KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
klasy VII-VIII

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

wzorowe

400 pkt. i więcej

bardzo dobre

300 – 399 pkt.

dobre

200 – 299 pkt.

poprawne

71 – 199 pkt.

nieodpowiednie
naganne

1 – 70 pkt.
0 pkt. i mniej

KREDYT na start 100 pkt.

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
klasy IV-VI

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

wzorowe

300 pkt. i więcej

bardzo dobre

231 – 299 pkt.

dobre

161 – 230 pkt.

poprawne

71 – 160 pkt.

nieodpowiednie
naganne

1 – 70 pkt.
0 pkt. i mniej

KREDYT na start 100 pkt.

PUNKTY DODATNIE :
PUNKTACJA CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRZYDZIELANIA
PUNKTÓW
1. Konkursy.
1) konkursy ogólnopolskie:
a) udział;
b) finalista / laureat konkursu
ogólnopolskiego.
2) Konkurs Matematyczny KANGUR:
a) udział;
b) wyróżnienie;
c) wynik bardzo dobry;
d) laureat
3) Konkurs OXFORD PLUS:
a) udział;
b) laureat IV – V stopnia;
c) laureat I – III stopnia;
d) laureat I stopnia z
wyróżnieniem.

20 pkt.
40/60 pkt.

za

20 pkt.
25 pkt.
35 pkt.
50 pkt.

każdy

wychowawca,

konkurs
20 pkt.
25 pkt.
30 pkt.
40 pkt.

organizator

lub

4) konkursy gminne:
a) udział;
b) wyróżnienie;
c) zajęcie I – III miejsca.

15 pkt.
20 pkt.
25 pkt.

5) konkursy powiatowe/rejonowe:
a) udział
b) wyróżnienie
c) zajęcie I - III miejsca

15 pkt.
30 pkt.
40 pkt.

6) zawody sportowe
(udział / zajęcie I - III miejsca):
a) szkolne;
b) gminne;
c) rejonowe;
d) wojewódzkie.

10 / 15 pkt.
10 / 20 pkt.
10 / 30 pkt.
10 / 40 pkt.

7) konkursy wewnątrzszkolne:
a) udział;
b) zajęcie I – III miejsca.

KTO
PRZYDZIELA
PUNKTY

10 pkt.
15 pkt.

zawody

konkursu

2. Zaangażowanie w życie szkoły :
1) aktywna praca w organizacjach
szkolnych.
2) imprezy szkolne:
a) udział w apelu;
b) pomoc w zorganizowaniu
i udział w apelu;
c) udział w uroczystości
ogólnoszkolnej;
d) pomoc w zorganizowaniu
i udział w uroczystości
ogólnoszkolnej;
e) przygotowanie dekoracji
i rekwizytów po zajęciach
lekcyjnych
3) praca na rzecz szkoły z własnej
inicjatywy , np. :
samodzielne przygotowanie
apelu, przygotowanie
i przeprowadzenie konkursu;
4) dyżury
a) klasowe

10 -40 pkt.

raz w okresie

w-ca ,
opiekunowie
organizacji

5 pkt.
5-15 pkt.

za każdy udział
za każdą pomoc

10 pkt.

za każdy udział

wychowawca ,
osoba
organizująca
imprezę

10-30 pkt.

za każdą pomoc

10 - 20 pkt.

za każdą
inicjatywę

15 – 30
pkt.

za każdą
inicjatywę

wychowawca

5 pkt.

w szczególnych
przypadkach
raz w okresie

wychowawca ,
n-le
przedmiotu

b)

ogólnoszkolne

5 – 10 pkt.

c)

opieka nad zielenią

5 – 10 pkt.

5) inne
a) opieka nad młodszymi
b) zbiórka surowców wtórnych
- makulatura

- plastikowe nakrętki

c) udział w akcjach
charytatywnych ( np.:
Gorączka Złota, WOŚ, …)

5 – 10 pkt.

n-l dyżurujący
opiekun SK PCK
wychowawca
raz w okresie

wych. klas I –
III

raz w okresie

wych., org.
zbiórki

5 – 20 pkt.

raz w okresie

wych., org.
zbiórki

5 – 20 pkt.

raz w okresie

wych., org.
zbiórki

1 pkt z 1 kg
nie więcej
niż
25 pkt.

3. Zaangażowanie w życie klasy:
1) aktywna praca w samorządzie
klasowym;

5 -20 pkt.

raz w okresie

wychowawca

2) praca na rzecz klasy z własnej
inicjatywy (gazetki, dodatkowe
pomoce na lekcje...);

5 - 20 pkt.

za każdą
inicjatywę

wychowawca

3) przygotowanie uroczystości
klasowej;

5 -20 pkt.

za każdą
inicjatywę

wychowawca

10 pkt.

za każde zadanie

wychowawca

10 pkt.
5 pkt.
5 – 15 pkt.

kwiat w doniczce
kwiaty do wazonu
raz w okresie

wychowawca
wychowawca
w-ca, pomoc:
n-le proszeni
są o notatki
w karcie uwag

5 pkt.

na koniec II
okresu

wychowawca

4) wywiązywanie się
z przydzielonego zadania;
5) ukwiecenie klasy.
4. Systematyczna pomoc kolegom
w nauce na terenie szkoły.

5. Osiąganie wyników w nauce:
1) za podniesienie wyników w nauce o
0,1.
6. Zaangażowanie w życie środowiska
lokalnego:
1) prezentacje w kaplicy;
2) udział w przedświątecznym
spotkaniu seniorów (rola, strój,
dekoracje);
3) reprezentowanie szkoły w
uroczystościach zewnętrznych;
a) poczet
b) program artystyczny
7. Kultura osobista :
1) uczciwość;
2) codzienna kultura słowa;
3) powitania n-li i pracowników
szkoły oraz stosunek do nich;
4) poszanowanie wyposażenia szkoły;
5) respektowanie norm współżycia w
grupie;
6) estetyka stroju i wyglądu.
8. Zachowania świadczące
o wyjątkowej dojrzałości, empatii,
życzliwości,...

5 – 15 pkt.
5 – 30 pkt.
organizator,
za każde zadanie
wychowawca
15 pkt.
5 – 30 pkt.

5 pkt.
za każdy
element

raz w okresie

wychowawca,
pomoc: n-le
proszeni są
o notatki
w karcie uwag.

10 - 30 pkt.

za każde
zachowanie

wychowawca,
nauczyciele

PUNKTY UJEMNE:
PUNKTACJA

1. 1) Przeszkadzanie na lekcji;
2) Notoryczne*
przeszkadzanie.
2. 1) Niewykonywanie poleceń
n-la;
2) Notoryczne*
niewykonywanie poleceń
nauczyciela.
3. 1) Brak przyborów,
materiałów, stroju
sportowego;
2) Notoryczny*brak przyborów
i stroju sportowego.

CZĘSTOTLIWOŚĆ
PRZYDZIELANIA
PUNKTÓW

KTO
PRZYDZIELA
PUNKTY

każdorazowo

n-l prowadzący
zajęcia

każdorazowo

n-l prowadzący
zajęcia

każdorazowo

n-l prowadzący
zajęcia

każdorazowo

n-l przedmiotu

każdorazowo

wychowawca

5 pkt.
15 pkt.

5 pkt.

15 pkt.

5 pkt.

15 pkt.

4. Nieuzupełnienie notatek
i wiadomości wynikających
z nieobecności na zajęciach.

10 pkt.

5. 1) Niezgodny z zapisem
w Statucie strój codzienny;

5 pkt.

2) Notoryczne* zastrzeżenia
do stroju codziennego,
makijaż.

10 pkt.

6. Brak stroju galowego.

15 pkt.

każdorazowo

wychowawca

7. Niewłaściwe zachowanie
podczas apeli, uroczystości
klasowych i szkolnych

20 pkt.

każdorazowo

wychowawca

8. Opuszczanie terenu szkoły bez
pozwolenia.

15 pkt.

każdorazowo

świadek
zdarzenia

9. Spóźnianie.

5 pkt.

każdorazowo

10. Nieusprawiedliwienie
nieobecności w terminie
1 tygodnia.

5 pkt.

każdorazowo

n-l prowadzący
zajęcia
wychowawca

11. Aroganckie odnoszenie się do
nauczyciela, pracowników
szkoły, opiekuna, kierowcy.

30 pkt.

każdorazowo

świadek
zdarzenia

12. Niewykonanie zobowiązania,
np.: nieprzygotowanie się
do apelu, uroczystości
szkolnej, niewywiązanie się
z zadania realizowanego
na potrzebę zajęć.

10 pkt.

każdorazowo

osoba
zainteresowana

13. Niewywiązywanie się
z obowiązku dyżurnego.

10 pkt.

każdorazowo

osoba
zainteresowana

14. 1) Korzystanie z telefonu
komórkowego
i odtwarzaczy cyfrowych
na zajęciach;

10 pkt.
każdorazowo

świadek
zdarzenia

2) Notoryczne* korzystanie
z telefonu komórkowego i
odtwarzaczy cyfrowych na
zajęciach.
15. Zaczepki słowne lub fizyczne.

20 pkt.

15 pkt.

każdorazowo

16. Bójki.

30 pkt.

każdorazowo

17. Wulgarne słownictwo.

20 pkt.

każdorazowo

świadek
zdarzenia
świadek
zdarzenia
świadek
zdarzenia

18.1) Zachowanie zagrażające
bezpieczeństwu innych;

10 pkt.

2) Zachowanie świadome
zagrażające bezpieczeństwu
innych.
19.Niszczenie rzeczy swoich
i innych oraz sprzętu,
umeblowania oraz budynku,
np.:
1) bujanie się na krzesłach;
2) pisanie po meblach...;
3) nieoprawione książki,
zeszyty...;
4) zbicie szyby, urywanie
listew, pisanie po
budynkach... .

każdorazowo

świadek
zdarzenia

każdorazowo

świadek
zdarzenia

30 pkt.

5 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
20 pkt.

20. Zaśmiecanie otoczenia.

10 pkt.

każdorazowo

21. Wagary.

30 pkt.

każdorazowo

świadek
zdarzenia
wychowawca

22.Niekulturalne zachowanie
w autokarze szkolnym.

20 pkt.

każdorazowo

wychowawca

23. Niebezpieczne zachowanie
w autokarze szkolnym.

30 pkt.

każdorazowo

wychowawca

24. Oszustwo (kłamstwo).

20 - 50 pkt.

każdorazowo

osoba
zainteresowana

25. Znęcanie psychiczne.

50 - 100 pkt.

każdorazowo

26. Wyłudzanie pieniędzy
i szantaż.

100 pkt.

każdorazowo

świadek
zdarzenia
świadek
zdarzenia

50 - 100 pkt.

każdorazowo

100 pkt.

każdorazowo

27. Kradzieże.
28. Używanie lub namawianie
innych do spróbowania
używek (alkohol, papierosy,
narkotyki).

*

świadek
zdarzenia
świadek
zdarzenia

notoryczne – powyżej 4 uwag od tego samego nauczyciela.

Uwaga:
W przypadku wykroczenia ujętego w punktach 25 - 28 okresowa i całoroczna ocena
zachowania nie może być wyższa niż poprawna.

