PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
PUNKTY DODATNIE
Lp.

Zastosowane kryterium

Punktacja

1.

Wkład pracy w poprawę ocen, w utrzymanie wysokiej
średniej (min. 4,0), w pomnażanie wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem indywidualnych umiejętności ucznia

4 pkt (przyznawane na
koniec roku)

2.

Obowiązkowość, sumienność i systematyczność w
przygotowywaniu się do zajęć (posiadanie podręczników,
pomocy, przyborów)

4 pkt (przyznawane za
każdy semestr)

3.

Punktualność w przychodzeniu na zajęcia
 brak spóźnień
 wszystkie spóźnienia usprawiedliwione

5 pkt (za każdy semestr)

4.

Wzorowa frekwencja semestralna:

5.

6.

a) brak nieobecności

20 pkt (za każdy semestr)

b) wszystkie nieobecności usprawiedliwione

5 pkt (za każdy semestr)

Wysoka kultura osobista:
a) właściwy stosunek do pracowników szkoły

1 pkt

b) jest koleżeński i uczynny

1 pkt

c) wyraża się kulturalnie

2 pkt

d) szanuje mienie szkolne i inne

1 pkt

e) nie kłamie, nie oszukuje

1 pkt

f) strój galowy podczas uroczystości szkolnych
wskazanych przez wychowawcę

3 pkt

Praca na rzecz szkoły:
a) organizacja imprez szkolnych: przygotowanie
dekoracji, rekwizytów
b) organizacja imprez szkolnych: pomoc w opracowaniu
scenariusza imprezy
c) czynny udział w programie imprezy (akademia, apel,
integracja klas pierwszych)
d) aktywny i systematyczny udział w zajęciach
pozalekcyjnych
e) praca w samorządzie szkolnym:
 czynne pełnienie funkcji przewodniczącego,
zastępcy i sekretarza
 praca w sekcjach
f) czynne uczestnictwo w akcjach organizowanych przez
Samorząd Uczniowski (np. dyżur klasowy, pieczenie
ciasta, zbieranie makulatury, nakrętek)

1-5 pkt (za każdą imprezę)
1-5 pkt (za każdą imprezę)
5-20 pkt
10 pkt (za semestr)
5-10 pkt (za semestr)

Punkty przyznawane
zgodnie z regulaminem
SU

7.

Praca na rzecz klasy:
a) organizacja imprez klasowych

1-6 pkt (za każdą imprezę)

b) prace porządkowe i dekoracyjne (nie dotyczy akcji
„Sprzątanie świata”)
c) praca w samorządzie klasowym

1-6 pkt (za każdą imprezę)
1-5 pkt (za semestr)

8.

Pomoc koleżeńska w nauce

1-5 pkt (za semestr)

9.

Wolontariat (potwierdzenie opiekuna akcji, np. harcerstwo,
WOŚP)

5-10 pkt (każdorazowo)

10.

Reprezentowanie szkoły:

11.

a) uroczystości i imprezy pozaszkolne – w gminie, w
starostwie (np. dni miasta, dni Ziemi Strzeleckiej
(Dzień Chleba))
b) Narodowe Czytanie (bierny/czynny udział)

10 pkt

c) promocja szkoły (Drzwi Otwarte, tworzenie
plakatów i ulotek promocyjnych, czynny udział w
Targach Edukacyjnych)
d) stałe pełnienie funkcji chorążego pocztu
sztandarowego

5-20 pkt

3-15 pkt

20 pkt (za semestr)

Zawody i konkursy:
 Udział uczniów za zgodą nauczyciela w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
oraz w zawodach sportowych (nie dotyczy szkolnego Dnia Sportu):
a) szkolnych
3 pkt
b) gminnych

4 pkt

c) powiatowych

5 pkt

d) wojewódzkich

10 pkt

e) okręgowych

12 pkt

f) ogólnopolskich

15 pkt

 Zajęcie poszczególnych miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz
w zawodach sportowych (nie dotyczy szkolnego Dnia Sportu):
etap szkolny
I miejsce
5 pkt
II miejsce
4 pkt
III miejsce
3 pkt
etap gminny
I miejsc
6 pkt
II miejsce
5 pkt
III miejsce
4 pkt
etap powiatowy
I miejsce
7 pkt
II miejsce
6 pkt
III miejsce
5 pkt

etap wojewódzki
I miejsce
II miejsce
III miejsce
etap okręgowy
I miejsce
II miejsce
III miejsce
etap ogólnopolski
I miejsce
II miejsce
III miejsce
12.

Terminowy zwrot książek do biblioteki

13.

Za otrzymane oceny z zachowania podczas praktyk dla
uczniów szkół zawodowych:
 poprawna
 dobra
 bardzo dobra
 wzorowa

12 pkt
10 pkt
8 pkt
18 pkt
16 pkt
14 pkt
22 pkt
20 pkt
18 pkt
3 pkt (przyznawane na
koniec roku szkolnego)

3 pkt
8 pkt
10 pkt
12 pkt

PUNKTY UJEMNE
Lp.
Zastosowane kryterium
1. Brak usprawiedliwienia nieobecności w szkole
2. Bezpodstawne spóźnianie się
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Przeszkadzanie w czasie zajęć szkolnych
Niewykonanie polecenia nauczyciela
Zaśmiecanie otoczenia
Jedzenie i picie na lekcji
Używanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych w
czasie zajęć bez zgody nauczyciela
Próba oszustwa, ściąganie
Podrobienie podpisu, oceny, zwolnienia
Umyślne niszczenie mienia szkolnego, kolegów i
pracowników szkoły
Palenie wszystkich typów papierosów na terenie szkoły i w jej
otoczeniu
Zuchwałe, bezczelne odnoszenie się do nauczyciela lub
innego pracownika szkoły
Kradzież
Picie alkoholu na terenie szkoły oraz przychodzenie do szkoły
w stanie nietrzeźwym (dotyczy również dyskotek, wycieczek i
innych imprez szkolnych)

Punktacja
- 1 pkt za każdą godzinę
- 0,5 pkt za każde
spóźnienie
- 3 pkt
- 5 pkt
- 2 pkt
- 2 pkt
- 5 pkt
- 5 pkt
- 20 pkt
- 20 pkt
- 5 pkt (za każdy
przypadek)
- 10 pkt
- 20 pkt
- 20 pkt

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Zażywanie, rozprowadzanie narkotyków i dopalaczy na
terenie szkoły (w czasie imprez szkolnych, wycieczek,
dyskotek i innych)
Agresja i przemoc:
 agresja słowna (wyzwiska, obelgi, wulgaryzmy,
używanie przekleństw na lekcji)
 agresja fizyczna (bójki, pobicia)
 długofalowa przemoc (znęcanie się, wymuszenia,
grożenie)
Zachowania zagrażające życiu i zdrowiu, wnoszenie do
szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. nóż, petardy)
Naruszanie godności osobistej drugiego człowieka
Oglądanie i rozpowszechnianie pornografii na terenie szkoły

- 20 pkt

Rozpowszechnianie i propagowanie treści rasistowskich
Brak stroju odświętnego we wskazanym przez wychowawcę
dniu (biała bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie)
Nieterminowe oddanie książek do biblioteki na koniec roku
szkolnego
Brak zeszytu korespondencji

- 10 pkt
- 3 pkt

Umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy i zgody osób
fotografowanych
Szykanowanie, obgadywanie czy pisanie nieprawdy w
Internecie (np. na forach internetowych i społecznościowych)
Niewywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań,
narażanie dobrego imienia szkoły

- 2 pkt
- 10 pkt lub - 20 pkt
- 20 pkt
- 10 pkt
- 10 pkt
- 10 pkt

- 3 pkt
- 1 pkt (za każdy raz
nieposiadania)
- 10 pkt
- 15 pkt
- 5 do -20 pkt
(każdorazowo)

INSTRUKCJA WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA
1.
2.
3.
4.

Wyjściowa ilość punktów wynosi 40.
Uczeń może podwyższyć lub obniżyć ilość punktów.
Uzyskane lub utracone przez ucznia punkty są odnotowywane na bieżąco.
Suma punktów uzyskanych w ciągu całego semestru jest przeliczana na ocenę z
zachowania według skali:
0 i mniej punktów
Naganne
1 - 39 pkt
Nieodpowiednie
40 – 49 pkt
Poprawne
50 – 69 pkt
Dobre
70 – 99 pkt
Bardzo dobre
100 pkt i więcej
Wzorowe

5. Ocenę końcoworoczną ustala się dodając do siebie sumy punktów z I i II semestru.
Uzyskany wynik dzielimy przez 2 i przeliczamy według powyższej skali.

UWAGI
•

Uczeń, który zdobył w I/II semestrze +100 i więcej punktów, może otrzymać ocenę
WZOROWĄ z zachowania, jeżeli nie otrzymał żadnego punktu ujemnego w
semestrze. Dopuszczalna jest sytuacja, w której uczeń ma max. 1N i 1S.

•

Uczeń, który zdobył w I/II semestrze od +70 do +99 pkt, może otrzymać ocenę
BARDZO DOBRĄ z zachowania, pod warunkiem, że łączna liczba zdobytych punktów
ujemnych (w semestrze) nie przekracza - 10. Dopuszczalna jest sytuacja, w której uczeń
ma max. 2N i 2S.

•

Uczeń, który otrzymał NAGANĘ DYREKTORA SZKOŁY, nie może otrzymać oceny
wyższej niż NIEODPOWIEDNIA, bez względu na ilość otrzymanych w danym
semestrze punktów dodatnich.

•

Uczeń, który otrzymał NAGANĘ WYCHOWAWCY KLASY, nie może otrzymać
oceny wyższej niż POPRAWNA, bez względu na ilość otrzymanych w danym semestrze
punktów dodatnich.

