System przyznawania punktów z zachowania
1.Szczegółowe omówienie kryteriów przyznawania punktów z zachowania - punkty
dodatnie:
LP.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

KRYTERIA OCENIANIA
100% frekwencji
Brak godzin
nieusprawiedliwionych
Brak spóźnień
Wysoka kultura osobista:
słowa i zachowania.
Okazywanie szacunku
nauczycielom, pracownikom
szkoły i rówieśnikom.
Nienaganny strój, schludny
wygląd, brak krzykliwego
makijażu
Udział ucznia w konkursach
szkolnych, przedmiotowych i
olimpiadach:(*)
Za zajęcie wysokiego miejsca
w konkursach:
•
szkolne (I, II, III)
•
pozaszkolne (powiatowe,
wojewódzkie, centralne)
Udział ucznia w zawodach
sportowych (**)
•
zawody międzyklasowe
•
rejonowe i powiatowe
(zajęcie I, II, III miejsca)
•
zwycięstwo w zawodach
sportowych na szczeblu
wojewódzkim i wyższym
Wyjście ze sztandarem szkoły

Aktywna praca na rzecz
szkoły (przygotowanie
materiałów na szkolną stronę
www, pomoc w
przygotowaniu
imprez/akademii, „Dni
otwarte”, uczestnictwo w
akademiach i uroczystościach

PKT
UWAGI
10 raz w miesiącu
10 raz w semestrze
10
10

raz w semestrze
raz w semestrze

5

każdorazowo

ODPOWIEDZIALNI
wychowawca
wychowawca
wychowawca
wychowawca

nauczyciel
przygotowujący

10
20

5
5
10
20

każdorazowo

5

każdorazowe

5

każdorazowe

nauczyciel wf

Wychowawca
(nauczyciel
odpowiedzialny
umieszcza
informację o udziale w
dzienniku
VULCAN)
Wychowawca
(nauczyciel
odpowiedzialny
umieszcza
informację o udziale w
dzienniku
VULCAN)

szkolnych, pełnienie funkcji w
Samorządzie Uczniowskim,
reprezentowanie szkoły w
uroczystościach i imprezach
pozaszkolnych itp.)
1.9 Aktywna praca na rzecz klasy 10 raz w semestrze
wychowawca
(pełnienie funkcji w
samorządzie klasowym,
gazetki klasowe, dobrowolne
wykonanie prac
porządkowych, pomoc
koleżeńska itp.)
1.10
Godne reprezentowanie
10 raz w semestrze
Wychowawca
szkoły na zewnątrz lub
(nauczyciel
aktywny udział w życiu
odpowiedzialny
środowiska lokalnego (np.
umieszcza
wolontariat, praca w
informację o udziale w
projektach międzyszkolnych,
dzienniku
organizacjach
VULCAN)
charytatywnych,
krwiodawstwo itp.)
1.11 Udział w SKS, kołach
10 raz w semestrze
nauczyciel
zainteresowań
odpowiedzialny
1.12 Przyniesienie darów na rzecz
5
każdorazowo
nauczyciel
klasy, biblioteki, pracowni lub
odpowiedzialny
szkoły
1.13 Pochwała wychowawcy klasy
10 każdorazowo
wychowawca
1.14 Pochwała dyrektora szkoły
15 każdorazowo
wychowawca
(*) jeżeli uczeń bierze udział w etapie rejonowym nie przyznajemy mu punktów za etap
szkolny, jeżeli bierze udział w etapie wojewódzkim, nie przyznajemy punktów za etap
rejonowy, jeżeli zostaje laureatem nie przyznajemy punktów za udział w etapie
wojewódzkim.
(**) Jeżeli zawody sportowe odbywają się na szczeblu najwyższym (z pominięciem szczebli
niższych) traktujemy to jak zawody powiatowe. Punktów za jedną imprezę sportową nie
sumuje się.

2.Szczegółowe omówienie kryteriów przyznawania punktów z zachowania - punkty
ujemne:
LP.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

KRYTERIA OCENIANIA
Nieusprawiedliwiona godzina
lekcyjna
Nieusprawiedliwione
spóźnienie na lekcji
Niewywiązywanie się z zadań
wynikających z obowiązków
ucznia (pisemną
korespondencją nie
związaną z lekcją, jedzeniem na
lekcji, brak zmiany obuwia,
wnoszenie kurtek na lekcję
itp.)
Używanie telefonu
komórkowego na lekcji
Nieodpowiednie zachowanie
na terenie szkoły i w czasie
„wyjść poza szkołę”
(zachowanie na
uroczystościach szkolnych,
wycieczkach, lekceważący
stosunek do pracowników
szkoły, aroganckie zachowanie
wobec nauczycieli i kolegów,
wulgarne słownictwo, celowe
niszczenie mienia szkolnego
lub mienia innych osób
Palenie papierosów na terenie
szkoły

PKT
UWAGI
2
za każdą godzinę

ODPOWIEDZIALNI
wychowawca

1

każdorazowo

wychowawca

2

każdorazowo

nauczyciel
odpowiedzialny

5

każdorazowo

10

każdorazowo

nauczyciel
odpowiedzialny
wychowawca/nau
czyciel
odpowiedzialny

15

każdorazowo

Przychodzenie do szkoły pod
100
wpływem alkoholu,
narkotyków i innych środków
odurzających; przynoszenie i
rozprowadzanie alkoholu,
narkotyków i innych substancji
odurzających na terenie szkoły
Agresja (bójki i pobicia,
100
przemoc psychiczna), konflikt z
prawem (potwierdzenie z
policji), kradzież
Zachowanie zagrażające życiu i 100
zdrowiu

każdorazowo,
dotyczy również
wycieczek i imprez
szkolnych

wychowawca/nau
czyciel
odpowiedzialny
wychowawca

każdorazowo

wychowawca

każdorazowo

wychowawca

2.10 Zamieszczenie obraźliwych
tekstów na temat nauczycieli,
uczniów i pracowników szkoły
na stronach www
2.11 Przetrzymywanie książek z
biblioteki szkolnej
2.12 Brak stroju galowego
2.13 Upomnienie wychowawcy
klasy
2.14 Nagana wychowawcy klasy
2.15 Upomnienie dyrektora szkoły
2.16 Nagana dyrektora szkoły
2.17 Inne wykroczenia przeciw
statutowi szkoły

50

każdorazowo

wychowawca

5

raz w miesiącu

5
10

każdorazowo
każdorazowo

wychowawca
wychowawca

20
30
100
5

każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo
każdorazowo

wychowawca
wychowawca
wychowawca
wychowawca

nauczyciel bibliotekarz

