Regulamin oceny zachowania ucznia
III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu
Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 125 rady pedagogicznej z dnia
6 października 2017 roku
Regulamin oceny zachowania został utworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. poz. 357) oraz Statutem III LO.
Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności
funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia
społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
Zgodnie z § 9 ust. 38 Statutu III LO oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie
mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Zgodnie z § 9 ust. 39 Statutu III LO ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu
na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej
lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem § 9 ust. 44.
Zgodnie z § 9 ust. 40 Statutu III LO śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania uwzględnia w szczególności:
 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,
i ustalana jest przez wychowawcę klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, innych
pracowników szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
Ocena zachowania jest ustalana dwa razy w roku (koniec I i II semestru) wg
ustalonych kryteriów. Roczna ocena zachowania jest oceną z II semestru z uwzględnieniem
oceny z semestru I.
Każdy uczeń, na początku roku szkolnego oraz na początku drugiego semestru,
otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów. Wychowawca klasy, na postawie ilości punktów
(dodatnich i ujemnych) przyznanych danemu uczniowi oraz uwag zapisanych w dzienniku
internetowym, zlicza punkty oraz proponuje ocenę śródroczną lub końcoworoczną
zachowania. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
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Zgodnie z § 9 ust. 64 Statutu III LO uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie nie później niż dwa dni od zakończenia
zajęć rocznych.
PUNKTACJA
Ocena zachowania

Przedział punktów

Wzorowa

Powyżej 135

Bardzo dobra

120 - 135

Dobra

100 – 119

Poprawna

99 - 80

Nieodpowiednia

79 - 60

Naganna

Poniżej 60

PUNKTY DODATNIE za zachowanie pozytywne:
Lp.

Opis zachowania pozytywnego

Przyznane
punkty
dodatnie

Osoba
oceniająca

Częstotliwość

Nauczyciel
przedmiotu

Każdorazowo

Nauczyciel
przedmiotu

Każdorazowo

Nauczyciel
przedmiotu

Każdorazowo

Nauczyciel
przedmiotu

Każdorazowo

Wychowawca

Raz
w semestrze

Wychowawca

Każdorazowo

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

1

2

3
4
5
6

Udział w konkursach, olimpiadach,
zawodach na poziomie
Szkolnym
3
Powiatowym
6
Wojewódzkim
8
Ogólnopolskim
10
Uzyskanie tytułu Laureata konkursu na poziomie
Szkolnym
5
Powiatowym
7
Wojewódzkim
10
Ogólnopolskim
20
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
3
artystycznych oraz innego typu
Zajęcie przez reprezentację szkoły w zawodach
sportowych, artystycznych oraz innego typu
5
miejsca na podium (dla każdego ucznia)
Pełnienie funkcji w klasie i wzorowe wywiązywanie
1-10*
się z powierzonych obowiązków
Rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie
5
lekcji wychowawczych

2

Frekwencja w roku szkolnym
7

8

9

10
11
12

100%

15

Wszystkie godziny usprawiedliwione zgodnie
z regulaminem

5

Punktualność – brak spóźnień

2

Wychowawca

Raz
w semestrze
Raz
w miesiącu

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych
Nauczyciel,
(koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze)
5
wychowawca
(za każde koło)
Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
Dbałość o honor i tradycje szkoły
Aktywny udział w organizacji uroczystości, imprez,
akcji organizowanych w szkole i na terenie miasta
1-5*
Wychowawca
Pomysłodawca zadań na rzecz klasy,
społeczności szkolnej lub lokalnej
(np. Samorząd Szkolny)
Opiekun
Aktywny udział w Szkolnym kole wolontariatu
1-5*
wolontariatu
Systematyczna i efektywna pomoc
3
Wychowawca
koleżeńska w nauce (poświadczona przez nauczyciela)
Nauczyciel
Aktywny udział w projektach unijnych
10
przedmiotu

Raz
w semestrze

Każdorazowo

Raz
w semestrze
Każdorazowo
Raz
w semestrze

Dbałość o piękno mowy ojczystej
13

Prezentowanie wysokiej kultury dyskusji
oraz używanie zwrotów grzecznościowych

3

Wychowawca

Raz
w semestrze

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
14

15

Prawidłowa reakcja na przejawy zła (przemoc fizyczna
Nauczyciel,
3
i słowna, akty wandalizmu, nieuczciwość)
wychowawca
Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
Okazywanie szacunku innym osobom
Nienaganna postawa ucznia III LO

Każdorazowo

2

Wychowawca

Raz
w semestrze

Inne
16

Punkty przyznane wg uznania wychowawcy

1-10

Wychowawca

Raz
w semestrze

17

Pochwała od Dyrektora szkoły

5

Wychowawca

Każdorazowo
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PUNKTY UJEMNE za zachowanie negatywne:
Lp.

Opis zachowania negatywnego

Przyznane
punkty
ujemne

Osoba
oceniająca

Częstotliwość

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
1

Niewywiązanie się z powierzonych obowiązków,
podjętych zobowiązań i funkcji

od -5 do -10*

Nauczyciel,
wychowawca

Każdorazowo

2

Samowolne opuszczenie szkoły**

-2

Wychowawca

Każdorazowo

Wychowawca

Raz
w semestrze

Wychowawca

Każdorazowo

Liczba nieusprawiedliwionych
godzin lekcyjnych w semestrze
3

6-15

-5

16-30

-10

> 30

-20

> 50

-30
Spóźnienie

4
>2

5
6

-1

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
Dbałość o honor i tradycje szkoły
Opuszczanie imprez szkolnych organizowanych
-5
Wychowawca
podczas lekcji
Ubiór szkolny niezgodny ze Statutem III LO

-5

Każdorazowo

Wychowawca

Raz
w semestrze

Nauczyciel,
wychowawca

Każdorazowo

Dbałość o piękno mowy ojczystej
7

Wulgarne słownictwo, zaczepka słowna,
obraźliwe gesty lub rysunki

-5

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
8

9

10

Palenie papierosów i e-papierosów na ternie szkoły
i terenie przyległym do szkoły
Przyjście do szkoły pod wpływem alkoholu,
spożywanie alkoholu na terenie szkoły
i terenie przyległym do szkoły,
wycieczkach i imprezach szkolnych
Przyjście do szkoły pod wpływem narkotyków lub
innych środków odurzających, zażywanie, posiadanie,
rozpowszechnianie narkotyków i innych środków
odurzających na terenie szkoły i terenie przyległym do
szkoły, wycieczkach i imprezach szkolnych

-10

Nauczyciel,
wychowawca

Każdorazowo

-100

Nauczyciel,
wychowawca

Każdorazowo

-100

Nauczyciel,
wychowawca

Każdorazowo

11

Bierne uczestniczenie w aktach agresji,

-5

Wychowawca

Każdorazowo

12

Stosowanie przemocy fizycznej

-30

Wychowawca

Każdorazowo

4

13
14
15
16
17
18

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
Okazywanie szacunku innym osobom
Niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela,
Nauczyciel,
-5
innego pracownika, innego ucznia
wychowawca
Nauczyciel
Zakłócanie przebiegu lekcji
-3
przedmiotu
Używanie urządzeń telekomunikacyjnych
Nauczyciel
-2
i elektronicznych nośników informacji podczas lekcji
przedmiotu
Nauczyciel,
Oszustwo (ściąganie, kłamstwo)
-5
wychowawca
Nauczyciel,
Podrobienie zwolnienia lekarskiego
-100
wychowawca
Nauczyciel,
Śmiecenie na terenie szkoły
-2
wychowawca

Każdorazowo
Każdorazowo
Każdorazowo
Każdorazowo
Każdorazowo
Każdorazowo

19

Udowodniona kradzież

-50

Wychowawca

Każdorazowo

20

Niszczenie mienia szkoły

-20

Nauczyciel,
wychowawca

Każdorazowo

21

Zniesławienie publiczne np. w Internecie

-40

Wychowawca

Każdorazowo

od -1 do -10

Wychowawca

Raz
w semestrze

Inne
22

Punkty przyznane wg uznania wychowawcy

* - punkty przyznane wg uznania nauczyciela lub wychowawcy
** - niedopełnienie obowiązku opisanego w „Procedurze kontroli frekwencji (…)”
(Rozdział I, punkt 6)
UWAGI
1. Regulaminowy wygląd ucznia to schludny ubiór (długość bluzki - zakrywająca brzuch,
z małym dekoltem, spodnie lub spódnica min. przed kolano), zakaz noszenia na terenie
szkoły koszulek z niestosownymi napisami, czapek, kapturów, dużej biżuterii oraz zakaz
stosowania ostrego makijażu.
2. Telefony komórkowe, podczas trwania zajęć muszą być wyłączone i znajdować się
w plecakach. Uczeń może skorzystać z telefonu tylko w uzasadnionych przypadkach,
za zgodą nauczyciela.
3. Uczeń z oceną naganną zachowania nie reprezentuje szkoły w zawodach i konkursach.
4.Wychowawca podejmuje decyzję o wyjeździe ucznia z oceną naganną zachowania
na wycieczki szkolne.
5. Nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi jest równoważna z przyznaniem mu -40 pkt.
i uniemożliwia uzyskanie wyższej, niż nieodpowiednia, oceny zachowania.
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6. Uczeń, który w semestrze uzyskał co najmniej -40 pkt. nie może uzyskać oceny wyższej niż
nieodpowiednia (bez względu na ilość zgromadzonych punktów dodatnich).
7. Uczeń, który w semestrze uzyskał co najmniej -50 pkt. nie może uzyskać oceny wyższej
niż naganna (bez względu na ilość zgromadzonych punktów dodatnich).
8. W przypadku udowodnienia przestępstwa uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na
sumę uzyskanych punktów.
9. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem, udokumentowane zachowania
ucznia, zarówno pozytywne jak i negatywne oceniać będzie wychowawca klasy, rada
pedagogiczna oraz Dyrekcja szkoły.
10. Ostateczna decyzja w sprawie oceny zachowania należy do wychowawcy klasy.
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