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SYSTEM OCENIANIA
w Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach
w roku szkolnym 2015/2016
Podstawa prawna do opracowania:
1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016
r. poz. 35 i 64).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).
3. Statut Szkoły.
4. Program nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.
I. CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO:
1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie.
2.

Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

3.

Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

4.

Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

5.

Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

6.

Umożliwienie

nauczycielom

doskonalenia

organizacji

i

metod pracy dydaktyczno-

-wychowawczej.
II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W PROCESIE OCENIANIA UCZNIÓW:
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.
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2. Informacje, o których mowa w pkt 1 przekazywane i udostępniane są:
1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
2) w formie opublikowania informacji na stronie szkoły (www.gimgrebocice.szkolnastrona.pl)
w zakładce „SYSTEM OCENIANIA” (informacje ogólne oraz dotyczące odpowiedniego
przedmiotu (zajęć edukacyjnych) – dostęp do informacji nieograniczony)
3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

III. ZASADY OCENIANIA:
1. Ocenie podlegają umiejętności i wiedza określona programem nauczania.
2. Skala punktowa (procentowa) przeliczana na oceny wg kryteriów:
1)

0 – 24 % ustalonej liczby punktów –ocena niedostateczna,

2) 25 – 44 % ustalonej liczby punktów –ocena dopuszczająca,
3) 45 – 69 % ustalonej liczby punktów –ocena dostateczna,
4) 70 – 84 % ustalonej liczby punktów –ocena dobra,
5) 85 – 99 % ustalonej liczby punktów –ocena bardzo dobra,
6) 100 % ustalonej liczby punktów –ocena celująca.
3. Ocena śródroczna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen cząstkowych obejmujących
pracę ucznia w pierwszym półroczu.
4. O ocenie końcoworocznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych decyduje procent zdobytych
przez ucznia punktów w całym roku szkolnym. Ocena końcoworoczna z poszczególnych zajęć
edukacyjnych jest średnią wszystkich ocen z dwóch półroczy szkolnych, przeliczaną na bieżąco
w dzienniku elektronicznym.
5. Ważne prace klasowe, sprawdziany itp., które nauczyciel uważa za kluczowe są oceniane
z tzw. wyższą wagą.
6. O ilości punktów możliwych do zdobycia za poszczególne formy pracy ucznia decyduje
nauczyciel.
7. W ocenianiu nie dopuszcza się możliwości stawiania punktów ujemnych za poszczególne formy
pracy ucznia.
8. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych określają formy sprawdzania, jakie uważają
za niezbędne do oceny ucznia i ilości punktów, jaką uczeń może za nie zdobyć.
9. Nauczyciel może zwiększyć sumę punktów możliwych do zdobycia przez ucznia o 10%. Ocenę
części nadobowiązkowej (zwiększonej liczby punktów) w stosunku do każdego ucznia traktuje
się indywidualnie w zależności od:
1) zaleceń poradni psychologiczno pedagogicznej;
2) konieczności zadania uczniowi dodatkowej pracy;
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3) aktywności ucznia;
4) zainteresowania ucznia danym przedmiotem;
5) udziału ucznia w konkursach i olimpiadach.
10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.
1) Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega
wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym
poinformowaniu ucznia o jej skali.
2) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych
przed lub po wpisaniu oceny do dziennika elektronicznego.
11. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
1) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie
w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki
w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
2) Wszystkie oceny z

pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia

(sprawdziany oraz prace klasowe) uzasadniane są pisemnie. W uzasadnieniu nauczyciel
pisemnie przekazuje uczniowi informację o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie:
a) co uczeń zrobił dobrze;
b) co wymaga poprawy;
c) jak może dokonać poprawy;
d) jak powinien dalej się uczyć.
Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną w następującej formie (do wyboru):
a) tabeli, w której odnosi się do wiadomości oraz umiejętności, które uczeń powinien
opanować zgodnie z podstawą programową i programem nauczania;
b) pisemnej notatce skierowanej do ucznia;
c) innej formie, która spełnia określone wymagania wymienione w pkt 2).
12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane (przekazywane) uczniowi i jego
rodzicom (prawnym opiekunom) do domu.
1) Prace pisemne mogą być przekazywane w oryginale lub jako kopie (ksero)
2) Przekazanie prac pisemnych następuje po wpisaniu oceny za pracę do dziennika
elektronicznego
3) Uczeń zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania oryginału lub kopii pracy pisemnej.
Potwierdzenie otrzymania pracy jest równoznaczne z akceptacją jej oceny przez nauczyciela
4) Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek na otrzymanych pracach pisemnych
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5) Zabrania się udostępniania (do publicznego upowszechniania) otrzymanej pracy
(kopiowania, skanowania, fotografowania, a następnie zamieszczania jej na portalach
społecznościowych – szeroko rozumianym Internecie lub innych miejscach dostępnych
publicznie)
13. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic (prawny opiekun) mają

prawo do uzyskania

dodatkowego uzasadnienia oceny. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio
zainteresowanej osobie w czasie konsultacji (w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia)
lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem. Jeżeli dodatkowe uzasadnienie dotyczy pracy
pisemnej, którą uczeń otrzymał do domu to niezbędnym jest okazanie tej pracy (przyniesienie
jej ze sobą). W przypadku braku pisemnej pracy, uczeń oraz jego rodzic (prawny opiekun)
nie otrzyma dodatkowych wyjaśnień.
14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Wniosek
o udostepnienie wymienionej dokumentacji w formie pisemnej osoby zainteresowane składają
do Dyrektora Gimnazjum. Udostępnienie wniosku do wglądu następuje niezwłocznie
(nie dłużej niż trzy dni od jego złożenia) w obecności Dyrektora lub Wicedyrektora Gimnazjum.
15. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z prac pisemnych (nie dotyczy kartkówki) w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela do dwóch tygodni od rozdania prac - otrzymania oceny. Uczeń
poprawia sprawdzian tylko raz. Formy kontroli bieżąco – kształtującej (np. odpowiedź,
kartkówka, zadanie domowe) nie podlegają poprawie, chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej.
Nie zgłoszenie się ucznia na poprawę jest równoznaczne z rezygnacją z poprawy danej formy
pracy. Uczniowi zalicza się większą liczbę zdobytych punktów. Do poprawy pracy nie ma
prawa ten uczeń, który zaliczał pracę w sposób nieuczciwy lub nie przystąpił do jej zaliczenia
bez usprawiedliwienia (np. ucieczka lub wielokrotne, celowe unikanie zaliczenia pracy).
16. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności podczas „klasowego” zaliczania form pracy,
nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem ustala inny termin zaliczenia pracy.
17. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, nauczyciel w uzgodnieniu z uczniem
podaje terminy zaliczenia poszczególnych form pracy. W uzasadnionych sytuacjach
w/w zaliczenia mogą nastąpić w II półroczu szkolnym. W wyjątkowych przypadkach
nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczenia części form pracy. Zwolnienie ucznia z zaliczenia
części form pracy jest równoznaczne ze zmniejszeniem liczby punktów, które uczeń mógłby
zdobyć w danym semestrze.
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18. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:
1) jeden raz w semestrze jeżeli dane zajęcia odbywają się tylko raz w tygodniu;
2) dwa razy w semestrze jeżeli zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w tygodniu;
3) zgłoszenie nieprzygotowania następuje na początku zajęć - w trakcie sprawdzania
obecności;
4) zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z:
a) posiadania zadania domowego,
b) posiadania wszelkich materiałów niezbędnych do udziału w lekcji,
c) odpowiedzi ustnej,
d) kartkówki, chyba że uczeń decyduje się ją napisać.
5) zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania

zapowiedzianego

sprawdzianu;
6) uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub nieobecności
na lekcji w ciągu tygodnia;
7) uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki o ile jest posiadaczem „szczęśliwego
numerka”. Szczęśliwy numerek jest to liczba losowana przez samorząd uczniowski,
oznaczająca liczbę porządkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym.
19. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego uczeń może zdawać
egzamin poprawkowy na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
20. Uczeń może się odwołać od ustalonej oceny na zasadach określonych w Statucie Szkoły.
21. W przypadku opuszczenia 50 % zajęć uczeń może być nieklasyfikowany z danych zajęć
edukacyjnych.
22. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną oceniani są wg odrębnych
kryteriów, wynikających z zaleceń oraz udzielanej pomocy.

IV. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW:
ODPOWIEDŹ (Odp.)
1) Ustna, niezapowiadana forma sprawdzania wiadomości i umiejętności obejmująca zakres
„materiału” z ostatniej lekcji.
2) Bez możliwość poprawy oceny.
3) Ile razy w semestrze – bez określenia.
4) Przekazanie informacji rodzicom – tylko zapis w dzienniku elektronicznym.
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KARTKÓWKA (Kart.)
1) Pisemna, niezapowiadana forma sprawdzania wiadomości i umiejętności obejmująca zakres
„materiału” z ostatniej lekcji.
2) Możliwość poprawy oceny – NIE.
3) Ile razy w semestrze – bez określenia.
4) Przekazanie informacji rodzicom – przekazanie pracy uczniowi oraz zapis w dzienniku
elektronicznym.

SPRAWDZIAN (Spr.) i PRACA KLASOWA (PK)
1) Pisemne, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem formy sprawdzania wiadomości
i umiejętności.
2) Obejmujące zakres „materiału” – z jednego działu lub kilku lekcji.
3) Możliwość poprawy oceny – TAK.
4) Ile razy w semestrze – określona minimalna liczba.
5) Przekazanie informacji rodzicom – przekazanie pracy uczniowi oraz zapis w dzienniku
elektronicznym.
5) Sprawdziany oraz prace klasowe są obowiązkowe, uczniowie nieobecni w szkole mają dwa
tygodnie na zaliczenie, w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną
(chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej).
6) Jeżeli znajomość terminu sprawdzianu lub pracy klasowej będzie przez klasę
wykorzystywana do wagarów lub ucieczek, nauczyciel ma prawo nie podawać uczniom
terminu przełożonego sprawdzianu lub pracy klasowej.
7) W przypadku gdy uczeń „ściąga” podczas pisania sprawdzianu lub pracy klasowej, praca
zostaje odebrana, a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. W takim przypadku uczeń nie
może przystąpić do poprawy sprawdzianu lub pracy klasowej.
8) W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę klasową lub dłuższy sprawdzian.
W ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy. W miesiącu kończącym semestr uczeń
może mieć cztery sprawdziany w ciągu tygodnia.

ZADANIE DOMOWE (Z.dom.)
ZESZYT PRZEDMIOTOWY/ĆWICZENIA (ZP)
AKTYWNOŚĆ NA LEKCJACH (Akt.)
STOSUNEK DO PRZEDMIOTU (SP)
1) Wyżej wymienione w zależności od decyzji i ustaleń każdego nauczyciela.
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V. OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ
UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN
KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:
1)
2)
3)

4)
5)

1)
2)
3)

1)
2)
3)

1)
2)
3)
1)
2)

3)
1)
2)

3)

1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
uzyskał 100% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu
w danej klasie, twórczo i samodzielnie rozwija swe zdolności,
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznopraktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, potrafi stosować wiadomości w nowych
sytuacjach, posiada umiejętność interpretacji i uzasadnienia, rozwiązuje zadania wykraczające
poza program nauczania danej klasy
lub:
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych, kwalifikując
się do finałów na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub posiada inne porównywalne
osiągnięcia;
2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
uzyskał 85-99% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu
w danej klasie,
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy
teoretyczne i praktyczne, posiadaną wiedzę potrafi stosować w różnych sytuacjach;
3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
uzyskał 70-84% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie
przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne;
4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który
uzyskał 45-69% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
uzyskał 25-44% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych,
ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
wykonuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności;
6. stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który:
uzyskał 0-24% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia w danym semestrze (roku
szkolnym) z określonego przedmiotu nauczania,
nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu
nauczania w danej klasie, a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu,
nie potrafi rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności.

8

VI. Ogólne kryteria ocen zachowania:
1) Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) zawsze przestrzega i stosuje się do zasad regulaminu wewnątrzszkolnego,
b) wzorowo przygotowuje się do wszystkich lekcji i wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia,
c) aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych (konkursy, zawody, turnieje),
d) jest przykładem w punktualnym uczęszczaniu do szkoły,
e) inicjuje prace użyteczne na terenie klasy, szkoły, środowiska,
f) szanuje mienie osobiste, społeczne oraz pracę innych ludzi,
g) podejmuje się udzielania pomocy kolegom,
h) zawsze przestrzega higieny osobistej, dba o własne zdrowie,
i) kulturalnie zachowuje się nie tylko wobec osób dorosłych, ale również wobec rówieśników i
młodszych kolegów,
j) zapobiega sprzeczkom i bójkom,
k) dba o honor i tradycje gimnazjum,
l) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu
gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach
projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
1a) Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) przestrzega i stosuje się do zasad regulaminu wewnątrzszkolnego,
b) przygotowuje się do wszystkich lekcji i wywiązuje się z obowiązków ucznia,
c) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
d) dba o piękno mowy ojczystej,
e) systematycznie uczęszcza do szkoły,
f) szanuje mienie osobiste, społeczne oraz pracę innych ludzi,
g) podejmuje się udzielania pomocy kolegom,
h) zawsze przestrzega higieny osobistej, dba o własne zdrowie,
i) kulturalnie zachowuje się nie tylko wobec osób dorosłych, ale również wobec rówieśników
i młodszych kolegów,
j) zapobiega sprzeczkom i bójkom,
k) dba o honor i tradycje gimnazjum,
l) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca
z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.
2) Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) z małymi uchybieniami stosuje się do zasad regulaminu szkolnego,
b) do lekcji jest przygotowany, jednak nie wyróżnia się specjalną starannością,
c) prawie zawsze punktualnie uczęszcza na zajęcia,
d) zadawalająco wywiązuje się z nałożonych na niego zadań,
e) szanuje mienie społeczne, osobiste oraz pracę innych ludzi,
f) swoim zachowaniem nie przysparza kłopotów nauczycielom oraz kolegom,
g) zachowanie na lekcjach nie budzi zastrzeżeń,
h) stosuje się do zasad higieny osobistej, dba o własne zdrowie,
i) stara się kulturalnie zachowywać wobec dorosłych, rówieśników i młodszych kolegów,
j) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą
i zespołem zadania.
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3) Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) dość często nie stosuje się do regulaminu szkolnego,
b) niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
c) zadania mu powierzone wykonuje poprawnie,
d) do lekcji jest na ogół przygotowany, budzi jednak zastrzeżenie staranność przygotowania,
e) szanuje mienie społeczne, osobiste oraz pracę innych ludzi,
f) nie przysparza większych kłopotów wychowawczych nauczycielom,
g) zachowanie na lekcjach oraz innych zajęciach rzadko budzi zastrzeżenia,
h) na ogół stosuje się do zasad higieny osobistej, dba o własne zdrowie,
i) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą
i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po
interwencji opiekuna projektu.
4) Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) często nie stosuje się do regulaminu szkolnego,
b) swoje obowiązki wykonuje niedbale i niechętnie,
c) cechuje go negatywny stosunek do prac społecznych w klasie i szkole,
d) zachowuje się niekulturalnie wobec dorosłych, rówieśników i młodszych kolegów,
e) często jest nieprzygotowany do lekcji,
f) jego postępowanie ma szkodliwy wpływ dla otoczenia (wulgaryzmy, palenie papierosów, spożywanie
alkoholu),
g) skreślony,
h) skreślony,
i) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się
w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub
konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
5) Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) często nie stosuje się do regulaminu szkolnego,
b) zachowuje się niekulturalnie wobec dorosłych, rówieśników i młodszych kolegów,
c) jego postępowanie ma szkodliwy wpływ dla otoczenia (wulgaryzmy, palenie papierosów, spożywanie
alkoholu),
d) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
e) w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Gimnazjum.
f) naraża życie kolegów, nauczycieli i innych osób,
g) szczególnie brutalnie i wulgarnie zachowuje się wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników
gimnazjum,
h) wciąga kolegów w różne formy uzależnień,
i) jaskrawie demoralizuje kolegów,
j) notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji,
k) dewastuje mienie gimnazjum,
l) nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania,
m) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

