Załącznik nr 3
Punktowy system oceniania zachowania
Za co?

Ile?

Kto przyznaje?

Punkty dodatnie
Zaangażowanie w życie szkoły, praca na rzecz
5 pkt
szkoły
Udział w szkolnych konkursach
5 pkt
przedmiotowych/zawodach sportowych
Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym
5 pkt

Wychowawca klasy,
nauczyciele
Nauczyciel
przygotowujący
Wychowawca klasy

100 % frekwencja w danym miesiącu

5 pkt

Wychowawca klasy

Wyróżniająca się kultura osobista

5 pkt

Wychowawca klasy,
nauczyciel

5 pkt

Wychowawca klasy

5 pkt

Wychowawca klasy,
opiekun klubu

8 pkt

Wychowawca klasy

8 pkt

Wychowawca klasy,
nauczyciel
stwierdzający fakt

8 pkt

Wychowawca klasy

Wzorowa ocena zachowania na kursach
zawodowych/praktykach zawodowych i
zajęciach praktycznych
Działalność wszelkiego rodzaju klubach i
organizacjach
Udział w przedstawieniach, uroczystych
apelach
Wykonanie zadania dodatkowego zleconego
przez wychowawcę lub nauczyciela ( np.
prowadzenie gazetki szkolnej, strony
internetowej, gazetki ściennej, pomocy
dydaktycznych itp.)
Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (np.
Bieg Papiernika)
Udział w pozaszkolnych konkursach
przedmiotowych/zawodach sportowych
Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym
Udział w poczcie sztandarowym
Działalność teatralna/artystyczna
Zaangażowanie w życie środowiska lokalnego
(np. wolontariat)
Wysoka lokata w pozaszkolnych konkursach
przedmiotowych/zawodach sportowych na
szczeblu powiatowym
Wysoka lokata w konkursach
przedmiotowych/zawodach sportowych na
szczeblu wojewódzkim/krajowym

10 pkt
10 pkt
10 pkt
10 pkt
12 pkt
15 pkt

20 pkt

Wychowawca klasy,
nauczyciel
Opiekun samorządu
Opiekun pocztu
Wychowawca klasy
Nauczyciel
przygotowujący
Nauczyciel
przygotowujący
Nauczyciel
przygotowujący
Nauczyciel
przygotowujący

Punkty ujemne
-1 pkt za
Nieusprawiedliwiona opuszczona 1 godzina
każdą
lekcyjna
godzinę
Liczne nieuzasadnione spóźnienia na zajęcia
-5 pkt
lekcyjne w miesiącu
Uwagi dotyczące drobnych przewinień (np.
śmiecenie, spożywanie posiłków w trakcie
-5 pkt
lekcji, brak podręcznika, zeszytu ćwiczeń)
Nieterminowe uzupełnianie/składanie
dokumentacji uczniowskiej (pielęgniarka,
-5 pkt
podpisy, wycieczki)
Upomnienie wychowawcy klasy
-8 pkt
Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji

-8 pkt

Używanie telefonu podczas lekcji

-10 pkt

Niekulturalne zachowanie w stosunku do
kolegów
Niszczenie mienia szkoły

-12 pkt
-12 pkt

Nagana wychowawcy

-12 pkt

Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej

-12 pkt

Palenie papierosów na terenie szkoły i
podczas zajęć pozaszkolnych
Naganna ocena zachowania na kursach
zawodowych/praktykach zawodowych i
zajęciach praktycznych
Aroganckie zachowanie w stosunku do
nauczyciela lub pracownika szkoły

-12 pkt
-12 pkt
-15 pkt

Kradzież mienia szkolnego lub prywatnego
nauczyciela, pracowników szkoły lub kolegów

-15 pkt

Spożywanie alkoholu, środków odurzających
na terenie szkoły i podczas zajęć
pozaszkolnych

-20 pkt

Udział w bójce na terenie szkoły i podczas
zajęć pozaszkolnych

-20 pkt

Nagana dyrektora
Nagana dyrektora z ostrzeżeniem

-20 pkt
-25 pkt

Co miesiąc
wychowawca klasy
Wychowawca klasy
Nauczyciel
stwierdzający fakt
Wychowawca klasy
Wychowawca klasy
Nauczyciel
stwierdzający
Nauczyciel
stwierdzający fakt
Nauczyciel
stwierdzający fakt
Wychowawca klasy
Nauczyciel
stwierdzający fakt
Nauczyciel
stwierdzający fakt
Nauczyciel
stwierdzający fakt
Wychowawca klasy
Nauczyciel
stwierdzający fakt
Wychowawca klasy,
nauczyciel
stwierdzający fakt
Nauczyciel
stwierdzający fakt
Wychowawca klasy,
nauczyciel
stwierdzający fakt
Wychowawca klasy
Wychowawca klasy

Ustalenie oceny z zachowania:
Zachowanie
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
Każdy uczeń na wstępie zaczyna od 100 pkt

Liczba punktów
120 i więcej
105 do 119
85 do 104
60 do 84
40 do 59
39 i mniej

