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Regulamin ustalanie ocen zachowania uczniów 
w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie 

 
§1 Postanowienia ogólne 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli uczących w 
danej klasie oraz uczniów danej klasy, respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z poniższym 
regulaminem, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Uczeń dokonuje samooceny swojego zachowania i zapoznaje się z propozycją oceny przedstawioną przez 
wychowawcę. Propozycja oceny zachowania zostaje wpisana w dzienniku elektronicznym do dnia ostatniego 
zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym, przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej, co rozumie się jako poinformowanie zarówno Ucznia, jak i Rodziców/ Opiekunów prawnych o 
przewidywanej rocznej ocenie z zachowania. 

5. Rodzic / Opiekun prawny ma prawo do otrzymania szczegółowych informacji dotyczących wystawionych 
proponowanych ocen rocznych z zachowania podczas konsultacji / zebrań z rodzicami. W przypadku braku 
kontaktu z Rodzicem / Opiekunem prawnym Wychowawca przyjmuje, iż zapoznano się z oceną. 

6. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego przez ucznia, po wystawieniu propozycji ocen 
zachowania, wychowawca zawiadamia ucznia i jego rodziców o zmianie proponowanej oceny z zachowania. 
Wychowawca wzywa Rodziców / Opiekunów prawnych do szkoły. 

7. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego przez ucznia, po posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady 
Pedagogicznej wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły. 

8. Wychowawca /wicedyrektor/ informuje o nowej ocenie zachowania i przyczynach dokonania zmiany. 
9. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych lub ukończenie szkoły. 
10. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w następującej skali: 

1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

11. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły; 
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 
8)  
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12. Przy ustalaniu oceny zachowania należy kierować się następującymi kryteriami: 
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania 
dla innych uczniów w szkole i środowisku; 

b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów i w swoim 
otoczeniu; 

c) wzorowo zachowuje się podczas wszystkich uroczystości szkolnych; 
d) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 
e) systematycznie uczęszcza do szkoły; liczba opuszczonych przez ucznia godzin lekcyjnych 

nieusprawiedliwionych w ciągu roku nie przekracza 10; 
f) jest tolerancyjny i potrafi pracować w grupie; 
g) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne; 
h) dąży do rozwijania własnych zainteresowań; 
i) przestrzega regulaminów szkolnych; 
j) nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków 

odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia; 
k) nosi stosowny, estetyczny strój; 
l) łączna ilość godzin w semestrze (zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych) 

nie przekracza 100 godzin; 
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce; 
b) nosi stosowny i estetyczny strój; 
c) cechuje go wysoka kultura osobista wobec nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły; 
d) właściwie zachowuje się podczas wszystkich uroczystości szkolnych; 
e) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 
f) uczeń zawsze wyraża się kulturalnie; 
g) systematycznie uczęszcza do szkoły; liczba opuszczonych przez ucznia godzin lekcyjnych 

nieusprawiedliwionych w ciągu roku nie przekracza 10; 
h) jest sumienny w wykonywaniu obowiązków; 
i) nie spóźnia się na zajęcia; 
j) dąży do rozwijania swoich zainteresowań; 
k) nie ulega nałogom; 
l) przestrzega regulaminów szkolnych; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
b) cechuje go kultura osobista wobec nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, 
c) systematycznie uczęszcza do szkoły; liczba opuszczonych przez ucznia godzin lekcyjnych 

nieusprawiedliwionych w ciągu roku nie przekracza 15; 
d) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, 
e) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 
f) nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi , 
g) dba o mienie szkolne, 
h) rzadko zdarzają mu się nieobecności na lekcjach i spóźnienia, 
i) stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, 
j) przestrzega regulaminów szkolnych; 
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4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych; 
b) przestrzega regulaminów szkolnych; 
c) zdarzają się uchybienia w zachowaniu; 
d) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych; 
e) nie prowokuje bójek i kłótni, nie stosuje przemocy fizycznej i /lub psychicznej; 
f) dba o mienie szkolne; 
m) zdarzają mu się nieobecności na lekcjach i spóźnienia; liczba opuszczonych przez ucznia godzin 

lekcyjnych nieusprawiedliwionych w ciągu roku nie przekracza 20; 
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 
b) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą; 
c) opuszcza zajęcia lekcyjne, spóźnia się; 
d) nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych; 
e) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
a) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły; 
b) znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi uczniami; 
c) wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie, konflikty; 
d) notorycznie ulega nałogom i namawia do tego innych; 
e) dewastuje mienie szkolne i społeczne; 
f) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 
g) notorycznie opuszcza zajęcia szkolne; 
h) jest wulgarny wobec nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów; 
i) jest pod dozorem policyjnym. 

13. W szkołach dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

 
§2 Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. Wychowawca jest zobowiązany przynajmniej 2 razy w semestrze do uzupełnienia punktów ujemnych za 
frekwencję. Powinien to przeprowadzić w połowie i na koniec każdego semestru. 

2. Do dnia ostatniego zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym, przed klasyfikacją roczną, wychowawca 
dokonuje oceny zachowania ucznia. 

3. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o 
ustalenie warunków i trybu podwyższenia przewidzianej rocznej oceny zachowania. 

4. Informację o złożonym wniosku o podwyższenie proponowanej oceny zachowania dyrektor przekazuje 
wychowawcy. 

5. Wychowawca po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/ zawiera z uczniem 
pisemny kontrakt z zadaniami dla ucznia, których wykonanie umożliwi uczniowi uzyskanie wyższej niż 
przewidywana roczna ocena zachowania. 

6. Zakres, sposób oraz terminowość wywiązania się ucznia z przydzielonych mu zadań ocenia wychowawca. 
7. W przypadku prawidłowego wywiązania się ucznia z nałożonych na niego obowiązków wychowawca 

podwyższa ocenę zachowania ucznia o jeden stopień. 
8. W przypadku stwierdzenia niewykonania dodatkowych zadań przez ucznia zostaje utrzymana wystawiona 

wcześniej ocena zachowania. 
9. Zweryfikowana i powtórnie wystawiona przez wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna. 
10. O ustalonej powtórnie ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców /prawnych 

opiekunów za pomocą dziennika elektronicznego Librus. 
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§3 Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 
1. Pisemny wniosek z uzasadnieniem podwyższenia oceny zachowania składa uczeń lub jego rodzice /prawni 

opiekunowie/ w ciągu 3 dni od daty zebrania z rodzicami, podczas którego wychowawca poinformował 
rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanej rocznej oceny zachowania. 

2. Wychowawca w ciągu trzech dni od terminu wpłynięcia wniosku informuje pisemnie ucznia i jego rodziców 
/prawnych opiekunów/ o terminie i zadaniach, jakie ma wykonać uczeń w celu podwyższenia oceny za pomocą 
dziennika elektronicznego Librus. 

3. Potwierdzeniem zapoznania się ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ z decyzją wychowawcy o 
zadaniach i terminie ich wykonania jest odczytanie przesłanej wiadomości w ciągu 2 dni.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych 
przyjmuje się, iż zainteresowani zgadzają się z decyzją wychowawcy. 

5. Po wyznaczonym terminie na wykonanie zadań przez ucznia wychowawca informuje pisemnie ucznia i jego 
rodziców /prawnych opiekunów/ o wystawionej rocznej ocenie zachowania za pomocą dziennika 
elektronicznego Librus. 

6. Ocena zachowania ucznia wystawiona przez wychowawcę z zachowaniem warunków i trybu ustalania 
oceny jest ostateczna. 

7. Dokumentację oceniania zachowania uczniów gromadzi i przechowuje wychowawca do 1 dnia kolejnego 
roku szkolnego. 

 
 

§4 Tryb odwołania się od wystawionej oceny 
 

1. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę przy zachowaniu warunków i trybu jej ustalania jest 
ostateczna. 

2. Uczeń lub rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 
że roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu 
ustalania wystawionej oceny. 

3. Powyższe zastrzeżenia adresowane do dyrektora szkoły można złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 7 
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Dyrektor szkoły po uznaniu zasadności zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ powołuje 
komisję w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca klasy; 
3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 
4) pedagog; 
5) psycholog; 
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

5. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. 
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) wynik głosowania; 
4) ustalona ocena zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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§5 Szczegółowe kryteria ustalenia oceny z zachowania 

 
Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, które otrzymuje uczeń na początku roku szkolnego. Ocena 
roczna nie jest średnią z dwóch semestrów. 
 

1. Zasady przeliczania punktów na ocenę semestralną/roczną: 
1) wzorowa - powyżej 300 punktów 
2) bardzo dobra - 250 – 300 punktów 
3) dobra - 200 - 249 punktów 
4) poprawna - 150 - 199 punktów 
5) nieodpowiednia - 100 - 149 punktów 
6) naganna – poniżej 100 punktów. 

 
2. Kategorie punktów dodatnich: 

1) udział w olimpiadzie przedmiotowej lub innym konkursie przedmiotowym 
a) I etap ( rejon ) - 20 pkt. 
b) II etap ( województwo ) - 40 pkt. 
c) III etap ( ogólnopolski ) - 60 pkt. 

2) zajęcie miejsca w konkursie bądź olimpiadzie przedmiotowej (punkty przyznawane jako premia, do 
punktów z §5 ust. 2, pkt. 1): 

a) I miejsce 25 pkt. 
b) II miejsce 20 pkt. 
c) III miejsce 15 pkt. 

 
3) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

a) I etap ( rejon ) - 20 pkt. 
b) II etap ( województwo ) - 40 pkt. 
c) III etap ( ogólnopolski ) - 60 pkt. 

4) pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej. 15 - 30 pkt. 
5) praca na rzecz klasy. 5 - 20 pkt. (proporcjonalnie do włożonego wysiłku) 
6) praca na rzecz szkoły. 10 - 40 pkt. (proporcjonalnie do włożonego wysiłku) 
7) praca na rzecz innych; działalności charytatywna. 10 - 40 pkt. 
8) pomoc kolegom w nauce - 20 pkt. 
9) wzorowa frekwencja: 

a) 0 godzin opuszczonych w semestrze  - 100 pkt 
b) do 10 godz. opuszczonych usprawiedliwionych, 0 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 

- 50 pkt. 
c) 11 - 20 godz. opuszczonych usprawiedliwionych, 0 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 

30 pkt. 
d) 21 - 30 godz. opuszczonych usprawiedliwionych, 0 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 

- 20 pkt 
10) pochwała dyrektora szkoły - 50 pkt. 
11) pochwała wychowawcy klasy -30 pkt. 

 
3. Nagana Dyrektora szkoły: 

1) Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają regulaminu szkoły stosuje się następującą gradację kar, 
obowiązująca w ciągu całego roku szkolnego: 

a) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela; 
b) upomnienie udzielone przez Dyrektora szkoły; 
c) naganę udzieloną przez Dyrektora szkoły. 
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2) Uczeń, który w ciągu roku szkolnego otrzymał: 
a) jedną naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż „bardzo 

dobra”; 
b) dwie nagany Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż „poprawna” 

oraz zostaje zawieszony w prawach do korzystania z następujących przywilejów uczniowskich: 
 kandydowania do Rady Młodzieży oraz uczestniczenia w jej pracach; 
 pełnienia funkcji przewodniczącego klasy lub jego zastępcy; 
 brania udziału w zawodach sportowych oraz wycieczkach; 

c) trzy, lub więcej, nagany Dyrektora szkoły otrzymuje ocenę „naganną” z zastrzeżeniem 
możliwości skreślenia z listy uczniów i tym samym wydalenia ze szkoły w wyniku uchwały Rady 
Pedagogicznej. 

3) Każdy uczeń, który otrzyma 100 pkt. ujemnych z zachowania otrzymuje naganę Dyrektora szkoły 
(otrzymane w międzyczasie punkty dodatnie nie równoważą w tym wypadku salda ucznia).  

4) Wychowawca klasy jest zobowiązany do każdorazowego poinformowania Dyrektora szkoły o uczniach 
swojego oddziału, którzy otrzymali minus 100 punktów na piśmie za pomocą panelu wiadomości w 
dzienniku elektronicznym. 

5) Dyrektor jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji uczniów, którym udzielono naganę w formie 
pliku współdzielonego, do którego dostęp będą mieli wszyscy nauczyciele za pomocą panelu 
„ogłoszenia” w dzienniku elektronicznym. 

6) Rodzice / Opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie mogą zgłosić zastrzeżenie do Dyrektora 
szkoły, jeśli uznają, że otrzymana nagana Dyrektora została udzielona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu udzielania kar w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w 
Wejherowie. Zastrzeżenie może być zgłoszone w terminie do 7 dni od daty przyznania nagany i musi 
zawierać dokładny opis oraz wyjaśnienie sytuacji. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z wychowawcą 
ucznia lub pedagogiem, rozstrzyga zasadność zastrzeżenia. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

7) Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej, gdy: 
a) został skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za czyn mający charakter zbrodni lub 

występku; 
b) dopuścił się kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego albo mienia innych osób na terenie 

szkoły lub w trakcie obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć organizowanych przez szkołę 
poza jej terenem; 

c) wziął udział w bójce albo pobiciu na terenie szkoły lub w trakcie obowiązkowych i 
nieobowiązkowych zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem; 

d) dopuścił się groźby karalnej lub cyberprzestępstwa w stosunku do innych uczniów, 
pracowników szkoły lub osób przebywających na terenie placówki; 

e) posiadał lub spożywał alkohol, używał środków odurzających, albo je posiadał na terenie 
szkoły lub w trakcie obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć organizowanych przez szkołę 
poza jej terenem; 

f) handlował środkami odurzającymi lub je rozprowadzał; 
g) dopuścił się obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej na terenie szkoły lub w 

trakcie obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć organizowanych przez szkołę poza jej 
terenem; 

h) swoim zachowaniem naruszył godność osobistą lub nietykalność cielesną uczniów, 
nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób przebywających na terenie placówki; 

i) znęcał się psychicznie nad innymi osobami należącymi do społeczności szkolnej; 
j) opuścił bez usprawiedliwienia w trakcie roku szkolnego 50 godzin lekcyjnych; 
k) będąc wcześniej ukarany naganą z ostrzeżeniem o możliwości wydalenia ze szkoły udzieloną 

przez Dyrektora, dopuścił się wykroczenia przeciwko prawom szkoły uzasadniającego 
udzielenie jakiejkolwiek kary przewidzianej statutem (tzn. gdy zostało wyczerpane 
postępowanie dyscyplinarne); 
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l) Rada Pedagogiczna dopatrzy się w jego zachowaniu lub czynie (innym niż wymienionym 
powyżej) rażącego zaniedbania obowiązków ucznia lub umyślnej winy i uzna to za szczególny 
przypadek naruszenia statutu szkoły. 

 
4. Kategoria punktów ujemnych: 

1) przeszkadzanie na lekcjach – 20 pkt. 
2) niewykonywanie poleceń nauczycieli - 20 pkt. 
3) aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły - 30 pkt. 
4) wulgarne słownictwo - 20 pkt. 
5) udział w bójce - 50 pkt. 
6) złe zachowanie na wycieczce, biwaku i innych imprezach szkolnych - 40 pkt. 
7) wychodzenie poza teren szkoły - 20 pkt. 
8) niszczenie mienia szkolnego - 50 pkt. oraz zwrot kosztów naprawy 
9) niszczenie rzeczy innych osób - 50 pkt. oraz zwrot kosztów naprawy 
10) kradzież (przywłaszczenie) - 100 pkt. 
11) rozprowadzanie narkotyków - 200 pkt. 
12) palenie papierosów lub e-papierosów; zażywanie innych wyrobów tytoniowych - 30 pkt. 
13) nieusprawiedliwione nieobecności (1 godz.) - 3 pkt. 
14) nieusprawiedliwione spóźnienie -2 pkt. za każde spóźnienie. 
15) nagana wychowawcy ( sytuacje nie ujęte w regulaminie ) -30 pkt. 
16) upomnienie dyrektora szkoły -50 pkt. 
17) nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem - 100 pkt. 
18) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia tzw. ucieczki z lekcji -10 pkt. za każdą ucieczkę; 
19) wyłudzanie pieniędzy -100 pkt. 
20) fałszowanie podpisów i dokumentów -100 pkt. 
21) posiadanie lub spożywanie alkoholu - 100 pkt. 
22) konflikt z prawem -100 pkt. 
23) używanie telefonów komórkowych podczas zajęć -10 pkt. 
24) złamanie regulaminu klasopracowni od -20 do - 50 pkt. 
25) podawania fałszywych danych osobowych pracownikom szkoły lub odmowa ich podania – 50 pkt. 

 
 

§ 6 Uwagi końcowe 
1. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę przede wszystkim przejawy zachowania ucznia oraz 

jego wysiłki w pracy nad sobą. 
2. W przypadku propozycji oceny nagannej bądź nieodpowiedniej z zachowania uczeń zobowiązany jest do 

poprawy tych negatywnych przejawów zachowania. Ponadto w takim przypadku zobowiązuje się go do 
spisania kontraktu u pedagoga szkolnego. Dalsze zachowanie ucznia na bieżąco będzie monitorowane przez 
nauczycieli i pedagoga. Ocena końcowa będzie zależna od ich opinii o uczniu, na którą znaczny wpływ będzie 
miał sposób realizacji postanowień kontraktu. 

3. Należy kierować się zasadą, że wychowawca klasy winien być na bieżąco informowany o wszystkich sprawach 
związanych z zachowaniem jego uczniów tak, by mógł podejmować odpowiednie środki wychowawcze we 
właściwym czasie i dokonać prawidłowej oceny. 

4. Wychowawca systematycznie informuje rodziców uczniów o zachowaniu się ich dzieci, starając się wspólnie z 
nimi ustalić właściwe kierunki i sposoby oddziaływania wychowawczego. Wpisywanie punktów dodatnich oraz 
ujemnych przez wszystkich nauczycieli w dzienniku elektronicznym jest rozumiane jako bieżące informowanie 
ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych o codziennych zachowania ucznia w szkole. 

5. W przypadku ewidentnego naruszenia regulaminów szkolnych przez ucznia wychowawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego zgłoszenia tego faktu psychologowi lub pedagogowi szkolnemu w celu podjęcia dalszych 
wspólnych działań wychowawczych, dyscyplinujących lub terapeutycznych wobec ucznia. 

6. Wszystkie uwagi bądź zastrzeżenia, dotyczące wpisywanych punktów, uczeń może kierować do wychowawcy, 
pedagoga, psychologa, rady młodzieży bądź bezpośrednio do Dyrektora szkoły. 
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7. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera rozpoczyna 
się w momencie, gdy uczeń ma 20 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych (Wychowawca wysyła I pismo 
do Rodziców/Opiekunów prawnych). Kolejna informacja (II pismo) wysyłane jest po 30 godzinach nieobecnych 
nieusprawiedliwionych, a ostatnia wiadomość zawierająca informację o złożeniu wniosku do Dyrektora szkoły 
o skreślenie z listy zostaje wysłana w przypadku stwierdzenia, iż uczeń ma na swoim koncie 50 godzin 
nieusprawiedliwionych. 

 


