Kryteria oceniania zachowania ucznia – karta dla ucznia
DZIAŁANIA UCZNIA

2018/2019
PUNKTY
DODATNIE

Nieusprawiedliwione godziny.
Spóźnienia (spóźnienia z winy komunikacji (autobus) traktujemy jako
usprawiedliwione).
Noszenie stroju szkolnego, czysty i schludny wygląd (kontroluje wychowawca raz w
tygodniu).
Brak stroju galowego na szkolnych uroczystościach.
Noszenie ubrań z wulgarnymi nadrukami, hasłami i emblematami przedstawiającymi
nietolerancję, przemoc, środki odurzające, potępiające ideologię i różne wartości.
Nieskromny wygląd – noszenie ubrań odsłaniających plecy, brzuch, biodra, dekolt,
pośladki. Wyzywający makijaż.
Brak zmiany obuwia i niewłaściwe obuwie.
Kultura wysławiania się w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.
Niewłaściwe zachowanie na lekcjach, przeszkadzanie w ich prowadzeniu (podważanie
i komentowanie poleceń nauczyciela na lekcji, chodzenie w trakcie lekcji, rzucanie
papierkami, notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki, rozmowy z kolegami, żucie
gumy, jedzenie i picie bez zgody nauczyciela).
Wyjmowanie i/lub używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń medialnych w
szkole bez zgody nauczyciela. Telefon powinien być wyłączony i przechowywany w
plecaku uczniowskim.
Niegrzeczne, aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
Niewłaściwe zachowanie się na terenie szkoły.
Ubliżanie kolegom i koleżankom, zaczepki słowne, gesty i czyny naruszające ich
godność osobistą.
Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw.
Samowolne oddalanie się ucznia z klasy w czasie zajęć.
Zachowanie podczas apeli lub uroczystości szkolnych itp.
Niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych, religijnych.
Konflikty i sprzeczki z rówieśnikami.
Nieposzanowanie godności osobistej drugiego człowieka, nietolerancja
ogólnoludzkich wartości i przekonań.
Zachowanie na wycieczkach szkolnych lub imprezach pozaszkolnych:
- wycieczki jednodniowe
- zielone szkoły
Systematyczny dział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą.
Średnia ocen:
4.0 - 4.49
4,5 - 4,99
5,0- 5,49
5,5 – 6,0
Brak dzienniczka ucznia
Brak uwag negatywnych.
Udział w konkursie.
Zajęte miejsca w konkursach szkolnych.

Finalista lub laureat w konkursie przedmiotowym.
Miejsce szczebla wojewódzkiego i powyżej.

Zawody gminne i powiatowe.

Rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym.
Pomoc w organizacji imprez klasowych.
Prace organizacyjno- porządkowe w salach przedmiotowych, dbanie o wystrój klasy.
Przygotowanie klasowej gazetki ściennej.

PUNKTY UJEMNE
2 (za każdą godz)
1
(za każde spóźnienie)
5 (w dniu kontroli)
10
(każdorazowo)
10
(każdorazowo)
10
(każdorazowo)
5 (każdorazowo)

20 (raz w sem.)
(1 – 5)

5

10
(każdorazowo)
5 - 10
5 - 15

5-10

1 – 10
1 – 30
10 w semestrze
za każde zajęcia

10 (każdorazowo)
2 (każdorazowo)
5 - 10
10 (każdorazowo)
2 - 10
10 (każdorazowo)

1 – 10
1 – 30

10
20
30
40
5 (każdorazowo)
20 (raz w sem.)
3
I miejsce – 15
II miejsce – 10
III miejsce - 5
30
I miejsce – 25
II miejsce – 20
III miejsce - 15
I miejsce – 15
II miejsce – 10
III miejsce - 5
10 (raz w sem.)
5 (każdorazowo)
5 (każdorazowo)
10 (każdorazowo)

Kryteria oceniania zachowania ucznia – karta dla ucznia
Udokumentowana pomoc koleżeńska.
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5 sporadyczne,
10 ciągłe
5
5 – 10 (każdorazowo)

Pełnienie funkcji dyżurnego w klasie (oceniana po każdym tygodniu).
5
Pomoc w organizacji imprez szkolnych lub środowiskowych (dekoracje i wystrój sali,
nagłośnienie).
Pomoc nauczycielowi.
1-5
Przygotowywanie uroczystości szkolnych (apele, akademie, przedstawienia).
5 – 20
Udział w Poczcie Sztandarowym
10 (każdorazowo)
Udział w akcjach (charytatywnych, prozdrowotnych, ekologicznych, kampaniach
5 – 10 (każdorazowo)
społecznych, wolontariat itp.)
Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego.
10 – 50 (w zależności od rodzaju szkody)
Wyłudzanie pieniędzy.
40 (każdorazowo)
Bójki i prześladowania innych uczniów (zastraszanie, znęcanie się, pobicia, przemoc
50
fizyczna i psychiczna, izolowanie kogoś, ośmieszanie).
(za powtórne zach. – ocena naganna)
Nakłanianie do negatywnych zachowań innych uczniów – zjawisko „fali”.
50 (każdorazowo)
Dopuszczanie się czynów karalnych podlegających dochodzeniu policji lub innym
50
specjalnym działaniom oraz kradzież.
(za powtórne zach. – ocena naganna)
Posiadanie, zażywanie i sprzedaż narkotyków oraz innych środków odurzających (np.
50 (za powt. zach. – ocena naganna)
papierosy, alkohol, dopalacze itp.).
Stosowanie cyberprzemocy - nękanie, podszywanie się, obrażanie na portalach
30 - 50
internetowych, rozpowszechnianie prywatnych treści audio i foto, bez wiedzy osoby
(każdorazowo)
zainteresowanej, kręcenie filmów, robienie zdjęć, nagrywanie dźwięku bez zgody
osoby zainteresowanej.
Zachowania niebezpieczne, zagrażające życiu i zdrowiu własnemu i innych (np.
30 – 50
posiadanie narzędzi niebezpiecznych, materiałów toksycznych, wybuchowych,
(każdorazowo)
łatwopalnych)
Fałszowanie dokumentów – podrabianie zwolnień, usprawiedliwień i podpisów,
50 (każdorazowo)
dopisywanie ocen.
Punkty do dyspozycji wychowawcy
30
Uczeń, który jest biernym świadkiem zachowań szczególnie nagannych innych uczniów i nie reaguje na nie, może być ukarany i
otrzymać punkty ujemne, według uznania wychowawcy (po konsultacjach z Radą Pedagogiczną).

W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może wnioskować o podwyższenie lub obniżenie oceny z
zachowania, niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.
Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 20 pkt. ujemnych w semestrze, a w wyniku
klasyfikacji rocznej – powyżej 40 pkt.
Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 40 pkt. ujemnych w semestrze, a w wyniku
klasyfikacji rocznej – powyżej 80 pkt.

Zachowanie ucznia ocenia się następująco:
Ocena

Liczba punktów

Wzorowa
Bardzo dobra
Dobra
Poprawna

200 i więcej
160 - 199
100 - 159
51 - 99

Nieodpowiednia

0 - 50

Naganna

0 i poniżej

• Pełny opis oceny zachowania ucznia znajduje się w Regulaminie Punktowego Systemu Oceniania Zachowania Uczniów

