PUNKTOWE ZASADY OCENIANIA W ZSG W PILE
Zasady ogólne
1. Ocenianie zachowania w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile jest realizowane
według punktowych zasad oceniania.
2. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego - po I i po II semestrze.
3. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich (+) i ujemnych (-) przez cały semestr. Punkty
przyznaje się według określonych dalej kryteriów.
4. Ustalając ocenę zachowania wychowawca klasy bierze pod uwagę opinie nauczycieli i uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia.
5. Każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub innego nauczyciela powinno się
odbywać jawnie, w obecności zainteresowanego ucznia i jego klasy.
6. Ocenę zachowania ustala się zwracając szczególną uwagę na:
) stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych,
) dbałość o piękno języka ojczystego,
) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, z dbałością o honor i tradycje szkoły;
) okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły;
) szanowanie mienia szkoły;
) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych;
) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
) udział ucznia w konkursach;
) zaangażowanie ucznia w aktywną pracę na rzecz szkoły lub (i) klasy.
7. Uczniowi może zostać przyznana następująca ocena zachowania:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
8. Według tej skali z ust. 8 za oceny pozytywne uznaje się: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne;
natomiast za oceny negatywne: nieodpowiednie, naganne.
9. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) w trakcie
pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy o zasadach funkcjonowania punktowych zasadach
oceniania zachowania w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile.
10. Wychowawca ucznia, któremu grozi naganna ocena zachowania jest zobowiązany
do powiadomienia o tym rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacją,
na spotkaniu informacyjnym. Nie stawienie się rodziców (prawnych opiekunów) na spotkanie z
wychowawcą będzie traktowane jako rezygnacja z informacji o przewidywanej ocenie zachowania.
Obecność na spotkaniu rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają swoim podpisem na liście
obecności, którą wychowawca posiada w swojej dokumentacji.
11. O ustalonej przez siebie ocenie, wychowawca informuje ucznia nie później niż na 7 dni przed
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
12. Jeżeli środki stosowane w ramach Punktowych Zasad Oceniania nie powodują oczekiwanych,
pozytywnych zmian zachowania ucznia, nauczyciel wychowawca ma prawo zastosować kary
przewidziane w §53 Statutu ZSG; skutkiem udzielenia ww nagan jest otrzymanie punktów
minusowych, zgodnie z następującą gradacją:
- nagana wychowawcy – minus 20 pkt
- nagana Dyrektora – minus 60 pkt
- nagana z zastrzeżeniem wydalenia ze szkoły – minus 120 pkt
13. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora lub naganę z zastrzeżeniem wydalenia ze szkoły, może
reprezentować klasę/szkołę tylko za zgodą wychowawcy.
14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
15. W szkołach policealnych zachowania nie ocenia się.
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16. Ocena zachowania w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest oceną opisową.
17. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) ma prawo odwołać się
od wystawionej przez wychowawcę oceny, co reguluje tryb odwoławczy.
18. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
19. Wszelkie wątpliwe sytuacje i sprawy powinny być na bieżąco rozstrzygane przez wychowawcę
klasy zawsze na korzyść ucznia.
20. Punktowe zasady oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile jest do
ogólnego wglądu nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów).
21. Wszelkie zmiany w punktowych zasadach oceniania zachowania ucznia w Zespole Szkół
Gastronomicznych w Pile muszą zostać zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej i wniesione
aneksem do niniejszego systemu oceniania zachowania.
Tryb odwoławczy
 Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 2.
 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
 W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt 2, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W
przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
 W skład komisji wchodzą:
) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji
) wychowawca klasy
) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
) pedagog szkolny
) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
) przedstawiciel Rady Rodziców
 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
) skład komisji
) termin posiedzenia komisji
) wynik głosowania
) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Szczegółowa punktacja ocen zachowania
1. Roczna ocena zachowania wynika ze średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w semestrze
pierwszym i drugim.
2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 120 punktów, co jest równowartością oceny dobrej.
W ciągu semestru, swoim zachowaniem, może przyczynić się do zmiany liczby punktów, a tym samym
do zmiany oceny zachowania, zgodnie z następującymi kryteriami:
261 - i powyżej
191 - 260
120 - 190
70 - 119
1 - 69
0 - i poniżej

Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne
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Zasady przyznawania punktów z zachowania w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile
Punkty dodatnie (+)
A)
STOSUNEK
UCZNIA
DO 100% frekwencji
WYKONYWANIA
99% - 90% frekwencji
OBOWIĄZKÓW
SZKOLNYCH
Brak godzin nieusprawiedliwionych
Brak spóźnień
Sumienne wypełnianie
dyżurnego

obowiązków

Liderzy czytelnictwa w
szkolnej: I, II, III miejsce.

bibliotece

T

ZSZ

+ 50

+ 60

+40

+50

+ 20

+ 30

+ 10

+ 20

+5

+ 10

każdorazowo

+ 30
+ 20
+ 10

+ 40
+ 30
+ 20

przyznawane
raz
w ciągu semestru

-5

za każdą godzinę

-1

każdorazowo

-5

każdorazowo
każdorazowo, ilość
pkt. ujemnych jest
taka sama, jak pkt.
dodatnich,
jakie uczeń
miałby
otrzymać za zadanie

- 20

- 20

każdorazowo

- 20

- 20

każdorazowo

+ 20
+ 30
+ 40
+ 50
+ 60
+ 70

+ 30
+ 40
+ 50
+ 60
+ 70
+ 80

każdorazowo

+ 15

+ 20

każdorazowo

+ 10
+ 20
+ 30
+ 40
+ 50
+ 60

+ 10
+ 20
+ 30
+ 40
+ 50
+ 60

Punkty ujemne (-)
Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna
-5
Nieusprawiedliwione spóźnienie na
-1
lekcję
Zaniedbywanie obowiązków dyżurnego - 5
Niewywiązywanie
się
z
zadań
dobrowolnie przez ucznia przyjętych
Samowolne opuszczanie terenu szkoły
podczas przerw i zajęć lekcyjnych
Samowolne odłączenie się od grupy na
wycieczkach szkolnych
Punkty dodatnie (+)
B)
Udział ucznia w konkursach:
UDZIAŁ
UCZNIA - etap szkolny
W KONKURSACH
- etap powiatowy
- etap rejonowy
- etap wojewódzki
- etap ogólnopolski
- etap międzynarodowy
(laureat, finalista dodatkowo + 10 pkt.)
Udział w innym konkursie np.:
plastycznym, prezentacja multimedialna
(laureat, finalista dodatkowo + 10 pkt.)
Reprezentowanie szkoły w zawodach
sportowych:
- etap szkolny
- etap powiatowy
- etap rejonowy
- etap wojewódzki
- etap ogólnopolski
- etap międzynarodowy

przyznawane
w ciągu semestru
przyznawane
w ciągu semestru
przyznawane
w ciągu semestru
przyznawane
w ciągu semestru

raz
raz
raz
raz

każdorazowo
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(laureat, finalista dodatkowo + 10 pkt.)
Punkty ujemne (-)

C)
DBAŁOŚĆ
O PIĘKNO JĘZYKA Wulgarne słownictwo
OJCZYSTEGO

- 10

Punkty dodatnie (+)
D)
ZAANGAŻOWANIE
UCZNIA
W
Aktywna
praca
w
AKTYWNĄ PRACĘ
uczniowskim
NA RZECZ SZKOŁY
I KLASY

Aktywna
klasowym

praca

w

- 10

samorządzie od + 5
do+30

samorządzie od + 1
do+25

Pomoc w prowadzeniu kroniki szkolnej + 5
+ 10
Aktywna praca na rzecz środowiska:
- oddawanie krwi
- wolontariat
- czynne uczestnictwo w życiu szkoły
- godne reprezentowanie szkoły poza
jej terenem (np.: promocja szkoły)
od + 5
- zbieranie surowców wtórnych
do+50
- inne formy pracy na rzecz środowiska
szkolnego
(np.:
w
poczcie
sztandarowym, obsługa techniczna
imprez
szkolnych,
przygotowanie
gazetki szkolnej)

przyznawane
raz
w ciągu
semestru,
ilość pkt. przyznaje
nauczyciel
w zależności
od zaangażowania
ucznia
przyznawane
raz
w ciągu
semestru,
ilość pkt. przyznaje
nauczyciel
w zależności
od zaangażowania
ucznia
każdorazowo

każdorazowo,
ilość pkt. przyznaje
nauczyciel
w zależności
od zaangażowania
ucznia

każdorazowo,
ilość pkt. przyznaje
nauczyciel
w zależności
od zaangażowania
ucznia

Pomoc koleżeńska (np.: w trudnościach
od + 1
w nauce
spowodowanych
stanem
do +5
zdrowia)
Punkty dodatnie (+)
Wysoka kultura osobista w kontaktach
z nauczycielami, pracownikami szkoły,
E)
uczniami, przejawiająca się m.in.
OKAZYWANIE
odpowiednim strojem podczas całego
SZACUNKU INNYM
roku szkolnego i uroczystości szkolnych
UCZNIOM,
Punkty ujemne (-)
NAUCZYCIELOM
Oszukiwanie
i
okłamywanie
I WSZYSTKIM
nauczyciela
PRACOWNIKOM
Umieszczanie w Internecie zdjęć bez
SZKOŁY
wiedzy i zgody osób fotografowanych
(osób umieszczonych na zdjęciu)
Szykanowanie,
obgadywanie
czy

każdorazowo

+ 10

+ 20

przyznawane
raz
w ciągu semestru

- 10

- 10

każdorazowo

- 10

- 10

każdorazowo

- 15

- 15

każdorazowo
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pisanie nieprawdy w Internecie (np.: na
forach
internetowych
czy
społecznościowych)
Brak kultury osobistej w kontaktach
z pracownikami szkoły oraz z innymi
uczniami (np.: zuchwałe i bezczelne
odnoszenie się do nauczyciela lub
innego pracownika szkoły)
Brak odpowiedniego stroju podczas
uroczystości szkolnych
Używanie podczas lekcji telefonu
komórkowego lub innego sprzętu
elektronicznego bez zgody i wiedzy
nauczyciela
Przeszkadzanie
nauczycielowi
w prowadzeniu zajęć lekcyjnych
Fałszowanie
podpisu
rodziców,
nauczycieli oraz dokumentacji szkolnej
Kradzież
F)
Punkty ujemne (-)
SZANOWANIE
Niszczenie mienia szkolnego lub/i
MIENIA SZKOŁY
innego
Palenie
papierosów
na
terenie
G)
i w okolicy szkoły
DBANIE
O Przychodzenie do szkoły pod wpływem
BEZPIECZEŃSTWO alkoholu (dotyczy również wycieczek
SWOJE I INNYCH
i imprez szkolnych)
Przynoszenie,
rozprowadzanie
i spożywanie alkoholu na terenie szkoły
Przychodzenie do szkoły pod wpływem
narkotyków
i
innych
środków
odurzających
(dotyczy
również
wycieczek i imprez szkolnych)
Przynoszenie i rozprowadzanie oraz
zażywanie narkotyków lub innych
substancji odurzających na terenie
szkoły
Agresja (np.: bójki, pobicia, przemoc
psychiczna)
Wnoszenie
kurtek
na
lekcje
(nie zostawianie ich w szatni)
Zachowanie
zagrażające
życiu
i zdrowiu
H)
INNE

Zachowania nie ujęte w w/w punktach

- 10

- 10

każdorazowo

-5

-5

każdorazowo

- 10

- 10

każdorazowo

- 20

- 20

każdorazowo

- 30

- 30

każdorazowo

- 50

- 50

każdorazowo

- 30

- 30

każdorazowo

- 15

- 15

każdorazowo

- 30

- 30

każdorazowo

- 50

- 50

każdorazowo

- 30

- 30

każdorazowo

- 50

- 50

każdorazowo

- 20

- 20

każdorazowo

-5

-5

każdorazowo

od - 10
do - 50
od +/- 50

każdorazowo, ilość
pkt. przyznaje n-l
może przyznać
wychowawca
na
koniec semestru
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