Punktowy system oceniania zachowania – wyciąg z wso
Punkty dodatnie
Punkty ujemne
1.Udział w konkursach :
1. Niewłaściwe zachowanie w szkole:
szkolnych 10pkt ( każdorazowo)
■ przeszkadzanie na lekcji 5pkt
■ niewykonanie polecenia 5pkt
międzyszkolnych i powiatowych 20pkt ( każdorazowo)
■ aroganckie zachowanie 10pkt
■ wulgarne słownictwo 1pkt
· na wyższych szczeblach 60pkt ( każdorazowo)
■ za niewłaściwe zachowanie w drodze do i z szkoły oraz w środkach
transportu publicznego 10pkt
■ niewypełnienie obowiązku dyżurnego : · klasowego 5pkt.
· szkolnego 10pkt
■ samowolne opuszczanie terenu szkoły 10pkt
■ niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych 10pkt
■ podrabianie podpisu , usprawiedliwienia 30pkt
■ brak właściwego obuwia 5pkt ( na wf, zajęciach praktycznych)
■ brak stroju galowego - 10pkt
■ używanie telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych
10pkt
■ nieregulaminowy wygląd (strój, obuwie, makijaż, fryzura itp.) 5pkt
2. Udział w zawodach sportowych:
2. Niewłaściwy stosunek do kolegów i koleżanek:
szkolnych 10pkt ( każdorazowo)
■ bójka 30pkt
■ wyłudzanie pieniędzy 30pkt
gminnych 15pkt ( każdorazowo)
■ znęcanie się nad innymi, zastraszanie 30pkt
powiatowych 20pkt ( każdorazowo)
■ nie reagowanie na krzywdę innych 5pkt
wojewódzkich i wyższych szczeblach 50pkt (każdorazowo)
■ ubliżanie kolegom 10pkt
■ podżeganie kolegów do złych czynów 10pkt
3. Realizacja obowiązku szkolnego
a) Punktualność ( 0 spóźnień) - 20pkt (przyznawane raz w półroczu)
b) wzorową frekwencję - 100% obecności w tygodniu – 10 pkt;
do 10 godzin usprawiedliwionych w półroczu - 30pkt,
11-20 godzin usprawiedliwionych w półroczu 15pkt,
nie uwzględnia się godzin opuszczonych z powodu
reprezentowania szkoły na zewnątrz pod opieką nauczyciela,
0 godzin opuszczonych 50 pkt

3. Niesystematyczna realizacja obowiązku szkolnego:
■ spóźnienia - każde odnotowane spóźnienie ( pierwsza godzina
lekcyjna – 1 pkt, kolejne godziny lekcyjne -2pkt)
■ wagary - nieusprawiedliwione godziny cały dzień – każda godzina
liczona
po -3pkt, pojedyncze godziny nieusprawiedliwione w ciągu dnia 6pkt

4. Aktywny udział w imprezach artystycznych oraz pomoc w ich
organizacji:
pomoc w organizacji imprezy 10pkt ( każdorazowo)
aktywny udział w imprezie 50pkt (występ, prowadzenie
każdorazowo)
wykonanie gazetki 20pkt ( każdorazowo)
wykonanie dekoracji na uroczystości 30pkt ( każdorazowo)
· ustawienie krzeseł na uroczystości 10pkt ( każdorazowo)
5. Kulturę osobistą do 20pkt

6. Pomoc w szkole
a) pomoc nauczycielom i obsłudze szkoły do 10pkt
b) pomoc nauczycielom i obsłudze szkoły w dni wolne od zajęć
edukacyjnych (weekend, ferie, wakacje, itp.) 30pkt
7.Pochwałę wychowawcy wobec klasy do 30pkt

8.Sumienne pełnienie funkcji społecznych do 30pkt
9.Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych do 20pkt
10.Aktywne pełnienie funkcji w szkole ( Samorząd Uczniowski,
Rada Internatu, Rada Szkoły, itp.) 25 pkt ( raz w semestrze)
11.Aktywne pełnienie funkcji w klasie 15pkt. (raz w semestrze)
12.Wolontariat szkolny i pozaszkolny 20pkt (akcja jednorazowa),
* stała współpraca50pkt. (raz w semestrze)
13.Opieka nad sprzętem muzycznym 10pkt (każdorazowo)
14.Poczet sztandarowy : 5pkt (każdorazowo),
reprezentowanie Szkoły na zewnątrz 20pkt (każdorazowo)

4. Niewłaściwy stosunek do cudzego mienia:
■ niszczenie mienia 20pkt
■ kradzież - każdy przypadek 30pkt
■ zaśmiecanie pomieszczeń i terenu szkoły 5pkt

5. Niewłaściwy stosunek do własnego zdrowia i życia:
■ palenie papierosów i towarzyszenie palącemu na terenie szkoły
10pkt ( każdorazowo)
■ picie alkoholu i towarzyszenie pijącemu – każdy przypadek 30pkt
(każdorazowo)
■ zażywanie środków odurzających - każdy przypadek 30pkt(
każdorazowo)
6. Stwarzanie sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu
(np. nieprzepisowa jazda pojazdem mechanicznym po terenie szkoły)
każdy przypadek 20pkt
7. Kary regulaminowe:
■ upomnienie ustne wychowawcy 10pkt
■ nagana pisemna wychowawcy 30pkt
■ upomnienie lub nagana dyrektora szkoły 50pkt

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia:
wywiązywanie się z obowiązków ucznia
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
innych osób
dbałość o honor i tradycje szkoły
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza
dbałość o piękno mowy ojczystej
szkołą
okazywanie szacunku innym osobom.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali:
wzorowe
poprawne
bardzo dobre
nieodpowiednie
dobre
naganne
Wszelkie uwagi o uczniach (pozytywne i negatywne) nauczyciele są zobowiązani odnotować w dzienniku lekcyjnym. Ocenę
ustala się w zależności od liczby uzyskanych punktów. Za punkt wyjścia przyjmuje się 100pkt w semestrze. Uzyskane
punkty oblicza wychowawca klasy.
W klasie programowo najwyższej, ze względu na skrócony okres kształcenia, przyznaje się dodatkowo 100pkt (po 50pkt w
każdym półroczu).
Za pozytywną działalność punkty się dodaje, za nieodpowiednie zachowanie punkty się odejmuje.
Ocenę śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
Ocena Śródroczna
Ocena Roczna
wzorowe 250 i więcej
wzorowe 500 i więcej
bardzo dobre 200 - 249
bardzo dobre 400 - 499
dobre 150 - 199
dobre 300 – 399
poprawne 100 - 149
poprawne 200 - 299
nieodpowiednie 50 - 99
nieodpowiednie100 - 199
naganne 0 - 49
naganne 0 - 99
Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna . Uczeń, który otrzymał naganę
Dyrektora Szkoły nie może otrzymać oceny (semestralnej, końcoworocznej) z zachowania wyższej niż poprawna.
W uzasadnionych przypadkach wychowawca może anulować punkty ujemne uzyskane w pierwszym półroczu (ocena
naganna), jeżeli uczeń wykazuje znaczącą poprawę zachowania (ocena nieodpowiednia).

