
Załącznik nr 1 do Uchwały  1/3/208 Rady Pedagogicznej z dnia 7 lutego 2018 roku.. 

 
Zmiany do statutu Szkoły Podstawowej nr 6 

 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2018r. 
 

Zmiany dotyczące Rozdziału 8 - Szczegółowe kryteria oceniania zachowania w klasach IV-

VIII 

 

1. § 108, otrzymują nowe brzmienie: 
 

 

§ 108. Ocena zachowania ucznia uwzględnia pozytywne i negatywne zachowania, co przekłada 

się na dodatnie i ujemne punkty: 

 

 

Kryteria wspomagające wychowawcę 

podczas wystawiania oceny zachowania ucznia 
 

Punkty 

przyznawane 

przez 

wychowawcę 

i nauczycieli oraz 

na wniosek osób 

upoważnionych  
 

Punkty przyznawane uczniowi na początku każdego semestru danego roku 

szkolnego.  
 

+50 

Noszenie stroju galowego podczas uroczystości i imprez określonych w 

Statucie Szkoły oraz estetyczny, schludny wygląd podczas innych 

uroczystości i wyjść do miejsc kultury – oceniane każdorazowo.  
 

-1 lub +1 

Noszenie identyfikatora – wychowawca przyznaje uczniowi 1 punkt za 

każdy miesiąc w danym semestrze roku szkolnego – jeśli uczeń nie ma 

identyfikatora ponad 5 razy w miesiącu otrzymuje 0 punktów za dany 

miesiąc  
 

od 0 do +1 

Poszerzanie zainteresowań, praca nad rozwojem swojej osobowości (koła 

zainteresowań, sport, hobby, nauka języków, zdobywanie nowych 

umiejętności w szkole) – na koniec semestru przyznają nauczyciele 

prowadzący koła zainteresowań lub wychowawca w imieniu prowadzących 

zajęcia  

+1 

Poszerzanie zainteresowań, praca nad rozwojem swojej osobowości (koła 

zainteresowań, sport, hobby, nauka języków, zdobywanie nowych 

umiejętności poza szkołą) – na koniec semestru przyznaje wychowawca na 

podstawie otrzymanych poświadczeń +1 pkt bez względu na liczbę zajęć. 

+1 

Czytelnictwo wg kryteriów wewnętrznych Regulaminu biblioteki – 

przyznaje nauczyciel biblioteki na koniec semestru . 

od -1 do +3 

Udział w szkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach 

sportowych – każdorazowo przyznaje nauczyciel odpowiedzialny za 

organizację konkursu. 

+1 

Udział w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

olimpiadach oraz zawodach sportowych – każdorazowo przyznaje 

nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie ucznia do konkursu lub 

wychowawca w imieniu prowadzących zajęcia pozaszkolne na podstawie 

otrzymanych poświadczeń udziału w konkursach lub zawodach.  

+1 



Finaliści, laureaci i medaliści szkolnych konkursów przedmiotowych, 

artystycznych i zawodów sportowych - każdorazowo przyznaje nauczyciel 

odpowiedzialny za organizację konkursu.  

+2 

Finaliści, laureaci i medaliści pozaszkolnych konkursów 

przedmiotowych, artystycznych, olimpiad oraz zawodów sportowych – 

każdorazowo przyznaje nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie  

ucznia do konkursu lub wychowawca w imieniu prowadzących 

zajęcia pozaszkolne na podstawie otrzymanych poświadczeń 

sukcesów.  
 

  

 

+4 

Praca w Samorządzie Szkolnym – ocenia każdorazowo opiekun Samorządu 

Szkolnego (za udział w poszczególnych akcjach). 

+1 

Działalność charytatywna, działania na rzecz społeczności lokalnej i 

środowiska – każdorazowo ocenia organizator akcji wg ustalonego 

kryterium. (+1 za przyniesienie rzeczy materialnych, pozostałe za wkład 

pracy i zaangażowanie) 

od +1 od +5 

Aktywne pełnienie obowiązków członka Samorządu Klasowego – ocenia 

wychowawca klasy na koniec semestru.  

od +1 do +2 

Odpowiedzialne wykonywanie powierzonych obowiązków –każdorazowo 

ocenia nauczyciel, z którym uczeń ustalał zadanie.  

od -2 do +2 

Pomoc koleżeńska w nauce – każdorazowo ocenia nauczyciel przedmiotu.  +1 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia na poszczególnych przedmiotach – 

ocenia nauczyciel przedmiotu raz na semestr zgodnie z Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania.  

od -1 do +1 

Kradzież- ocenia wychowawca każdorazowo. od -5 do -20 

Zażywanie na terenie szkoły i poza nią substancji zagrażających życiu lub 

zdrowiu – każdorazowo wystawia wychowawca.  

-20 

Przemoc fizyczna i psychiczna – każdorazowo wystawia wychowawca.  od -5 do -20 

Wywołanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i 

innych – każdorazowo wystawia wychowawca lub nauczyciel.   

od -1 do -5 

Fałszowanie dokumentów – każdorazowo wystawia wychowawca lub 

nauczyciel.  

-10 

Brak poszanowania mienia – każdorazowo wystawia wychowawca lub 

nauczyciel.  

od -1 do -10 

Niekulturalne i niestosowne zachowanie, używanie np. wulgarnego języka – 

każdorazowo wystawia wychowawca lub nauczyciel.  

od -1 do -5 

Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć – każdorazowo wystawia nauczyciel.  -1 

Wyzywający, niestosowny wygląd – każdorazowo wystawia wychowawca 

lub nauczyciel . 

od -1 do -5 

Wagarowanie (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną) – 

każdorazowo wystawia wychowawca.  

-2 

Spóźnienia (za każde 5 nieusprawiedliwionych spóźnień) – wystawia 

wychowawca.  

-2 

Nieprzestrzeganie obowiązującego statutu,  zasad i regulaminów.  od -1 do – 20 

100 % frekwencja w semestrze +5 

Naruszenie regulaminu lub statutu szkoły ujęte/nieujęte w niniejszym 

systemie a wymagające interwencji Policji, na uzasadniony wniosek 

nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora skutkuje naganną roczną oceną 

zachowania. 

 

 

2.     Zmiany wchodzą w życie w dniem podjęcia uchwały. 
 


