Regulamin punktowego oceniania
wspierającego wystawienie oceny z zachowania
1. Na początku każdego semestru roku szkolnego uczeń otrzymuje 100 punktów, co jest równoważne ocenie
poprawnej. W ciągu semestru ilość punktów może się zwiększyć lub zmniejszyć. Po zsumowaniu punktów
dodatnich i ujemnych otrzymujemy określoną ilość punktów, która jest jednym z trzech elementów
składających się na ocenę zachowania ( samoocena ucznia, ocena klasy, punkty od wychowawcy, i
nauczycieli)
2. Kryterium punktowe ocen z zachowania:

Ocena z zachowania Ilość punktów
wzorowe
150 i więcej
bardzo dobre
131-149
dobre
111-130
poprawne
91-110
nieodpowiednie
70-90
naganne
69 i mniej

*

UWAGA!

1. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 20 pkt.
ujemnych.
2. Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt.
ujemnych.
3. Uczeń, który osiągnął:
a) 50 pkt. zostaje skierowany na sąd koleżeński,
b) 30 pkt. zostaje skierowany na komisję wychowawczą

UCZEŃ UZYSKUJE PUNKTY DODATNIE (+) ZA:
1) Konkursy:
a) udział 5pkt.,
b) miejsca w konkursach etap szkolny 10 pkt.(1-3 miejsce) , etap powiatowy, rejonowy 15 pkt.,
wojewódzki 20 pkt., ogólnopolski 25 pkt., międzynarodowy 30 pkt.,
2) udział w zawodach sportowych oraz godne reprezentowanie szkoły:
a) zawody szczebla szkolnego 5 pkt.,
b) zawody szczebla powiatowego 10 pkt.,
c) zawody szczebla strefowego 15 pkt.,
d) zawody szczebla wojewódzkiego 20 pkt.,
e) zawody szczebla ogólnopolskiego 25 pkt.,
f) zawody szczebla międzynarodowego 30 pkt.,
3) pomoc w organizacji imprezy szkolnej: 2 , 5 lub 10 pkt.,
4) efektywne pełnienie funkcji w szkole: 5 - 15 pkt.,
5) efektywne pełnienie funkcji w klasie: 5 lub 10 pkt.,
6) pracę na rzecz szkoły: 5 lub 10 pkt.,
7) pracę na rzecz klasy: 5 lub 10 pkt.,
8) pomoc kolegom w nauce: 5, 10 lub 15 pkt. (w zależności od ilości spotkań i na terenie szkoły za
potwierdzeniem nauczyciela),
9) wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość: 5, 10 pkt.,
10)

wzbogacanie wyposażenia pracowni, świetlicy lub biblioteki: 2, 5, 10 pkt., (na prośbę

nauczyciela, maksymalnie 20 pkt. w semestrze),
11)

100 % frekwencja ( brak nieobecności) 10 pkt. raz w semestrze,

12)

punktualność: 5 pkt., (np. 0 spóźnień z przyczyn niezależnych od ucznia) raz w semestrze,

13)

brak godzin nieusprawiedliwionych 3 pkt. raz w miesiącu,

14)

kultura przebywania w świetlicy i w czasie dowozów 2-8 pkt.,( otrzymuje również uczeń

niedojeżdżający),
15)

wyjątkowa kultura osobista- dobre maniery 10 pkt. raz w semestrze,

16)

reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania innych uczniów 10 pkt.,

17)

systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań 5 pkt. na semestr za każde kółko,

18)

dbałość o szafkę w szatni 5 pkt. raz w semestrze,

19)

udział w akcjach szkolnych 2-10 pkt.,

20)

dbałość o środowisko ( zbiórki makulatury, baterii, zakrętek itp.) 2-10 pkt.

Uwaga:
w pkt.4), 5), 9), 11), 12), 13) uczeń otrzymuje punkty tylko od wychowawcy

UCZEŃ UZYSKUJE PUNKTY UJEMNE (-) ZA:
1) ucieczkę z lekcji lub samowolne opuszczenie szkoły: 3 pkt. (za każdą opuszczoną bez
usprawiedliwienia godz. lekcyjną), ucieczka zbiorowa 5 pkt.,
2) spóźnienie 1 pkt. za każde,( z winy ucznia),
3) przeszkadzanie na lekcjach: 5 pkt., uporczywe przeszkadzanie: 10pkt.,
4) niewykonanie polecenia nauczyciela: 5 pkt.,
5) aroganckie odzywanie się do nauczyciela: 5-20 pkt.,
6) bójki uczniowskie: 5–25 pkt.(będące zagrożeniem zdrowia lub życia 25-50pkt.)
7) ubliżanie koledze: 5 pkt.,
8) wulgarne słownictwo: 5 pkt.,
9) krzyki na korytarzu: 3 pkt.,
10) kradzież: 25–50 pkt.,
11) palenie papierosów: 10 pkt. za każde przyłapanie (również za towarzyszenie palącemu),
12) picie napojów energetyzujących: 5pkt., alkoholu: 50 pkt.,
13) zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków: 100 pkt.,
14) wyłudzanie pieniędzy: 25 pkt.,
15) zaśmiecanie otoczenia: 3 pkt.,
16) zorganizowaną przemoc: 25–50 pkt.,
17) niszczenie mienia szkolnego: 5–25 pkt.,
18) prowokowanie kolegów do złych uczynków: 25–50 pkt.,
19) nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów i innych: do 50 pkt.,
20) podrobienie podpisu, zwolnienia lub oceny: 25 pkt.,
21) używanie sprzętu elektronicznego na terenie szkoły: 5pkt.,
22) przetrzymywanie książek z biblioteki poza ustalonym terminem: 5pkt.,
23) kultura przebywania w świetlicy i w czasie dowozów: 8pkt.(utrzymuje również uczeń
niedojeżdżający),
24) odłączanie się od grupy bez zgody nauczyciela w czasie zorganizowanych wyjść lub wyjazdów
poza teren szkoły 50 pkt.
25) niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych 10 pkt.,
26) brak tolerancji 20 pkt.,
27) fotografowanie /nagrywanie obrazu i dźwięku oraz umieszczanie w Internecie bez zgody
zainteresowanych 70 pkt. ,
28) niestosowny wygląd ( ubiór, makijaż, fryzura) 5-15 pkt.,
29) inne wykroczenia niezgodne ze statutem: 5–50 pkt.,

Uwaga:
w pkt. 1), 2) uczeń otrzymuje punkty jednorazowo na koniec miesiąca tylko od wychowawcy

