Zasady oceniania zachowania uczniów
- szczegółowe kryteria ocen punktowych zachowania w klasach IV-VIII

Zgodnie z Paragrafem 38 Statutu Szkoły nie przyznajemy punktów dodatnich za
obowiązki statutowe ucznia!

Lp. Zachowanie ucznia
1.

Punkty

Uwagi nauczycieli

Udział w indywidualnych zawodach
sportowych i konkursach różnych
szczebli ( w zależności od stopnia
zaangażowania):
- szczebel szkolny

2 - 10 pkt.

- szczebel powiatowy, rejonowy

10 - 15 pkt.

- szczebel wojewódzki i

każdorazowo

20 pkt.

ogólnopolski
2.

Udział w drużynowych/zespołowych
zawodach sportowych i konkursach
różnych szczebli ( w zależności od
stopnia zaangażowania):
- szczebel szkolny

1 - 5 pkt.

- szczebel powiatowy, rejonowy

5 - 10 pkt.

- szczebel wojewódzki i

10 - 15 pkt.

każdorazowo

ogólnopolski
3.

Praca na rzecz szkoły, włączenie
się w organizację i
przeprowadzenie uroczystości

3 - 10 pkt.

każdorazowo

szkolnych oraz pozaszkolnych.
4.

Praca na rzecz klasy.

od 1 do 6 pkt.

każdorazowo

5.

Wolontariat okolicznościowy
organizowany na terenie szkoły.
(oceniamy osoby, które nie należą

2 pkt

każdorazowo

do Klubu Wolontariatu).
6.

Systematyczność i zaangażowanie
w Samorządzie Uczniowskim,
Klubie Wolontariatu, kole

.

teatralnym, gazecie szkolnej,

od 1 do 20 pkt.

Szkolnym Klubie Sportowym,

na koniec
półrocza wpisuje
opiekun

chórze, kole plastycznym, kołach
zainteresowań oraz zajęć z PPP
7.

Aktywne pełnienie funkcji w:
- samorządzie klasowym

raz w półroczu
od +1 do 5 pkt.

- poczcie sztandarowym

15 pkt.

wychowawca
opiekun pocztu –
każdorazowo za
wyjście
pozaszkolne

8.

Pomoc koleżeńska

9.

Premia za całkowity brak punktów

od +1 do 5 pkt.

raz w półroczu

+10 pkt.

raz w półroczu

+10 pkt.

raz w półroczu

od +1 do 5 pkt.

raz w półroczu

ujemnych.
10. Premia za 100% frekwencję.
11. Postępy w zachowaniu ucznia i
jego wysiłek w pracy nad sobą.

( przyznaje
wychowawca z
klasą)

12. Wybitne osiągnięcia pozaszkolne

+ 10 pkt.

(dotyczy zajęć pozaszkolnych,

za każde
osiągnięcie

których nie ma w ofercie szkoły) na
poziomie powiatu i wyżej, na
podstawie dyplomów, medali itp.
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13. Stosunek do obowiązku szkolnego,

-2 pkt.

każdorazowo

-5 pkt.

uwagę wpisujemy

np. brak pracy na lekcji, brak
zadania domowego (trzy minusy)
14. Łamanie zasad kulturalnego
zachowania oraz współpracy w

po udzieleniu

czasie zajęć lekcyjnych.

dwukrotnego
upomnienia

15. Znęcanie psychiczne.

-15pkt.

16. Zachowania agresywne:

nauczyciel

- agresja słowna, np. wulgaryzmy,

-5 do -10 pkt.

wyzwiska

obecny przy
zdarzeniu lub

- udział w bójkach

-10 pkt.

- pobicia

-11 do -20 pkt.

17. Palenie papierosów, picie alkoholu,

- 20 pkt.

wychowawca,
pedagog
nauczyciel

zażywanie narkotyków, dopalaczy,

obecny przy

oraz innych środków odurzających

zdarzeniu

18. Świadome łamanie regulaminów i

nauczyciel

procedur obowiązujących w szkole.

19.

każdorazowo

od - 5 do - 10 pkt.

Celowe spóźnianie się na zajęcia
lekcyjne ( z pominięciem spóźnienia
na pierwszą lekcję).

-1 pkt.

20. Kradzież

-25pkt.

obecny przy
zdarzeniu

nauczyciele

pedagog,
wychowawca

21. Kradzież intelektualna.

od-10 do -20pkt.

nauczyciel

22. KŁAMSTWO

od -5 do - 10 pkt.

Nauczyciel

23. Zniszczenia mienia

od -5 do - 15 pkt.

Nauczyciel
obecny przy
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zdarzeniu.
24. Wagary
25. Stwarzanie zagrożenia na

- 10 pkt.
od -5 do - 10 pkt.

przerwach
26. Znieważanie, aroganckie

wychowawca
nauczyciel
dyżurujący

od -10 do -20 pkt.

każdorazowo,

zachowanie wobec nauczyciela lub

nauczyciel

pracownika szkoły,

obecny przy

kolegów/koleżanek.

zdarzeniu lub
wychowawca na
wniosek innych

27. Świadome używanie telefonu

-5pkt.

Nie wpisujemy

komórkowego na lekcji oraz na

punktów wtedy,

przerwie bez zgody nauczyciela.

gdy telefon
zadzwoni
przypadkowo.

28. Fotografowanie lub filmowanie

-10 pkt.

Każdorazowo.

zdarzeń z udziałem innych osób

Nauczyciel

bez ich zgody.

obecny przy
zdarzeniu lub
wychowawca na
wniosek innych.

29. Upublicznianie materiałów i

-15 pkt.

fotografii bez zgody obecnych na

Pedagog,
wychowawca

nich osób.
30. Łamanie zasad etykiety, hejt, mowa

Od -10 do -20 pkt.

nienawiści.

Pedagog,
nauczyciele

31. Brak odświętnego stroju

-5 pkt.

obowiązującego podczas

Wychowawca,
nauczyciel

uroczystości szkolnych w
wyznaczone dni.
32. Niewywiązanie się z podjętego

- 2 pkt.
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Wychowawca,

działania lub działania

nauczyciel

przydzielonego przez wychowawcę/
nauczyciela.
33. Naruszanie statutu w zakresie

-5 pkt.

stroju szkolnego i wizerunku ucznia.

Wychowawca,
nauczyciel

34. Awatar wprowadzony niezgodnie z

-10 pkt.

regulaminem
35. Punkty przyznane przez uczniów klasy.

wychowawca
jednorazowo na

1-10

koniec każdego
półrocza
uczniowie

Uczeń wzorowy nie może otrzymać więcej niż -5 pkt. w półroczu, bardzo
dobry nie więcej niż -10 pkt., dobry nie więcej niż -15 pkt.. Jeśli uczeń ma -35
pkt., jego zachowanie jest nieodpowiednie.
Opracowały: Iwona Cedro i Elżbieta Woźniak

Zmiany 2017: Beata Rygucka, Anna Rejek, Ilona Kozubska, Beata Wojtas
Zmiany 2018: Olga Taratajcio, Joanna Stawicka, Artur Wels, Aleksandra Kurasińska, Paulina
Konieczna
Zmiany 2020: Agnieszka Piskuła, Marta Janzen, Katarzyna Jarosz, Edyta Kołtun, Tomasz Biel,
Małgorzata Walendzik
Zmiany 2021: Agnieszka Czukiewska, Magdalena Bajbuła, Małgorzata Szemlij, Izabela Krzemińska,
Wioletta Kołodziejska, Krystyna Mazurek, Renata Świątek, Karolina Hawrylewicz-Puziak
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