Uchwała nr 1/2018/2019
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
z dnia 3.09.2018 r. w sprawie zmian w statucie
Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami w 2017r. poz. 949 i poz. 2203) uchwala się
co następuje:
§1
W statucie Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 42, punkt 32 przyjmuje brzmienie:
Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ucznia w klasach IV – VIII szkoły podstawowej
i w gimnazjum:
1) Ustala się punktację za działania pozytywne i negatywne (tab. 2 oraz 3) oraz sumy
punktów na poszczególne oceny zachowania (tab. 1). Na początku każdego
semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę
punktów można powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. Dzięki
temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie
zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną
na koniec semestru sumę punktów.
2) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców
(opiekunów prawnych) o zasadach wystawiania oceny zachowania.
3) Obowiązujące oceny zachowania w klasach IV - VIII szkoły podstawowej
i III gimnazjum: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna.
4) Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru otrzymuje
kredyt 125 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może
go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie odpowiednio wyższej lub niższej
ocenie zachowania. Wyjściową oceną z zachowania jest ocena dobra.
5) Uczeń rozpoczyna każdy semestr z nowym kredytem 125 punktów.
6) Ocena roczna zachowania wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej
punktów z dwóch semestrów.
7) Upomnienia i nagany obowiązują przez cały rok szkolny.
8) Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest
odpowiednia liczba punktów dodatnich lub ujemnych.
9) Zwiększenie lub utratę liczby punktów potwierdza się w dzienniku elektronicznym
Librus.
10) Każdy nauczyciel lub pracownik szkoły, poprzez zgłoszenie wychowawcy,
za konkretne zachowanie ma prawo wpisać określonemu uczniowi punkty dodatnie
lub ujemne.
11) Uczeń ma prawo do zapoznania się na bieżąco z liczbą zgromadzonych punktów
za pośrednictwem Librusa. Na miesiąc przed terminem wystawienia ocen,
wychowawca informuje ucznia o liczbie punktów i proponowanej ocenie
z zachowania.
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12) Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis punktów dodatnich wynikających
z zapisów w tabeli nr 2.
13) Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi
punktami) 30 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli
posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 75 punktów ujemnych.
14) Uczeń, który otrzymał:
a) ustne upomnienie Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż
poprawna,
b) naganę Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.
15) 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
lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
16) Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca na podstawie zsumowania
wszystkich punktów uzyskanych w semestrze, opinii nauczycieli oraz samooceny
ucznia.
17) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z Radą
Pedagogiczną, ma prawo do zmiany oceny zachowania wyliczonej przez system.
Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:
TABELA NR 1
Zachowanie

Punkty

Wzorowe

200 i więcej

Bardzo dobre

150 - 199

Dobre

100 - 149

Poprawne

50 - 99

Nieodpowiednie

20 - 49

Naganne

19 i mniej
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TABELA NR 2 - PUNKTY DODATNIE
Waga pozytywnych zachowań
Lp.

Pożądane zachowania ucznia

1.

Udział w konkursach
przedmiotowych.

2.

Udział w zawodach sportowych.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Efektywne pełnienie funkcji
w szkole, np. przewodniczący SU,
rada SU, sztandar.
Efektywne pełnienie funkcji
w klasie, np. przewodniczący
klasowy, skarbnik itp.
Praca na rzecz szkoły,
np. w bibliotece, wykonanie
pomocy naukowych, drobne prace
porządkowe itp.
Praca na rzecz klasy,
np. przygotowanie gazetki,
imprez klasowych itp.
Udział w uroczystościach
szkolnych, pomoc
w przygotowaniu imprezy szkolnej.
Udział w akcjach charytatywnych
organizowanych na terenie szkoły.

9.

Zbiórka surowców wtórnych:
- nakrętki - 1 kg (1 kg = 400 sztuk).

10.

Wzorowe wypełnianie obowiązków
dyżurnego.

11.

12.

Systematyczny udział w zajęciach
dodatkowych organizowanych
przez szkołę (co najmniej 80%
obecności).
Systematyczny udział w zajęciach
dodatkowych organizowanych
poza szkołą (potwierdzone
zaświadczeniem prowadzącego
zajęcia).

Punkty
5 (etap szkolny)
10 (etap
gminny/rejonowy)
15 (etap powiatowy)
20 (etap wojewódzki)
25 (etap ogólnopolski)
Dodatkowo:
30 (finalista)
40 (laureat)
5 (etap szkolny/
międzyszkolny)
10 (etap gminny/
rejonowy)
15 (etap powiatowy)
20 (etap wojewódzki)
25 (etap ogólnopolski)
Dodatkowo:
10 - 20 (zajęcie I, II, III
miejsca)

Kto wstawia

nauczyciel

nauczyciel

10
(raz w semestrze)

Opiekun SU,
opiekun sztandaru

5
(raz w semestrze)

wychowawca

5
(za każdą pracę)

Nauczyciel lub
wychowawca

2
(za każdą pracę)

Nauczyciel lub
wychowawca

5
(za każdą pracę)

Nauczyciel lub
wychowawca

5
(za każdą akcję)
5
(nie więcej niż 15 pkt.
w semestrze)
2
(za każdy tygodniowy
dyżur)

Nauczyciel lub
wychowawca

10
(za każde zajęcia
raz w semestrze)
5 - uczestnictwo
10 - branie udziału
w zawodach
15 - osiągnięcia
(nie więcej niż 15 pkt.
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Nauczyciel lub
wychowawca
Nauczyciel lub
wychowawca

Nauczyciel

Wychowawca

w semestrze)

13.

14.

15.
16.

Wyjątkowa kultura osobista dobre maniery w stosunku
do dorosłych i rówieśników,
brak wulgarnego słownictwa,
zachowanie odpowiednie
do sytuacji, nieuleganie nałogom,
okazywanie szacunku
pracownikom szkoły i innym
uczniom.
Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i prawidłowe
reagowanie na przejawy
zagrożenia.
Okolicznościowe reprezentowanie
szkoły na zewnątrz, np. sztandar
szkoły.
Strój galowy w wyznaczonych
przez samorząd dniach.

17.

Wzorowa frekwencja.

18.

Empatyczne zachowanie wobec
koleżanek i kolegów.

19.

Reagowanie na krzywdę innych.

20.

Koleżeńska pomoc w nauce.

21.
22.

Wyróżniająca aktywność na rzecz
dobrej atmosfery w klasie.
Premia za całkowity brak punktacji
ujemnej.

15
(raz w semestrze)

Wychowawca

5
(raz w semestrze)

Nauczyciel lub
wychowawca

10
(za każdą uroczystość)

Opiekun sztandaru

2
(za każdy dzień)
10
(1-3 godziny
nieobecności
usprawiedliwione)
15
(0 godzin nieobecności)
(raz w semestrze)
5 - 10
(raz w semestrze)
5
(za każdą interwencję)
10
(raz w semestrze)
5
(raz w semestrze)
10
(raz w semestrze)

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca
lub nauczyciel
Wychowawca
lub nauczyciel
Wychowawca
lub nauczyciel
Wychowawca
Wychowawca

TABELA NR 3 - PUNKTY UJEMNE
Waga negatywnych zachowań
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

Niepożądane zachowania ucznia
Spóźnienia na kolejne lekcje
w danym dniu bez wiedzy i zgody
nauczyciela.
Nieusprawiedliwione nieobecności
na pojedynczych lekcjach lub cały
dzień.

Punkty

Kto wstawia

2
(za każdym razem)

Wychowawca

5
(za każdą godzinę
lub cały dzień)
2
(za każdy dzień)
2
(za każdy dzień)
5
(za każdą lekcję)

Brak zmiany obuwia.
Niestosowny strój / brak stroju na
lekcje w-f.
Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji
(dotyczy jednej jednostki lekcyjnej).
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Wychowawca
Nauczyciel
lub wychowawca
Nauczyciel
lub wychowawca
Nauczyciel

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

Niewykonanie poleceń
nauczyciela.
Niewywiązywanie się
z powierzonych zadań
(innych niż prace domowe).
Aroganckie zachowanie wobec
koleżanek, kolegów i dorosłych,
okłamywanie.
Stwierdzone zaczepianie słowne
lub fizyczne (dokuczanie,
ubliżanie, przezywanie,
ośmieszanie, wulgarne słownictwo,
wulgarne gesty), również za
pośrednictwem Internetu.
Niewłaściwe zachowanie podczas
wycieczek szkolnych (np.
ucieczki).

5

Nauczyciel

5

Nauczyciel

5 - 10

Nauczyciel
lub wychowawca

5 - 15
(za każde przewinienie)

Nauczyciel
lub wychowawca

10
(za wycieczkę)
2
(za każde zdarzenie)

Zaśmiecanie otoczenia.
Niewłaściwe zachowanie podczas
przerwy, np. przebywanie
w miejscach niedozwolonych,
bieganie itp. zgłoszone przez
nauczyciela dyżurującego
lub pracownika szkoły.
Używanie telefonów komórkowych,
odtwarzaczy MP3, itp. bez zgody
nauczyciela podczas lekcji.
Widoczny i wyrazisty makijaż /
długie i/lub nienaturalnie
pomalowane paznokcie.
Farbowanie włosów.
Niewłaściwe zachowanie
na uroczystościach i imprezach
szkolnych.
Przynoszenie do szkoły ostrych
narzędzi, innych niebezpiecznych
przedmiotów i substancji.
Interwencja policji.
Celowe zniszczenie mienia
szkolnego lub własności innej
osoby.
Samodzielne wyjście
bez usprawiedliwienia poza teren
szkoły w trakcie przerwy lub lekcji
oraz zawodów sportowych.

Opiekun,
kierownik
wycieczki
Nauczyciel
lub wychowawca

5

Nauczyciel
lub wychowawca

5
(za każde zdarzenie)

Nauczyciel

5
(za każdy dzień)

Wychowawca

10
(raz w semestrze)

Wychowawca

10
(za każde zdarzenie)

Nauczyciel
lub wychowawca

15
(za każde zdarzenie)

Nauczyciel
lub wychowawca

15
(za każde zdarzenie)

Nauczyciel
lub wychowawca

10 - 40

Nauczyciel
lub wychowawca

10
(za każde zdarzenie)

Nauczyciel
lub wychowawca

21.

Udział w bójce.

10

Nauczyciel
lub wychowawca

22.

Pobicie.

20 - 50

Wychowawca

23.

Znęcanie się (współudział)
nad kolegami, przemoc,
zastraszanie, również
za pośrednictwem Internetu.

20 - 50

Wychowawca
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24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.

Kradzież.
Zachowania zagrażające zdrowiu
lub życiu
Stosowanie używek (alkohol,
narkotyki, papierosy).
Wyłudzanie pieniędzy.
Podrabianie podpisu, oceny,
fałszowanie usprawiedliwień
i zwolnień z lekcji.
Fotografowanie lub filmowanie
zdarzeń z udziałem innych osób
bez ich zgody.
Upublicznianie materiałów
i fotografii bez zgody obecnych
na nich osób.
Notoryczne palenie w szkole
lub jej otoczeniu.
Posiadanie i/lub rozprowadzanie
środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
Rozprowadzanie wśród uczniów
materiałów o treściach
agresywnych, pornograficznych,
propagujących okrucieństwo
lub obrażających uczucia
patriotyczne, religijne.

20 - 50

Wychowawca

10

Nauczyciel

15
(za każde zdarzenie)
20
(za każde zdarzenie)
15
(za każde zdarzenie)

Nauczyciel
lub wychowawca
Wychowawca
Wychowawca

10
(za każde zdarzenie)

Nauczyciel

15
(za każde zdarzenie)

Wychowawca

50
(raz w semestrze)
50
(za każde zdarzenie)

50
(za każde zdarzenie)

Wychowawca
Wychowawca

Wychowawca

Uczniowi, który otrzymał określoną liczbę punktów ujemnych udziela się:
- za 30 pkt. ujemnych ustnego upomnienia wychowawcy,
- za 50 pkt. ujemnych pisemną naganę wychowawcy,
- za 70 pkt. ujemnych ustnego upomnienia Dyrektora szkoły,
- za 90 pkt. ujemnych pisemną naganę Dyrektora szkoły.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
w Markach
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