PUNKTOWE KRYTERIA OCEN IANIA ZACHOWANIA
PUNKTY
DODATNIE

NR

ZACHOWANIA POZYTYWNE

1.

3.

Pochwała za zachowanie (na lekcji, przerwie, podczas wyjść, imprez i uroczystości, wzorowe
wywiązanie się z powierzonych obowiązków).
Oprócz wpisów bieżących, wychowawca może przyznać punkty za dany miesiąc.
Postawa fair play (np. zwrot znalezionego cennego przedmiotu, wzorowa postawa uczniowska,
systematyczna pomoc kolegom, rywalizacja godna sportowca).
Działania na rzecz klasy (udział w konkursach międzyklasowych, organizacja imprez klasowych itp.).

4.

Pozalekcyjny udział w uroczystościach szkolnych (akademie, wieczornice, drzwi otwarte itp.).

5.

7.

Pozalekcyjny udział w uroczystościach i imprezach miejskich (w tym poczet sztandarowy).
Reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych (poza komercyjnymi).
– wpisuje organizator
Działalność charytatywna.
– wpisuje organizator

8.

Dbałość o estetykę gabinetu i terenu szkoły.

9.

Udział w wojewódzkim etapie konkursu Kuratora Oświaty.

2.

6.

5 p.
10 p.
5 p.
5 p.
10 p.
5 p.
5 p.
3 p.

– wpisuje organizator

15 p.
PUNKTY
UJEMNE

ZACHOWANIA NEGATYWNE
10. Utrudnianie prowadzenia lekcji, przeszkadzanie kolegom.
11. Niewłaściwe zachowanie (na przerwie, zajęciach dodatkowych, podczas wyjść, uroczystości, imprez,
odmowa wykonania polecenia, samowolne opuszczenie klasy, przynoszenie lub używanie
niebezpiecznych przedmiotów itp.)
12. Nieposzanowanie mienia szkolnego lub własności innych osób, zaśmiecanie terenu szkoły.

– 5 p.
– 5 p.
– 5 p.

13. Zniszczenie mienia szkolnego lub własności innych osób (dodatkowo zwrot kosztów).

– 10 p.

14. Samowolne opuszczenie terenu szkoły w trakcie planowych zajęć.

– 10 p.

15. Nieuczciwość (kopiowanie prac, ściąganie, kłamstwo, fałszerstwo itp.).

– 10 p.

16. Arogancka postawa wobec nauczycieli i pracowników szkoły.
17. Zachowanie konfliktowe (zaczepki, ubliżanie, wulgarne słownictwo, nieuczciwość, namawianie
do negatywnych zachowań itp.).
18. Zachowanie agresywne (bójka, kopanie, zastraszanie, szantaż, wyłudzanie, znęcanie się fizyczne
lub psychiczne itp.).
19. Kradzież.

– 10 p.

20. Cyberprzemoc.

– 20 p.

21. Uleganie nałogom.
22. Niewywiązanie się z obowiązków lub powierzonego zadania (np. obowiązków dyżurnego,
brak dzienniczka, stroju szkolnego, nieterminowe przyniesienie zgody/podpisu rodziców itp.).
23. Spóźnienie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

– 10 p.

24. Godziny nieusprawiedliwione (–3p. za każdą godz. lekc. po 2 tygodniach od powrotu do szkoły).

– 10 p.
– 20 p.
– 20 p.

– 1 p.
– 3 p.
– 3 p.

Jednorazowo w semestrze – wpisuje wychowawca:
1p.

25.

Zbiórka surowców wtórnych.
Aby otrzymać 15p. wystarczy
spełnić 3 kryteria po 5p.

3p.

5p.

 nakrętki /szt./

1 – 100

 kartoniki /szt./

1 – 10

101 – 300 powyżej 300
11 – 30

powyżej 30

 baterie /szt./

1 – 10

11 – 30

powyżej 30

 puszki /szt./

1 – 10

11 – 30

powyżej 30

 makulatura /kg/
1 – 10
11 – 30 powyżej 30
Dodatkowe punkty za wyróżniającą się działalność ekologiczną i zbiórkę surowców
26.
wtórnych.
27. Wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji (samorząd klasowy itp.).
28. Udział w działaniach Samorządu Uczniowskiego.

1 – 15 p.

5 lub 10 p.
10 p.
5 lub 15 p.

29. Punkty od wychowawcy przyznawane na podstawie opinii nauczycieli i uczniów.

1

–15, –10, –5, 0, 5, 10, 15

wzorowe

powyżej 180 punktów

bardzo dobre

131 – 180 punktów

dobre

91 – 130 punktów

poprawne

51 – 90 punktów

nieodpowiednie

0 – 50 punktów

naganne

poniżej 0 punktów

2

