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Szczegółowe kryteria przyznawania punktów dodatnich i ujemnych zachowania.
obowiązujące od 03. lutego 2020 r.
Punkty dodatnie
Punkty ujemne
Liczba
Wyszczególnienie
punktów
Wyszczególnienie
wszystkie godziny nieobecne w semestrze usprawiedliwione
2
U1
brak przygotowania do lekcji: zeszyt, zapowiedziane materiały, pomoce i przybory
brak nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze
2
U2
godzina lub spóźnienie nieusprawiedliwione
100% przygotowanie do zajęć (brak wpisów karnych)
3
U3
nieterminowy zwrot książek do biblioteki /informacja od bibliotekarza/
codzienne noszenie butów zmiennych (w czasie obowiązywania
1
U4
brak obuwia zmiennego w wyznaczonym okresie /każdorazowo/
zarządzenia, za każdy miesiąc)
brak jakichkolwiek punktów karnych
3
U5
brak obłożonego podręcznika dotacyjnego /każdorazowo/
aktywne pełnienie funkcji w klasie (samorząd, pomoc
1-3
U6
przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych
nauczycielowi) za semestr
1-5
nieprzestrzeganie zapisów prawa szkolnego (statut, regulaminy: szkolnych
uroczystości klasowe, gazetki, imprezy klasowe
U7
pracowni, czytelni, świetlicy, obiektów sportowych, zarządzenia)
cykliczne zadania klasowe /śniadania, dyżury klasowe..../ (po
1-3
U8
nieprzestrzeganie zasad ubioru uczniowskiego
zakończeniu cyklu)
zbiórki surowców wtórnych zgodnie z ustaleniami Samorządu
1-3
nieprzestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu
U9
Uczniowskiego
elektronicznego w przypadku telefonu odebranego przez rodzica
niestosowanie się do poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły (uczeń
udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
1-5
U10
wzorowy i bardzo dobry nie więcej niż 1 pkt)
zbiórka nakrętek w ramach pomocy niepełnosprawnym
wychowawca w klasie odnotowuje ilość przynoszonych nakrętek
3
U11 bójki, agresja fizyczna (uczeń bdb jedna uwaga za 1 pkt)
przez uczniów i w ramach zespołu klasowego przydziela punkty
jednorazowo/
książki i inne przydatne dary do biblioteki szkolnej oraz klasy (za
1–5
U12 poświadczenie nieprawdy
semestr)
wykroczenie ponad powszechnie obowiązujące normy (obrażanie, ośmieszanie,
działania w ramach Samorządu Uczniowskiego (za każde działanie)
1–5
U13
przemoc psychiczna w różnych formach, stalking)
udział w szkolnych uroczystościach, podejmowanie działań
3-5
U14 używanie wulgaryzmów
okazjonalnych na forum szkoły
celowe uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby
działania na rzecz środowiska lokalnego
3-5
U15
(należy także ustalić sposób zadośćuczynienia)
odświętny strój w wyznaczone dni
2
U16 kradzież
udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę
 obecność
1–5
samowolne opuszczenie budynku szkolnego (okres zimowy) lub terenu szkoły
 zaangażowanie
U17
(okres letni)
zajęcia oceniane są raz w semestrze, lub po ich zakończeniu, jeśli
trwały krócej niż semestr
udział w zajęciach pozaszkolnych (za semestr, na podstawie
zaświadczenia wystawionego przez prowadzącego zajęcia,
5
U18 przynoszenie lub stosowanie używek na terenie szkoły
uwzględniającego frekwencję)
UWAGA nie więcej niż 5pkt bez względu na ilość zajęć
pozalekcyjnych, w których uczeń uczestniczy.
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kuratoryjne konkursy przedmiotowe
 wynik do 50%
 wynik powyżej 50%
 awans do kolejnego etapu
Uczeń zamiast punktów w zachowaniu może wybrać ocenę
cząstkową z danego przedmiotu,
udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych innych niż
kuratoryjne
aktywny udział w zawodach sportowych
Jeśli uczeń reprezentuje szkołę więcej niż 3 razy w semestrze, to za
pozostałe zawody otrzymuje ocenę cząstkową z wychowania
fizycznego.
praca w sklepiku szkolnym (za każdy miesiąc)
praca w aktywie bibliotecznym (za każdy miesiąc)
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Punktacja:
wzorowe

powyżej 31 pkt (max -5 pkt)

bardzo dobre

15- 30 pkt (max -10 pkt)

dobre

0-14 pkt

poprawne

-1 do -15 pkt

nieodpowiednie

-16 do -50 pkt

naganne

więcej niż -51 pkt oraz dopuszcza się wykroczeń w szczególności takich, gdzie w zachowanie ucznia ingeruje policja,
uczeń mocno demoralizująco wpływa na społeczność szkolną a w jego zachowaniu nie widać poprawy,

Uczeń wzorowy nie może uzyskać więcej niż 5 pkt karnych a w kryteriach: U9 do U18 brak punktów karnych z zastrzeżeniami dla kryteriów U10 i U11
Uczeń bardzo dobry nie może uzyskać więcej niż 10 pkt karnych a w kryteriach U9 do U18 brak punktów karnych z zastrzeżeniami dla kryteriów U10 i U11
Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia ustalana jest przez wychowawcę na podstawie: uzyskanych punktów, samooceny ucznia, oceny klasy oraz oceny wychowawcy/ po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej/
Uczeń każdy semestr rozpoczyna z oceną dobrą zachowania (0 punktów)

