholu, narkotyków, palenie papierosów i e-papierosów na
terenie szkoły /-80, –50, -20 pkt./
4. Niszczenie mienia szkolnego lub należącego do innych osób, śmiecenie /-20, -10, -5
pkt./
5. Arogancja wobec nauczycieli i pracowników szkoły /-10 pkt./ *
6. Kłamanie, oszukiwanie, ściąganie /-10 pkt./ *

7. Brak dyscypliny na lekcjach, uroczystościach, wycieczkach /-5 pkt./ *
8. Niewypełnianie poleceń nauczycieli /-5 pkt./ *
9. Strój niezgodny z postanowieniami Statutu Szkoły (np. brak munduru, stroju
galowego, nakrycie głowy w budynku, nieodpowiednie obuwie) /-10 pkt./dzień/,
niekompletny (brak jednego elementu )lub nieestetyczny mundur /-5 pkt./dzień/
10. Używanie telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego na lekcjach np.
słuchawek /-10 pkt./ *
11. Nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje, /-1 pkt. za każde spóźnienie/
12. Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas lekcji lub przerwy / -30 pkt./,
13. Ucieczka z jednej lub kilku lekcji:
- 5 pkt. za każdą godzinę w przypadku całodniowej nieobecności
-10 pkt. za każdą lekcję w przypadku pojedynczych lekcji
14. Wulgaryzmy wyrażane słowem lub gestem /-5 pkt./ *
15. Nieobowiązkowość ucznia (np. brak wymaganego podpisu rodziców, niedostarczenie
w wyznaczonym terminie zgody na wyjście poza teren szkoły, niewypełnianie
obowiązków dyżurnego) /-5 pkt./
16. Niewywiązywanie się z zadeklarowanych zadań /-5 pkt./
17. Stwarzanie zagrożenia życia swojego i innych – nieprzestrzeganie
bezpieczeństwa zawartych w Regulaminie Szkolnym /od -5 do -50 pkt./

zasad

18. * W przypadku braku poprawy zachowania ucznia, możliwe jest wpisanie podczas
jednej lekcji wielokrotności punktów za zachowania opisane w następujących
akapitach „Listy zachowań negatywnych”: 5, 6, 7, 8, 10, 14.
19. Możliwe jest odnotowanie sumy wszystkich punktów, wystawionych uczniowi
podczas jednej lekcji w pojedynczym wpisie w dzienniku elektronicznym, pod
warunkiem dokładnego opisania podstawy dokonania wpisu.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2018r.

