Punktowy system oceniania
w Gimnazjum nr 9 im. Marii Skłodowskiej - Curie ustala się następujące zasady oceny z zachowania:
§ 1 Punkty dodatnie:

Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje +15 pkt
Nauka
1.3pkt (każdorazowo) za pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
Punkty wpisuje nauczyciel, w obecności którego odbywa się pomoc.
2.1-10pkt (raz w półroczu) dla ucznia, który stara się uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce, w miarę swoich
możliwości.
3.1-5pkt (raz w półroczu)aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze, zajęcia sportowe i in.)
Prace społecznie - użyteczne
4. 1-10pkt za pracę użyteczną społecznie, wykonaną po zajęciach edukacyjnych pod opieką (nadzorem) nauczyciela
oraz udział w wolontariacie i akcjach charytatywnych. Ilość punktów za udział w akcjach charytatywnych nie może
przekroczyć 10 pkt, a zasady ich przyznawania będą każdorazowo ustalane przez organizatora akcji.
5. 1 - 10pkt- systematyczna praca w bibliotece lub świetlicy szkolnej ( raz w półroczu)
6. 1 - 10pkt- przygotowanie gazetek szkolnych znajdujących się w klasach i na korytarzach (raz w półroczu)
7. 1 - 10pkt- systematyczna praca przy redagowaniu i administrowaniu szkolnej strony internetowej, szkolnego radia
internetowego (?) (raz w półroczu)
8. 3 pkt (każdorazowo) - za przygotowanie materiałów lub pomocy naukowych zgodnie z potrzebami pracowni i
szkoły, po zaakceptowaniu przez nauczyciela, inne formy pomocy
9. 1-10pkt (raz w półroczu) za aktywną pracę w szkolnym zarządzie samorządu uczniowskiego
10. 1-5pkt (raz w półroczu) za aktywną pracę w samorządzie klasowym
Imprezy szkolne
11. 1-5 pkt za pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej
12. 1-5 pkt za aktywny udział w imprezie szkolnej
13.1-10 pkt za reprezentowanie szkoły w imprezie o charakterze międzyszkolnym

14. 1-10 pkt aktywne i kulturalne pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych
Zachowanie i kultura osobista
15. 5 pkt (raz w półroczu) za kulturę osobistą i kulturę słowa.
16. 5 pkt (raz w półroczu) wyróżnienie przez wychowawcę wobec klasy
17. 10 pkt (raz w półroczu) dla ucznia, który przez całe półrocze nie uzyskał ani jednego punktu ujemnego.
18. 5 pkt strój galowy na uroczystościach szkolnych.
Zawody sportowe
19. Etap rejonowy,
wojewódzki, ogólnopolski
3 pkt – udział
5 pkt – udział
5 pkt – udział
Laureaci:
Laureaci:
Laureaci:
5 pkt – 1 miejsce
20 pkt – 1 miejsce
30 pkt – 1 miejsce
3 pkt – 2 miejsce
15 pkt – 2 miejsce
30 pkt – 2 miejsce
1 pkt – 3 miejsce
10 pkt – 3 miejsce
30 pkt – 3 miejsce
1 pkt - wyróżnienie
5 pkt - wyróżnienie
20 pkt - wyróżnienie
Za udział w konkursach, w których uczestniczą wszyscy uczniowie punkty nie są przyznawane.

17. Etap szkolny

18. Etap miejski

Konkursy przedmiotowe
17. Etap szkolny
5 pkt – udział

18. Etap miejski
10 pkt – udział

19. Etap rejonowy, wojewódzki,
ogólnopolski
15 pkt – udział

Laureaci:
30 pkt – 1 miejsce
30 pkt – 2 miejsce
30 pkt – 3 miejsce
20 pkt - wyróżnienie
Za udział w konkursach, w których uczestniczą wszyscy uczniowie punkty nie są przyznawane.

Inne konkursy
19. Etap rejonowy, wojewódzki,
ogólnopolski
3 pkt – udział
5 pkt – udział
10 pkt – udział
Laureaci:
Laureaci:
Laureaci:
7 pkt – 1 miejsce
20 pkt – 1 miejsce
30 pkt – 1 miejsce
5 pkt – 2 miejsce
15 pkt – 2 miejsce
30 pkt – 2 miejsce
3 pkt – 3 miejsce
10 pkt – 3 miejsce
30 pkt – 3 miejsce
2 pkt - wyróżnienie
5 pkt - wyróżnienie
20 pkt - wyróżnienie
Za udział w konkursach, w których uczestniczą wszyscy uczniowie punkty nie są przyznawane.

17. Etap szkolny

18. Etap miejski

Frekwencja
19. 3pkt (raz w miesiącu) dla ucznia, który w danym miesiącu nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej
20. Za frekwencję (raz w półroczu)
10 pkt – za frekwencję < 98 % - 100 % >
8 pkt – za frekwencję < 95 % - 98 % )
6 pkt – za frekwencję < 92 % - 95 % )
5 pkt – za frekwencję < 85 % - 92 % )
4 pkt – za frekwencję < 80 % - 85 % )
Uczeń, który uzyskał frekwencję poniżej 80% nie uzyskuje punktów dodatnich.
Obuwie zmienne
21. 2 pkt dla ucznia, który uzyskał 5 plusów za zmianę obuwia.
Plus otrzymuje uczeń, który dokonał zmiany obuwia w jednym dniu.
Uczeń w grupie klasowej
22.0-5pkt wyróżnienie, ocena ucznia przez klasę (raz w półroczu).
§ 2 Punkty ujemne:
Zachowanie i kultura osobista
1. 2-5 pkt (każdorazowo) za utrudnianie nauczycielom prowadzenia zajęć edukacyjnych, niewykonywanie poleceń
nauczyciela, niewłaściwe zachowanie się w czasie przerw, przed zajęciami i po ich zakończeniu.
2. 5 pkt (każdorazowo) za używanie wulgarnego słownictwa, okłamywanie i aroganckie zachowanie wobec
nauczycieli i pracowników szkoły.
3. 2-5pkt (każdorazowo) za zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia.
4. 5-30 pkt (każdorazowo) niszczenie mienia szkolnego.
5. 1-5 pkt (każdorazowo) na naruszenie zapisów o których mowa w § 20.2 Statutu Szkoły, a w szczególności w części
dotyczącej telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
6. 5 pkt (każdorazowo) za nieprzestrzeganie regulaminu pracowni przedmiotowych.
7. 2 pkt (każdorazowo) za niewypełnianie obowiązków dyżurnego.
8. 5-10 pkt niewłaściwe zachowanie się w przestrzeni publicznej oraz medialnej, a w szczególności w Internecie (np.
zamieszczanie niestosownych zdjęć oraz wulgarnych wypowiedzi w Internecie, zachowanie się poza terenem szkoły
nielicujące z wizerunkiem ucznia naszej szkoły).
Wygląd i strój uczniowski
9. 5-10 pkt niestosowny makijaż, fryzura, biżuteria, strój odbiegający od ogólnie przyjętych norm (raz w półroczu,
wpisuje wychowawca).
10. 5 pkt brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych.
Zdrowie i bezpieczeństwo ucznia
11. 5-10 pkt (każdorazowo) za stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych
osób.
12. 10 pkt (każdorazowo) za wychodzenie ze szkoły i ucieczki w czasie przerw lub lekcji.
13. 25 pkt (każdorazowo) za palenie tytoniu w szkole i poza jej terenem (przy pierwszym przyłapaniu ucznia na
paleniu, uczeń otrzymuje -10pkt).
14. 45 pkt (każdorazowo) za spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających albo
przebywanie pod ich wpływem.
15. 30- 50 pkt (każdorazowo) za wybryk chuligański, pobicie, udział w fizycznym oraz psychicznym znęcaniu się
nad innymi osobami, a w szczególności uczniami klas pierwszych i innymi nowoprzyjętymi do szkoły, szantaż,
wymuszenie, kradzież, handel papierosami lub środkami odurzającymi, naruszenie godności i nietykalności osobistej,
znieważenie słowem lub gestem.

Frekwencja
16. 1 pkt za nieusprawiedliwione spóźnienie na zajęcia lekcyjne.
17. 2 pkt za każdą nieusprawiedliwioną godzinę nieobecności na zajęciach lekcyjnych.
18. 15pkt (każdorazowo) za podrobienie zwolnienia lub usprawiedliwienia.
Obuwie zmienne
19. 2 pkt dla ucznia, który uzyskał 5 minusów za brak obuwia zmiennego.
Minus otrzymuje uczeń, który nie posiada obuwia zmiennego w jednym dniu.
Obowiązki szkolne
20. 5pkt (raz w półroczu) za lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (wychowawca klasy).
21. 5pkt (każdorazowo) otrzymuje uczeń, który nie wywiązał się z podjętych zobowiązań.
§ 3 Szczegółowe zasady ustalania oceny z zachowania
Ocenę za pierwsze półrocze ustala się na podstawie różnicy punktów dodatnich i ujemnych, które uzyskał uczeń w
czasie jego trwania.
Ocena roczna wynika ze średniej arytmetycznej punktów uzyskanych przez ucznia w pierwszym i drugim półroczu
(obliczonej według zasady obowiązującej w pierwszym półroczu).
Punkty za zachowanie podlicza wychowawca klasy i informuje uczniów o ich sumie przynajmniej raz na dwa
miesiące.
Ocenę półroczną lub roczną ustala się na podstawie uzyskanych punktów na podstawie poniższej tabeli:

Ocena
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

Różnica punktów
+75 i więcej
+50 i więcej do +75
+30 i więcej do +50
-30 i więcej do +30
-250 i więcej do -30
mniej niż -250

Decyzją rady pedagogicznej ocenę naganną (bez względu na ilość uzyskanych punktów) może otrzymać
uczeń, który nie realizuje obowiązku szkolnego, postępuje niezgodnie z obowiązującym prawem (np. udział
w kradzieżach, rozbojach, pobiciach, wymuszeniach, kontakt ze środkami odurzającymi itp.).
Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeśli uzyska 20 lub więcej punktów ujemnych w półroczu.
Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej, jeśli uzyska 40 lub więcej punktów ujemnych w półroczu.
W uzasadnionych przypadkach zespół nauczycieli uczących w danej klasie może podjąć decyzję
o podniesieniu lub obniżeniu oceny z zachowania o jeden stopień, mimo iż nie wynika to z podsumowania
punktów uzyskanych przez ucznia.

