PUNKTOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
rok szk.2017/2018
1.

Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I półrocza nauki otrzymuje 100 punktów jako bazę
wyjściową. Jest to równowartość oceny dobrej.

2.

Nauczyciele zobligowani są do konsekwencji we wpisywaniu punktów, zarówno
dodatnich, jak i ujemnych.

3.

W zależności od stopnia spełnienia lub niespełnienia kryteriów oceniania ilość punktów
otrzymanych na wejściu może wzrastać lub maleć.

4.

Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

5.

Konkretnemu

zachowaniu

pozytywnemu

lub

negatywnemu

przydzielona

jest

odpowiednia liczba punktów.
6.

Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który otrzymał w II semestrze nauki co
najmniej 40 punktów ujemnych, mimo uzyskania łącznie odpowiedniej ilości punktów
do zdobycia oceny wzorowej.

7.

Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który otrzymał w II semestrze nauki co
najmniej 60 punktów ujemnych, mimo uzyskania łącznie odpowiedniej ilości punktów
do zdobycia oceny wzorowej lub bardzo dobrej.

8.

Punktację w Librusie uzupełniają wszyscy nauczyciele.

KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA

ZACHOWANIE

PUNKTY

wzorowe

170 i więcej

bardzo dobre

130-169

dobre

80-129

poprawne

40-79

nieodpowiednie

1-39

naganne

0 i mniej

Zachowania - punkty dodatnie
Praca na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, praca w bibliotece,
wolontariat)- każdorazowo
Reprezentowanie szkoły poza jej murami w dzień wolny od zajęć lub po
południu (np. sztandar, udział w imprezach kulturalnych)- każdorazowo
Udział w konkursach kuratoryjnych z przejściem do etapu rejonowego :
etap szkolny (za każde eliminacje)*
Udział w konkursach kuratoryjnych: etap rejonowy i wojewódzki (przejście
do etapu wojewódzkiego, zostanie laureatem) – za każde eliminacje
Udział w konkursach organizowanych przez szkołę (przyznajemy 5 pkt. za
każdy konkurs, w którym uczeń został laureatem)
Udział w konkursach organizowanych poza szkołą (przyznajemy 10 pkt. za
każdy konkurs, w którym uczeń został wytypowany przez nauczyciela)
Udział w „Drzwiach Otwartych” szkoły
Wywiązywanie się z powierzonych przez nauczyciela zadań
Nienaganne pełnienie funkcji dyżurnego przez tydzień
Pomoc kolegom w nauce- każdorazowo (zgłasza osoba, której pomagano)
Brak godzin nieusprawiedliwionych w semestrze- jednorazowo
Punktualność, brak spóźnień w semestrze- jednorazowo
Aktywne i systematyczne uczestnictwo w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych,
SKS, kółkach zainteresowań (raz w semestrze- za każde kółko, w którym uczeń
uczestniczy, NIE ZA POJEDYNCZĄ GODZINĘ )
Przyniesienie darów na rzecz klasy, biblioteki, pracowni lub szkoły- potrzeby
ustalone z nauczycielem
Zaangażowanie w przeprowadzoną akcję w szkole (np. zbiórka makulatury,
zbieranie baterii, nakrętek, zbiórka pieniędzy lub darów na cele charytatywne,
itp. – za każdą formę aktywności raz w miesiącu przyznajemy 5 pkt.)
Zaangażowanie i udział w imprezach klasowych, itp. wigilijna klasowa,
Andrzejki, Dzień Matki, itp. (za każde przedsięwzięcie przyznajemy 5 pkt.)
Strój galowy na apele, uroczystości szkolne i wyjścia ze szkoły- każdorazowo
Kulturalne zachowanie podczas wycieczki jednodniowej
Kulturalne zachowanie podczas wycieczki kilkudniowej (przyznaje
wychowawca)
Wzorowe noszenie identyfikatora w miesiącu (za każdy miesiąc nauki)

Liczba punktów
5
10
10
20
5
10
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
5
10-15
5

Zachowania – punkty ujemne
Każde 1 godz. nieusprawiedliwiona przez rodzica w terminie przewidzianym
w Statucie (termin- 2 tyg. po powrocie ucznia do szkoły, po terminie
usprawiedliwienia nie są przyjmowane)
Każde 2 spóźnienia
Zniszczenie mienia szkoły- punktację ustala Dyrektor z wychowawcą
Niekulturalne zachowanie podczas wycieczki jednodniowej
Niekulturalne zachowanie podczas wycieczki kilkudniowej
Palenie papierosów, picie alkoholu na terenie szkoły (w trakcie lub po
zajęciach)- każdorazowo
Umyślne zniszczenie czyjejś własności (np. kopanie torby, zniszczenie
zeszytu)*
Kradzież, przywłaszczenie
Wyłudzenie, wymuszenie
Posiadanie w szkole niebezpiecznych narzędzi (nóż/ scyzoryk/ zapalniczka)
Znęcanie się fizyczne lub psychiczne (zgłoszone przez poszkodowanego, ustala
wychowawca, pedagog/ psycholog, Dyrektor)
Ubliżanie pracownikom szkoły- punktację ustala Dyrekcja wraz z pracownikiem
Brak stroju galowego, obuwia zmiennego (za każdy brak)
Nagana wychowawcy
Nagana dyrektora
Karne przeniesienie do klasy równoległej
Brak kultury osobistej, kultury słowa, wulgaryzmy (wpisuje nauczyciel słyszący
wulgaryzm)
Samowolne opuszczenie terenu szkoły lub grupy na wycieczce
Bójka- każdorazowo wszyscy uczestnicy; (by uniknąć punktów ujemnych
uczeń, który zostaje zaczepiony przez drugiego, ma obowiązek zgłosić ten fakt
dyżurującemu nauczycielowi)
Niewywiązywanie się z obowiązku dyżurnego klasy
Nieuszanowanie symboli narodowych, religijnych i szkolnych (naganne
zachowanie podczas apeli- rozmowy, śmianie się, ręce w kieszeniach itp.)
Niewłaściwy ubiór i uczesanie, malowanie się, malowanie paznokci, farbowanie
włosów
Uniemożliwienie prowadzenia lekcji- dalsze rozmowy (pierwsze upomnienie
przez nauczyciela bez konsekwencji)
Brak identyfikatora (za każdy dzień)
Inne (zachowania zabronione w szkole, o których uczniowie zostali
poinformowani, np. zakaz używania telefonów komórkowych, rzucanie
śnieżkami na boisku nr 1 itp.)

Liczba punktów
-1
-1
-10-50
-5
-10-15
-30
-5-20
-30
-30
-30
-20-40
-10-40
-5
-20
-30
-40
-10-20
-10
-20
-5
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--10
-5
-1
-1-20

