
Układ tabelaryczny systemu punktowego z zachowania

I. Ustalenia wstępne
1. Ocenie podlega zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą.
2. Każdy uczeń otrzymuje na początku  semestru kredyt w wysokości 50 punktów.

II. Punktacja
                         WZOROWA – 110 i więcej punktów            BARDZO DOBRA –  109 – 86 punktów     
                         DOBRA – 85 – 61 punktów                            POPRAWNA –  60  – 41 punktów    
                         NIEODPOWIEDNIA – 40 – 21 punktów     NAGANNA – 20 i mniej punktów
III. Punkty dodatnie
L.p. Treść Punkty Częstotliwość oceny
1* Udział w konkursach i zawodach szkolnych    3 Za każdy udział

2* Pomoc koleżeńska w nauce po zajęciach na terenie szk. pod kontrolą n-la do   5 Na koniec semestru

3* Prace na rzecz szkoły / klasy po zajęciach lekcyjnych do   5 Za każdą pracę

4* Solidne wywiązywanie się z obowiązku dyżurnego szk. i na stołówce do   5 Po zakończeniu 
tygodniowego dyżuru

5* Udział,  pomoc w organizacji imprez szkolnych ( apele, akademie itp.) do   5 Za każdą imprezę

6* Zwycięzcy konkursów/zawodów szkolnych

1 miejsce 
2 miejsce
3 miejsce
wyróżnienie

  7
  6
  5
  4

Po konkursie, 
zawodach

7* Reprezentowanie szkoły w zawodach na wszystkich szczeblach 4 Każdorazowo

8* Reprezentowanie szkoły w konkursach na wszystkich szczeblach   5 Każdorazowo

9* Zwycięzcy konkursów / zawodów gminnych, powiatowych

1 miejsce 
2 miejsce
3 miejsce
wyróżnienie

11
10
  9
  8

Po konkursie, 
zawodach

10* Zwycięzcy konkursów  / zawodów rejonowych

1 miejsce 
2 miejsce
3 miejsce
wyróżnienie

15
14
13
12

Po konkursie, 
zawodach

11* Zwycięzcy konkursów / zawodów  wojewódzkich

1 miejsce 
2 miejsce
3 miejsce
wyróżnienie

20
19
18
17

Po konkursie, 
zawodach

12* Zwycięzcy konkursów / zawodów  krajowych

1 miejsce 
2 miejsce
3 miejsce
wyróżnienie

50
45
40
35

Po konkursie, 
zawodach

13* Działalność na rzecz środowiska lokalnego do  5 Na zakończenie 
semestru

14* Indywidualne punkty od wychowawcy klasy do  5 Na zakończenie 
semestru

15* Pomoc w bibliotece, czytelni do  5 Na zakończenie 
semestru

16*
Pomoc w prowadzeniu kroniki szkolnej, klasowej, księgi absolwentów i 
innych

do 5 Na zakończenie 
semestru

17* Uczestnictwo w kołach zainteresowań do  5 Na koniec  semestru
za każdą działalność

18* Stosunek do nauki (pracowitość, sumienność i przygotowanie do zajęć) do  5 Na zakończenie 
semestru

19* Aktywny udział w pracy organizacji szkolnych do 10 Na koniec  semestru
za każdą działalność

20* Aktywny udział w pracy samorządu szkolnego, klasowego do 10 Na koniec semestru za 
każdą dział.

21* Aktywny udział w redagowaniu gazetki szkolnej, strony internetowej do 10 Na koniec  semestru

22* Kultura osobista do 10 Na zakończenie 
semestru

23* Przygotowanie i współudział w tworzeniu godzin wychowawczych do 10 Każdorazowo
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IV. Punkty ujemne
L.p. Treść Punkty Częstotliwość oceny
1& Spóźnienia na zajęcia szkolne - 1 Za każde spóźnienie

2&
Nieusprawiedliwione nieobecności (na piśmie w ciągu tygodnia od powrotu do 
szkoły)

- 2 Za każdą godzinę

3& Nie zwracanie pożyczonych książek i sprzętu sportowego - 2 Za każdy incydent

4& Brak reakcji na złe zachowanie kolegi/koleżanki w różnych sytuacjach szk. - 3 Za każdy incydent

5& Brak zmiany obuwia ( wymiana obuwia w ciągu tygodnia od zgłoszenia) - 3 Za każdy incydent

6& Nieuprawnione korzystanie z komórki i innych urządzeń elektronicznych. - 3 Za każdy incydent

7& Zaśmiecanie otoczenia - 3 Za każdy incydent

8&
Niewłaściwe zachowanie na  lekcjach,  przerwach, zaj. dydakt. – wych., 
podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych

- 4 Za każdy incydent

9&
Nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego w klasie i na stołówce 
oraz przydzielonych zadań przez nauczycieli

do  - 5 Zgodnie z ustalonym 
terminarzem

10&
Ściąganie: w trakcie sprawdzianów, prac domowych /na lekcjach, świetlicy i 
przerwach międzylekcyjnych /. 
Nie zgłaszanie braku prac domowych oraz plagiaty

- 5 Za każdy incydent

11& Ucieczka z zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych -5 Za każdą godzinę

12& Używanie wulgarnych słów , gestów - 5 Za każdy incydent

13& Arogancja, ubliżanie pracownikom szkół lub innym osobom -10 Za każdy incydent

14& Niszczenie sprzętu, umeblowania, obiektu szkolnego, gazetek   - 10 Za każdy incydent

15&
Niewłaściwy wygląd i ubiór
            uczniowski

1. Brak stroju
2. Nadmierna ilość ozdób
3. Zbyt skąpy, wyzywający ubiór
4. Malowanie paznokci, ust, brwi i powiek
5. Malowanie włosów

- 3
- 5
- 5
- 5

   - 20

Za każdy incydent

16& Przynoszenie i posiadanie papierosów, alkoholu i środków odurzających -10 Za każdy incydent

17& Przynoszenie, posiadanie i używanie niebezpiecznych narzędzi -10 Za każdy incydent

18& Zaczepianie słowne, ubliżanie, przemoc psychiczna   - 10 Za każdy incydent

19& Ten kto wszczyna , prowokuje i uczestniczy w bójkach -15 Za każdy incydent

20&
Fałszowanie podpisów, dokumentów, ocen, prac klasowych, kartkówek, uwag 
oraz oszukiwanie nauczycieli i innych pracowników szkoły

-20 Za każdy incydent

21& Kradzież, wyłudzanie, wymuszanie -20 Za każdy incydent

22& Niewłaściwy stosunek do symboli szkolnych, narodowych i religijnych -20 Za każdy incydent

23& Palenie papierosów -20 Za każdy incydent

24& Picie alkoholu, używanie środków odurzających -30 Za każdy incydent

V. Ustalenia końcowe

1. 1* , 6*- 12*- w przypadku zwycięzcy; nie otrzymuje punktów za udział. Punkty nie dublują się.
2. Uroczystości szkolne , na których wymagany jest strój apelowy:   rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas I,  
    14 października – święto K.E.N. , 11 listopada – Odzyskanie Niepodległości, apel bożonarodzeniowy, apel wielka-
   nocny, święto Konstytucji 3 Maja, święto – rocznice obu szkół, zakończenie roku szk.  

3. 15& - dziewczęta mogą posiadać po jednym kolczyku w uszach oraz po jednym pierścionku na rękach,
          -  chłopcy nie posiadają jakichkolwiek ozdób.

4. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 10 pkt. ujemnych.
5. Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 15 pkt. ujemnych.
6. Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 20 pkt. ujemnych.
7. Oceny poprawnej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie ( poza dodatnimi) 30 pkt. ujemnych.
8. Nagana udzielona przez  dyrektora szkoły skutkuje przyznaniem uczniowi 20 pkt. ujemnych.
9. Nagana  udzielona przez  wychowawcę klasy skutkuje przyznaniem uczniowi 10 pkt. ujemnych.
10. Uczeń, który w ciągu semestru osiągnie – 50 punktów /z zakresu punktów ujemnych / zgodnie ze statutem szkoły
     jest wykluczony z imprez typu : dyskoteka, andrzejki, choinka. 
      W przypadku poprawy zachowania ucznia / od ostatniego zdarzenia /, decyzję o umożliwieniu udziału w imprezie 
      podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły. 
11. W przypadku wystąpienia różnicy w ocenie z zachowania między I i II semestrem o dwa i więcej poziomów, uzyska-
      ną ilość punktów sumujemy i dzielimy przez 2.
12. W szczególnych przypadkach, nie uwzględnionych w punktowym systemie oceniania z zachowania, decyzję o ocenie
      – po jej umotywowaniu na forum Rady Pedagogicznej – podejmuje wychowawca. 


