Załącznik nr 2
OCENIANIE ZACHOWANIA
W KLASACH IV – VIII

Punkty dodatnie

1.
2.
3.

4.
5.

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, przestrzeganie regulaminów, dbałość
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
Wzorowe pełnienie dyżurów szkolnych
5 pkt.
każdy
Frekwencja ponad 98%
20 pkt.
raz w półroczu
Dbałość o estetyczny wygląd,
5 pkt.
raz w półroczu
przestrzeganie zasad zdrowia i higieny
osobistej
Aktywny udział w zajęciach
5 pkt.
raz w półroczu za każdy
pozalekcyjnych przedmiotowych
przedmiot
Strój galowy zgodny z zapisem w
10 pkt
każdy
statucie szkoły
II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, postawa społeczna.

1. Pilność i systematyczność
2. Praca na rzecz szkoły (przygotowywanie
pomocy na zajęcia, naprawa sprzętu,
pomoc pracownikom szkoły, pomoc w
bibliotece, prowadzenie dyskotek itp.)
3. Praca w kołach zainteresowań
4. Działalność w formach pozaszkolnych
(Oaza, OSP, kluby sportowe, ZHP, kursy
tańca, szkoła muzyczna, itp.)
5. Systematyczna i efektywna pomoc
kolegom w nauce
6. Praca na rzecz innych ludzi –
wolontariat
7. Pełnienie funkcji w klasie ( SK)
działania na rzecz klasy (gazetka,
imprezy )

10 pkt.

raz w półroczu –
wychowawca.
każdy

10 pkt.

10 pkt.
10 pkt.

raz w półroczu za każde
raz w półroczu

15 pkt.

raz w półroczu

30 pkt.
5 pkt
5 pkt

raz w półroczu
jednorazowo
każdy

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej, reprezentowanie szkoły
1. Udział w przedmiotowym konkursie

5 pkt-etap
szkolny;
10 pkt – II etap
20 pkt –każdy
następny

każdy przypadek

2. Reprezentowanie szkoły w zawodach
sportowych

3. Zajęcie miejsca od 1 do 3 w
którymkolwiek konkursie o których
mowa w pkt. 1 i 2
4. Reprezentowanie klasy w cyklicznych
rozgrywkach międzyklasowych
(projekty, rywalizacja klas)
5. Okolicznościowe reprezentowanie
szkoły na zewnątrz (jasełka, apel itp.)
6. Udział w akademiach, apelach i
uroczystościach szkolnych(do decyzji
organizatora)
7. Pełnienie funkcji w szkole:
a. Poczet sztandarowy
b. Samorząd Uczniowski
c. obsługa techniczna

5pkt – etap
gminny,
międzyszkolny
10 pkt – etap
powiatowy
15 pkt- etap woj.
i wyższy
5 pkt.

każdy

10pkt

każdy

20 pkt.

każdy

15 pkt.

każdy

każdy

na koniec półrocza
20 pkt
15 pkt
20 pkt

IV. Działalność na rzecz środowiska naturalnego
1. Przynoszenie surowców wtórnych :
a .puszki – 60g – 1 pkt.
b. baterie – 70g – 1 pkt.
c. butelki PET – 150g – 1 pkt.
d. makulatura – 2 kg- 1 pkt.
2. Akcja sprzątania świata

max 120
punktów
w 4 kategoriach
Max 1,8 kg- 30
pkt.
Max 2,1 kg – 30
pkt.
Max 4,5 kg – 30
pkt.
Max 60 kg – 30
pkt.
10 pkt

raz w półroczu
raz w półroczu
raz w półroczu
raz w półroczu
raz w półroczu
każdy

V. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym
osobom.
1. Kulturalne zachowanie wobec
10 pkt.
raz w półroczupracowników szkoły, uczniów
wychowawca
2. Inne - nie ujęte wyżej
10-100 pkt
każdy

Punkty ujemne
I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, przestrzeganie regulaminów, dbałość
o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
1. Przeszkadzanie na lekcji
2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela i
innych pracowników szkoły
3. Bójka (udział i prowokacja)- stosowanie
przemocy fizycznej, psychicznej,
zastraszanie , wymuszanie
4. Stosowanie przemocy fizycznej
skutkujące widocznym uszkodzeniem
ciała
5. Nieuzasadnione spóźnienia na lekcje
6. Każdorazowe wyjście z lekcji bez
zezwolenia
7. Każdorazowy brak obuwia zmiennego w
szkole w tym podczas zajęć na hali
sportowej
8. Niewywiązywanie się z podjętych
zobowiązań
9. Nieprzestrzeganie zasad zdrowia,
higieny
i estetyki osobistej:
a) makijaż, niewłaściwy strój, wygląd.
b) farbowane włosy, trwała ondulacja,
modyfikowanie ciała
10. W czasie zajęć organizowanych przez
szkołę;
a)posiadanie lub palenie papierosów,
e – papierosów
b)posiadanie lub picie alkoholu,
posiadanie lub używanie substancji
psychoaktywnych w czasie przebywania
pod opieką pracowników szkoły
11. Agresja fizyczna wobec nauczyciela
12. Niewykonywanie obowiązków
dyżurnego
13. Narażanie życia i zdrowia swojego i
kolegów np. (nieprzestrzeganie zasad
ruchu drogowego, jeżdżenie rowerem po
placu szkolnym itp.)
14. Przynoszenie do szkoły, używanie
niebezpiecznych narzędzi

5 pkt.
5 pkt.

każdy przypadek
każdy

30 pkt.

każdy

50 pkt

każdy

5 pkt.
10 pkt.

każdy
każdy

2 pkt.

każdy

5 pkt.

każdy

5 pkt.
30 pkt.

każdy
każdy

20 pkt

każdy
każdy

50 pkt

100 pkt.
5 pkt.

każdy
każdy

20 pkt.

każdy

30 pkt.

każdy

15. Korzystanie w czasie pobytu w szkole z
telefonów komórkowych, aparatów
fotograficznych, kamer, dyktafonów i
innych urządzeń elektronicznych bez
zgody nauczyciela
16. Nierozliczenie się z biblioteką oraz
nieoddanie kluczyków do szafek przed
klasyfikacyjną radą pedagogiczną
17. Brak stroju galowego
18. Uzyskanie nagany:
a)wychowawcy
b)dyrektora
19. Naruszenie zasad panujących w szkole
innych niż wymienione wcześniej
20. Brak zadania domowego powyżej
ustalonego limitu

20 pkt

każdy

50 pkt.

raz w roku

10 pkt.

każdy

50 pkt.
170 pkt
10-100 pkt

każdy
każdy
każdy

5 pkt

każdy
(wpisuje nauczyciel na
koniec półrocza i koniec
roku)

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, postawa społeczna.
1. Nieodpowiednie zachowanie wobec
innych uczniów- agresja słowna w
szkole i na zajęciach organizowanych
przez szkołę ( wycieczka, zabawa
szkolna, zawody, itp.)
2. Niszczenie mienia szkoły, lub mienia
innych uczniów plus zwrot kosztów
naprawy lub przedmiotu
3. Przywłaszczenie cudzej własności,
wyłudzanie pieniędzy
4. Udowodnione oszustwo, fałszowanie
5. Aprobata złego zachowania kolegów
6. Nietolerancja wobec kolegów

10 pkt.

każdy

30 pkt.

każdy

50 pkt.

każdy

30 pkt.
10 pkt.
10 pkt.

każdy
każdy
każdy

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej, reprezentowanie szkoły
1. Wulgarne słownictwo i gesty wobec
kolegów i pracowników szkoły

20 pkt.

każdy

IV. Działalność na rzecz środowiska naturalnego
1. Niedbałość o porządek w tym
zaśmiecanie otoczenia
2. Znęcanie się nad zwierzętami

20 pkt.

każdy

75 pkt.

każdy

V. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym
osobom.
1. Lekceważące zachowanie wobec
10 pkt.
każdy

nauczyciela
i innych pracowników szkoły
2. Umieszczanie w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
niewłaściwego swojego lub cudzego
wizerunku, wulgarnych lub obrażających
czyjąś godność wpisów w Internecie
3. Umieszczanie cudzego wizerunku w
Internecie bez jego zgody

30 pkt.

każdy

50 pkt

każdy

