
Rada Pedagogiczna uchwała z dnia 3 .10.2018 r. wprowadziła się zmiany do Statutu Szkoły 

 

Paragraf § 80 Statutu Szkoły otrzymuje brzmienie: 

1.  Szczegółowa punktacja ocen zachowania 

1) uczeń otrzymuje na początku semestru 200 pkt., co jest równoznaczne z oceną 

dobrą  

z zachowania (oceną wyjściową jest ocena dobra), 

2) frekwencja oraz zachowania uczniów są analizowane co drugi miesiąc na lekcji 

wychowawczej, 

3) oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który  otrzymał 

jednorazowo    30 pkt. ujemnych, 

4)  uczeń, który otrzymał w okresie jednorazowo 50 pkt. ujemnych może mieć 

najwyżej ocenę nieodpowiednią,   

5) przy uzyskaniu punktów ujemnych od -1do -5 uczeń ma prawo z własnej inicjatywy 

odrobić ich wartość otrzymując punkty dodatnie, 

 6) wychowawca przy wystawianiu oceny zachowania zasięga opinii rady 

pedagogicznej, 

7) oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca pod koniec każdego okresu 

nauki, uwzględniając następujące składniki: 

  liczbę punktów zdobytych przez ucznia w okresie,  

  punkty do dyspozycji wychowawcy (do 50 pkt.),  

7) w szczególnych przypadkach nagannego zachowania, wychowawca ma prawo 

obniżyć ocenę z zachowania bez względu na ilość zdobytych punktów, 

8) ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest oceną ostateczną, 

9) osoby, które na pierwszy okres roku szkolnego otrzymały zachowanie wzorowe lub 

bardzo dobre, otrzymują (oprócz 200 punktów) w formie dodatkowej premii w II 

semestrze następującą ilość punktów: 

  za wzorowe zachowanie na semestr – 15 punktów 

  za bardzo dobre zachowanie na semestr – 10 punktów 

 

liczba punktów ocena zachowania 



400 i więcej wzorowe 

300 – 399 bardzo dobre 

200 – 299 dobre 

100 – 199 poprawne 

0 – 99 nieodpowiednie 

punkty ujemne naganne 

 

10. Pod koniec I okresu punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel – wychowawca 

zamienia na odpowiednią ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego okresu uczeń 

otrzymuje znowu 200 punktów. Pod koniec II okresu zliczone zostają punkty za 

zachowanie w II okresie. 

10 a. Uczeń wzorowy (- 30) i bardzo dobry (- 40) ma w każdym semestrze możliwość 

otrzymania powyższej oceny mimo puli punktów ujemnych, które dotyczą tylko 

jednego semestru, bo licznik się zeruje. 

10.b Za wpisanie punktów dodatnich i ujemnych po lekcji, apelu, wycieczce, mszy 

św., pełnionym dyżurze podczas przerwy itp. każdorazowo odpowiada nauczyciel 

prowadzący lekcję lub sprawujący opiekę nad klasą czy pełniący dyżur – dotyczy 

również nauczycieli pełniących zastępstwo, także z klas 0-III oraz wychowawców 

świetlicy. 

11. Ocenę roczną zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch okresów. 

 

  

§ 2 

 

Uchwała chodzi w życie z dniem podpisania 
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