PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
w klasach IV-VIII
w Szkole Podstawowej Łódka Dalton School w Łodzi
od roku szkolnego 2019/2020
W celu ujednolicenia ocen z zachowania w naszej Szkole w roku
szkolnym 2019/2020 zostaje wprowadzony punktowy system oceny
zachowania uczniów.
Każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego100 punktów,
których liczba może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu
każdego semestru. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może
uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić punkty ujemne.
Na koniec semestru punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże
odpowiednią ocenę zachowania ucznia.
Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja
nauczycieli w ich przydzielaniu zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do
wytrwałej pracy nad swoich zachowaniem.
Zasady ogólne:
1. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz
rodziców/prawnych opiekunów o zasadach wystawiania oceny zachowania.
2. Każdy uczeń na początku roku otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest
równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub
zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
Wyjściową oceną z zachowania jest ocena dobra.
3. Obowiązujące oceny z zachowania w klasach IV- VIII: wzorowe, bardzo
dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
4. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona
jestodpowiednia liczba punktów.
5. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się wpisem do
dziennika elektronicznego.
6. Każdy nauczyciel za konkretne zachowania ma prawo wpisać uczniowi
punkty dodatnie lub ujemne.
7.Uczeń ma prawo do zapoznania się z liczbą zgromadzonych punktów w
połowie każdego miesiąca.
8. Na tydzień przed terminem wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej,
wychowawca informuje uczniao liczbie punktów i proponowanej ocenie.

9.Gdy uczeń jest zagrożony oceną naganną, wychowawca podaje ocenę
do wiadomości uczniów i rodziców na miesiąc przed zakończeniem
semestru/roku szkolnego.
10. Uczeń rozpoczyna drugi semestr z nowym kredytem 100 punktów.
11. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis punktów dodatnich
wynikających z zapisów w tabeli nr 2.
12. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie, poza
dodatnimipunktami,20 lub więcej punktów ujemnych. Uczeń nie może
uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli posiada na koncie, poza dodatnimi
punktami,50 lub więcej punktów ujemnych.
13. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu
wszystkich punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii
nauczycieli. Uczniowie określonej klasy, podczas ustalania oceny
semestralnej, mogą przydzielić koledze / koleżance maksymalnie 20
dodatkowych punktów dodatnichlub ujemnych za zachowanie w ciągu
całego semestru.
14. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna,
zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych .
15.Zachowanie uczniów podlega ocenie w Szkole i poza Szkołą: np. w czasie
wyjść i wycieczek szkolnych.

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:
TABELA NR 1

Zachowanie
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie

Punkty
200 i więcej
151-199
100-150
51-99
0-50

naganne

0 i mniej

Tabela nr 2
Waga pozytywnych zachowań
L.p.
P1

P2

P3
P4
P5
P6

P7
P8

P9
P10

P11

P12

Pożądane reakcje ucznia
Udział w szkolnym konkursie
przedmiotowym/zawodach
sportowych (w zależności od
uzyskanych wyników).
Udział w konkursie przedmiotowym/
zawodachsportowych na szczeblu
wojewódzkim lub
ogólnopolskim ( w zależności od
uzyskanych wyników).
Uzyskanie tytułu laureata w
konkursie przedmiotowym/
zawodach sportowych.
Efektywne pełnienie funkcji w
Szkole,np. przewodniczący SU.

Punkty

Efektywne pełnienie funkcji w
klasie,np. przewodniczący klasowy,
skarbnik itp.
Praca na rzecz klasy/ Szkoły, np.
pomoc wbibliotece, wykonanie
pomocy naukowych, drobne prace
porządkowe, przygotowanie imprez
klasowych itp.
Udział w uroczystościach
szkolnych, np. rola w
przedstawieniu.
Pomoc w organizowanych na
terenie szkoły akcjach (np.
charytatywnych), imprezach
szkolnych.
Wzorowe wypełnianie obowiązków
dyżurnego.
Systematyczny udział w zajęciach
dodatkowychorganizowanych
przez szkołę (co najmniej 80 %
obecności).
Wyjątkowa kultura osobista dobre manieryw stosunku do
dorosłych i rówieśników, brak
wulgarnego słownictwa, zachowanie
odpowiednie do sytuacji, nieuleganie
nałogom, okazywanie szacunku
pracownikom Szkoły i innym
uczniom.
Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwai prawidłowe
reagowanie na przejawy zagrożenia.

5 (raz w semestrze)

Wychowawca

1-10 (za każdą

Każdy nauczyciel

5

Kto wstawia
Opiekun konkursu

5-10

Opiekun konkursu

15

Opiekun konkursu

10 (raz w

Opiekun SU

semestrze)

pracę)

10

Opiekun

5 (za każdą akcję)

Opiekun

2 (za każdy dyżur)
10 (za każde

Każdy nauczyciel
Prowadzący zajęcia

zajęcia, raz w
semestrze)

10 (raz w

Wychowawca

semestrze)

1-5
(każdorazowo)

Każdy nauczyciel

P13

P14
P15
P16

Pomoc kolegom w nauce,
koleżeńska postawa wobec
innych – jeżeli n-l uważa, że należy
dziecko doceniać częściej lub
nagrodzić za wyjątkową pomoc lub
zachowanie – można przyznać
dodatkowe punkty każdorazowo 0 5
Postępy w zachowaniu ucznia i
jego wysiłek w pracy nad sobą
Premia za całkowity brak
punktacji ujemnej.

1-10 (raz w

Inne niewymienione zachowania.

1-10

Każdy nauczyciel

miesiącu)

5 (raz w semestrze)
10 (raz w

Każdy nauczyciel
Wychowawca

semestrze)
Wychowawca

Tabela 3
Waga negatywnych zachowań

L.p. Niepożądane reakcje
ucznia

Punkty

Kto wystawia

N1

Spóźnienia na lekcje z własnej
winy. (pierwsza godzina lekcyjna nie
jest brana pod uwagę)
Nieusprawiedliwiona nieobecność
na lekcji.*

-2 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

-5 (za każdą

Wychowawca

Brak zmiany obuwia.
Brak podpisu rodziców.
Przeszkadzanie na lekcji (dotyczy
jednej jednostki lekcyjnej, po
wykorzystaniu jednego ostrzeżenia.).
Niewykonanie poleceń nauczyciela.

-2 (każdorazowo)
-1-10

Każdy nauczyciel

-1-10
-1-20
-10 (każde

Każdy nauczyciel

N2
N3
N4
N5
N6

N10

Zniszczenie mienia szkolnego lub
własności innej osoby.
Wyjście bez zezwolenia poza
teren szkoły w trakcie przerwy lub
lekcji.
Niewywiązywanie się z
powierzonych zadań
(innych, niż praca domowa).
Niewłaściwe (obraźliwe,
lekceważące, niekulturalne)
zachowanie wobec dorosłych i
rówieśników oraz zachowanie
zagrażające zdrowiu bądź życiu.
Udział w bójce.

N11

Pobicie.

N12

Znęcanie się (współudział) nad

N7
N8
N9

godzinę)
Każdy nauczyciel

Każdy nauczyciel
Wychowawca

zdarzenie)

-5

Każdy nauczyciel

-1-20

Każdy nauczyciel

(każdorazowo)

-10
-15
-20

Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca

N13

kolegami, zorganizowana przemoc,
zastraszanie.
Kradzież.

-15
-10 (za całą

Wychowawca

N14

Niewłaściwe zachowanie
podczas wycieczek szkolnych.

N15

Niewłaściwe zachowanie,
zagrażające życiu bądź zdrowiu,
podczas przerwy, np. przebywanie
w miejscach niedozwolonych,
bieganie, skakanie ze schodów,
wychylanie się z okna itp.
Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy
jednego zdarzenia). Zostawianie
nieporządku na koniec lekcji (nie
wsunięte krzesła itp.).
Stosowanie używek (alkohol,
narkotyki, papierosy)-również poza
Szkołą.
Wyłudzanie pieniędzy lub innych
przedmiotów.
Podrabianie podpisu, oceny,
fałszowanie usprawiedliwienia.
Używanie telefonów
komórkowych, smartwatchów,
odtwarzaczy MP3, itp.
Fotografowanie lub filmowanie
zdarzeń z udziałem innych osób bez
ich zgody.
Upublicznianie materiałów i
fotografii bez zgody obecnych na
nich osób.
Niestosowny strój, brak stroju
galowego, makijaż.
Zachowania naganne poza
szkołą.

-1-10 (za każde

-1-10

Każdy nauczyciel

-15

Wychowawca

N27

Niewłaściwe zachowanie na
uroczystościach i imprezach
szkolnych.
Przynoszenie do szkoły ostrych
narzędzi, innych niebezpiecznych
przedmiotów i substancji.
Interwencja policji.

Wychowawca

N28

Inne, niewymienione zachowania.

N29

Upomnienie Dyrektora SP
Łódka Dalton School.
Nagana Dyrektora SP Łódka
Dalton School.

-15
-1-10
-30
-50

N16

N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26

N30

Opiekun

wycieczkę)
Każdy nauczyciel

zdarzenie)

-2 (każdorazowo)

Każdy nauczyciel

-15

Wychowawca

-15
-15
-5 (za każde

Wychowawca
Wychowawca
Każdy nauczyciel

zdarzenie)

-10

Wychowawca

-15

Wychowawca

-5
-10

Wychowawca
Opiekun

(każdorazowo)

Każdy nauczyciel
Wychowawca
Wychowawca

*Każdy nauczyciel, rodzic, opiekun jest zobowiązany do poinformowania
nauczyciela prowadzącego zajęcia o chęci zabrania ucznia z lekcji.

Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem skutkujący
wszczęciempostępowania w Sądzie lub na Policji, nie może otrzymać na
koniec roku oceny wyższej, niż poprawna.

