Imię i nazwisko ucznia...........................................................................................................
Ocena ....................................................................

okres ................................................

TABELA PUNKTOWA ZACHOWANIA
ZACHOWANIA POZYTYWNE

a) udział w konkursach przedmiotowych:
 udział w etapie szkolnym
udział w konkursach pozaszkolnych (np. FOX,
KANGUR)
 udział w konkursach pozaszkolnych
 wyróżnienie
 laureat
b) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
indywidualnie lub w zespole:

udział w etapie szkolnym
 na etapie gminnym
 na etapie powiatowym
 na etapie rejonowym
 na etapie wojewódzkim
c) udział w innych szkolnych i pozaszkolnych
konkurach
(np.
plastycznych,
muzycznych,
recytatorskich, ortograficznych itd.)

udział w konkursie
 za wyróżnienie
 zdobycie miejsca I,II, III
d) współudział w organizowaniu imprez szkolnych
(np. dyskotek itd.)
 podjęte i ukończenie działania
e) udział w akademiach
 przygotowanie dekoracji
 rola sceniczna
 zaangażowanie w porządkowanie sali
f) pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z
obowiązków, wykazywanie się aktywnością i realnymi
pomysłami

udział w akcjach charytatywnych

zbiórka makulatury na cele szkoły
g) pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z
obowiązków np.

łącznik z biblioteką

wzorowe pełnienie dyżurów w klasie

wzorowe
pełnienie
funkcji
skarbnika,
przewodniczącego, z-cy przewodniczącego
h) praca na rzecz klasy, szkoły
 gazetka
 zaangażowanie w przygotowanie imprez klasowych,
wycieczek
 inne podjęte i ukończone działanie
 naprawa szkód wyrządzonych przez innych
i) frekwencja w semestrze

j) wkład pracy w naukę (premia od wych. dla uczniów
pracujących
systematycznie na miarę swoich
możliwości), praca na rzecz klasy, szkoły, postawa
uczniowska
k) pomoc kolegom w nauce na terenie szkoły pod
kierunkiem nauczyciela
 pomoc systematyczna
 pomoc jednorazowa
l) systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych
/kółkach zainteresowań/

PUNKTACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE

5-10p

10p
30p
50p

5p
10p
15p
20p
30p

5p
10p
15p

1-10p
5p
5,10 lub 20p
5-10p
Raz w semestrze
1-25p

wypełnia tylko opiekun lub wychowawca

5-10p
1-10p
Raz w semestrze
1-10p

wypełnia tylko wychowawca

5p
1-5p
1-10p
1-10p
Raz w semestrze
15p – 100 %
10p - do 6 h
opuszczonych

wypełnia tylko wychowawca

Jednorazowo
1-10p

wypełnia tylko wychowawca

20p
1p, ale nie więcej niż
20 pkt w semestrze
1– 10p
raz w semestrze

SUMA
PKT.

ZACHOWANIA NEGATYWNE

a) przeszkadza na lekcjach (uczeń przeszkadza,
śmieje się, je na lekcji, zaczepia innych, nie pisze, nie
wykonuje zadanych prac, żuje gumę itd.)
b) niewłaściwy stosunek do nauczyciela i innych
pracowników (arogancja, ignorowanie, brak reakcji
na uwagę, bezczelny stosunek, agresywność,
niestosowanie się do próśb i poleceń nauczycieli)
c) wulgarne słownictwo, przekleństwa
d) oszustwo
 sfałszowany podpis, zwolnienie, ocena
 odpisywanie zadań domowych
e) nieusprawiedliwione:
 spóźnienia
 nieobecności (godz. nieuspr. w terminie do 7 dni)
f) złe zachowanie na terenie szkoły:
 stwarzanie zagrożeń dla siebie i innych
 zaśmiecanie
 hałasowanie
 przebywanie w miejscach zabronionych
 niestosowanie się do próśb i poleceń nauczycieli
g) niewypełnienie zobowiązań: /niewykonana
gazetka, nieoddanie książki lub informacja dla
rodziców, lekceważenie dyżurów klasowych i
szkolnych/

• brak podpisu rodzica pod oceną lub informacją
h) brak jednolitego stroju szkolnego /mundurka/
i) brak obuwia zamiennego
j) świadome niszczenie sprzętu szkolnego
k) świadome niszczenie rzeczy innych osób
l) kłamstwo
m) zachowanie niekoleżeńskie, brak szacunku
(ubliżanie, wyzywanie, dokuczanie słowne itd.)
n) bójka agresja fizyczna lub psychiczna
o) kradzież
p) palenie papierosów
q) alkohol, narkotyki
r) samowolne opuszczanie podczas lekcji lub
przerw /schodzenie do szatni/:
 budynku szkolnego
 terenu szkolnego /poza ogrodzeniem/
s) nieodpowiednie zachowanie poza szkołą
/narażanie siebie lub innych na niebezpieczeństwo,
niekulturalne zachowanie w miejscu publicznym,
dewastacja mienia publicznego/
t)prowokowanie lub zachęcanie kolegów do złych
czynów
u) brak dbałości o swój wygląd w szkole
(uroczystości szkolne):
 niestosowny ubiór, makijaż, przesadna
biżuteria
 farbowane włosy
w) niewykonanie zadania, kary
x) używanie na terenie szkoły tel. komórkowych
y) przynoszenie do szkoły niedozwolonych urządzeń
elektronicznych i niebezpiecznych narzędzi
z) wagary
ź) umieszczanie niedozwolonych treści w internecie
(obrażanie kolegów, rodziców, ubliżanie nauczycielom
i innym pracownikom szkoły)
ż) inne rażące zachowania kolidujące z
ogólnoprzyjętymi normami

PUNKTACJA

WYSZCZEGÓLNIENIE

-5p

-10 - -20p

-10 - -20p
-15p
-10p
wypełnia tylko wychowawca na koniec miesiąca
-1p za każde spóźnienie
-2p za każdą godzinę

-10p
-2 - -5p
-5p
-5p
-5 - -10p

-5p
-2p
-1p
– 5p
-10 - -15p
-10 - -15p
-5 - - 10p
-10p
-5 - -20p
-50p
-30p
-50p
-5p
-20p
-10 - -50p

-10 - -30p

-5p
-20p /raz w semestrze/
-10 - -30p
-1 - -10p
-5 - -10p
-5p za każdą godz.
-20 za każdy dzień
-20 - -50p

-1 - -20p

SUMA
PKT.

ZACHOWANIE
Ocenę z zachowania ustala się według systemu punktowego.
Każdy uczeń w każdym semestrze ma prowadzoną tabelę punktową.
Tabela punktowa w postaci imiennych arkuszy uczniów danej klasy dołączona jest do dziennika lekcyjnego klasy i wraz z
nim przechowywana do końca roku szkolnego.
4. Uczeń na początku każdego okresu otrzymuje 100 punktów, co odpowiada ocenie dobrej
5. W trakcie trwania okresu uczeń zyskuje lub traci punkty zgodnie z tabelą.
Uczeń zyskuje punkty dodatnie za następujące działania:
- udział w konkursach
- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. plastycznych, muzycznych, recytatorskich, ortograficznych)
- reprezentowanie w zawodach sportowych
- współudział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
- pełnienie funkcji w szkole, kreatywność i aktywność
- prace na rzecz klasy, szkoły
- frekwencję
- wkład pracy w naukę
- pomoc koleżeńską w nauce
Uczeń traci punkty za następujące działania:
- niewłaściwe zachowanie na lekcji i podczas przerw międzylekcyjnych,
- niewłaściwy stosunek do nauczyciela, ucznia pracowników szkoły, osób z zewnątrz,
- wulgarne słownictwo
- oszustwo (fałszowanie podpisów, dokumentów)
- nieusprawiedliwione nieobecności, spóźnienia,
- niewypełnienie zobowiązań,
- brak obuwia zamiennego,
- świadome niszczenie mienia szkoły, mienia innych osób,
- kradzież
- posiadanie, stosowanie, udostępnianie używek,
- samowolne opuszczanie budynku szkoły lub terenu szkolnego,
- brak dbałości o swój wygląd w szkole,
- niewykonanie zadania karnego
6. Uczeń, który zafarbuje włosy traci prawo do oceny wzorowej.
7. Uczeń, który uzyskał w ciągu okresu 25 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny wzorowej. Uczeń, który uzyskał w ciągu
okresu 35 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny bardzo dobrej Analogicznie 50 punktów ujemnych powoduje brak
możliwości uzyskania oceny dobrej
8. Uczeń, który otrzymał 150 punktów ujemnych w okresie otrzymuje naganę od Dyrektora
9. Za przewinienia takie jak: niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły- stwarzanie zagrożeń dla siebie i innych , świadome
niszczenie sprzętu szkolnego, świadome niszczenie rzeczy innych osób, bójkę, agresję fizyczna lub psychiczną wobec
innych osób, kradzież, palenie papierosów, stosowanie używek i rozprowadzanie używek (papierosy, narkotyki, alkohol),
nieodpowiednie zachowanie poza szkołą – narażanie siebie lub innych na niebezpieczeństwo uczeń nie może uzyskać oceny
zachowania wyższej niż nieodpowiednie w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej)
10. Ocenę zachowania ustala się według następującej skali :
1.
2.
3.

wzorowe
powyżej 200 pkt
bardzo dobre
151 – 200 pkt
dobre
100-150 pkt
poprawne
60 – 99 pkt
nieodpowiednie 10 – 59 pkt
naganne
poniżej 10 pkt
11. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
12. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów z obu semestrów
13. Z propozycją oceny zapoznawany jest uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie
14. W przypadku dopuszczenia się przez ucznia poważnego przewinienia typu:
Przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, rozprowadzanie używek
(papierosów, alkoholu , narkotyków), zniszczenie lub zabór mienia cudzego, udział w rozboju, bójce, obraźliwe zachowanie
wobec innej osoby, wagarowanie w okresie 4 tygodni przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej wychowawca może zmienić ocenę z zachowania na niższą od wcześniej ustalonej. O fakcie tym informuje
niezwłocznie na piśmie lub telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
15. W przypadku zaistnienia innych nieujętych w regulaminie zachowań pozytywnych i negatywnych Rada Pedagogiczna ma
prawo do wpisania punktów dodatnich lub ujemnych. Decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna i niepodważalna

