KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Półroczna

i roczna
szczególności:

ocena

klasyfikacyjna

zachowania

uwzględnia

w

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
dbałość o honor i tradycje szkoły,
dbałość o piękno mowy ojczystej,
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6)
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7)
okazywanie szacunku innym osobom.
2. W klasach I-III półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami
opisowymi.
3. W klasach IV-VIII półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się
wg następującej skali:
1)
wzorowe
2)
bardzo dobre
3)
dobre
4)
poprawne
5)
nieodpowiednie
6)
naganne
4. Kryteria oceny zachowania:
Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
statucie szkoły.
5. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.
6. Ocenę zachowania półroczną i roczną ustala się na postawie ilości punktów
uzyskanych na półrocze i koniec roku wg ustalonego kryterium. Na świadectwie
wystawiona jest roczna ocena zachowania ucznia.
7. Półroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według przyjętej skali ocen,
uwzględniając funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym w
szczególności:
1)
respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych,
2)
aktywny udział w życiu szkoły,
3)
dbałość o rozwój własny,
4)
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
5)
dbałość o honor i tradycje szkoły.
1)
2)
3)
4)
5)

8. Konkretnemu zachowaniu- pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest

odpowiednia liczba punktów. Punkty wpisywane są do dziennika lub zeszytu
uwag.
9. Informacje o uczniach mogą wpisywać wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.
10. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen z
zachowania :
a) wzorowe
powyżej
180 pkt.
b) bardzo dobre

140 - 179 pkt.

c) dobre

100 – 139 pkt.

d) poprawne

70 - 99 pkt.

e) nieodpowiednie

40 - 69 pkt.

f) naganne

poniżej

40 pkt.

Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów.

PUNKTY DODATNIE:
LP.
1.
2.

Zachowanie ucznia
Zwycięstwo w konkursie przedmiotowym na szczeblu
wojewódzkim lub ogólnopolskim
Udział w konkursie przedmiotowym na szczeblu
wojewódzkim lub ogólnopolskim

PUNKTACJA
40 pkt.
10 pkt.
20pkt.

3.

Udział w finale tego konkursu
Zwycięstwo w konkursie rejonowym i zewnętrznym

30 pkt.

4.

Udział w konkursie rejonowym i zewnętrznym

10 pkt.

Udział w finale takiego konkursu

15 pkt.

5.

Zwycięstwo w konkursie szkolnym

20 pkt.

6.

Udział w konkursie szkolnym

10 pkt.

7.

Efektywne pełnienie funkcji w szkole (członkowie SU) 15 pkt.(raz w półroczu)

8.

Efektywne pełnienie funkcji w klasie (członkowie
Samorządu Klasowego)

10 pkt. (raz w

Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu
wojewódzkim lub ogólnopolskim
Udział w zawodach sportowych na szczeblu
wojewódzkim lub ogólnopolskim
Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu
rejonowym
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

30 pkt.

9.
10.
11.
12.

półroczu)

10 pkt.
20 pkt.
10 pkt.

13.

Praca na rzecz szkoły

14.

Udział w uroczystościach szkolnych, pomoc w
przygotowaniu imprezy, apelu,

15.

Praca na rzecz klasy(dbałość o wystrój, porządek,
przygotowanie gazetki)
Pomoc kolegom w nauce, koleżeńska postawa wobec
innych

16.
17.

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych
(kółka zainteresowań, zajęcia projektowe)

18.

Działania wolontaryjne, prace społeczne

19.

Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery,
stosowanie zasad uprzejmości, brak wulgarnego
słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji,
nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku w
stosunku do innych uczniów i pracowników szkoły.
Inne pozytywne zachowania (nieujęte w poprzednich
punktach) – według uznania nauczyciela (np.,
pojedyncze zachowanie godne pochwały i
naśladowania, itd.)
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe
reagowanie na przejawy zagrożenia
Premia za całkowity brak punktów ujemnych

20.

21.
22.

1-5 pkt.
(każdorazowo)
10 pkt.
1-5 pkt.
(każdorazowo)
1-10 pkt.
(raz w miesiącu)
10 pkt.
(raz w półroczu)
0-10 pkt.
(raz w miesiącu)
10 pkt.
(raz w półroczu)

10 pkt.

5 pkt.
10 pkt. (raz w
półroczu)

PUNKTY UJEMNE:
LP.

ZACHOWANIE UCZNIA

1.

Spóźnia się na lekcje

2.

Brak zmiany obuwia

3.

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach (dotyczy
jednej jednostki lekcyjnej)
Niewykonanie polecenia nauczyciela, pracownika
szkoły
Niszczenie mienia szkolnego i publicznego

4.
5.
6.

7.
8.

Samodzielne wyjście(opuszczenie) z lekcji bez
usprawiedliwienia, w tym wyjście w czasie przerwy
poza teren szkoły bez zezwolenia (każde)
Niewywiązywanie się z powierzonych zadań
Aroganckie zachowanie w stosunku do pracowników
szkoły, wulgarne gesty, ośmieszanie, obrażanie

PUNKTACJA
3 pkt.
(każdorazowo)
2 pkt.
(każdorazowo)
10pkt.
10pkt
(każdorazowo)
30 pkt.
(naprawienie szkody)
20 pkt.
(każdorazowo)
0-10 pkt.
20 pkt.
(każdorazowo)

9.

10

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne
rówieśników(dokuczanie, ubliżanie, wulgarne
słownictwo)
Pobicie lub udział w bójce

15 pkt.
(każdorazowo)
20 pkt.
10 pkt.

12.

Niewłaściwe, niekulturalne, niegrzeczne,
lekceważące zachowanie wobec innych, na
uroczystościach, wycieczkach
Kradzież

13.

Zachowanie zagrażające zdrowiu bądź życiu innych

20 pkt.

14.

Stosowanie używek(alkohol, papierosy, narkotyki)-

15 pkt.

15.

Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie
usprawiedliwienia
Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy
MP3, bawienie się na lekcjach
Niestosowny strój – niezgodny z zapisem w Statucie
Szkoły
Konflikt z prawem (potwierdzony notatką KPP lub
Sądu Rodzinnego i Nieletnich)
Nagrywanie filmów, robienie zdjęć bez zgody osób
zainteresowanych
Rozpowszechnianie materiałów dotyczących
nauczycieli lub uczniów(mających na celu
naruszenie dóbr osobistych) słownie lub używając
nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu
danych
Wyłudzanie pieniędzy

10 pkt.

11.

16.
17.
18.
19.
20.

21
22.

Inne negatywne zachowanie( nieujęte w poprzednich
punktach)- według uznania nauczyciela(np.
kłamstwo, brak tolerancji wobec innych, itd.,)

12. Do naniesionych uwag i punktacji mają wgląd:
1) wychowawca
2) nauczyciele
3) dyrektor szkoły
4) rodzice (lub prawni opiekunowie)
5) uczniowie

20 pkt.

5 pkt.
(każdorazowo)
5 pkt.
(każdorazowo)
50 pkt.
10 pkt.
30 pkt.

10 pkt.
0-10 pkt.

