PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE

a)STOSUNEK UCZNIA
DO
WYKONYWANYCH
OBOWIĄZKÓW
SZKOLNYCH

b) UDZIAŁ UCZNIA W
KONKURSACH
c)DBAŁOŚĆ O PIĘKNO
JĘZYKA
OJCZYSTEGO

d)ZAANGAŻOWANIE
UCZNIA W
AKTYWNĄ
PRACĘ NA
RZECZ SZKOŁY
I KLASY

PUNKTY DODATNIE
KRYTERIA OCENIANIA
PKT
UWAGI
100% frekwencji
+30
przyznawane raz
w ciągu semestru
brak godzin
+20
przyznawane raz
nieusprawiedliwionych
w ciągu semestru
brak spóźnień
+10
przyznawane raz
w ciągu semestru
terminowe oddawanie książek do
+5
przyznawane raz
biblioteki
w ciągu semestru
brak jakichkolwiek punktów
+10
raz w miesiącu
ujemnych
w ciągu jednego miesiąca
PUNKTY UJEMNE
nieusprawiedliwiona godzina
-2
za każdą godzinę
lekcyjna
nieusprawiedliwione spóźnienie
-1
każdorazowo
na lekcję
niewywiązywanie się z zadań
-1
każdorazowo
dobrowolnie przez ucznia
przyjętych
samowolne opuszczanie terenu
-5
każdorazowo
szkoły podczas przerw i zajęć
lekcyjnych,
odłączenie się od grupy na
wycieczkach szkolnych
PUNKTY DODATNIE
udział ucznia w konkursach
+5
każdorazowo
szkolnych i etapach szkolnych
udział ucznia w konkursach
+10
powiatowych i wojewódzkich
udział ucznia w konkursach
ogólnopolskich
+15
wyróżnienie w konkursie
+20
laureat/finalista konkursu
+30
PUNKTY UJEMNE
wulgarne słownictwo, agresywne
-5
każdorazowo
zachowanie wobec innych uczniów
PUNKTY DODATNIE
aktywna praca w samorządzie
od +5
każdorazowo, przyznaje opiekun
szkolnym
do +30 samorządu szkolnego w zależności
od zaangażowania ucznia
aktywna praca w samorządzie
klasowym

od +1
do +
25

każdorazowo, przyznaje
wychowawca w zależności od
zaangażowania

aktywna praca na rzecz
środowiska:
 oddawanie krwi
 wolontariat
 czynne uczestnictwo w
życiu szkoły (apel,
referaty,konferansjerka)
 godne reprezentowanie
szkoły poza jej terenem
(Strzecha, Kantata,
Świerszcze, rozgrywki)
 pomoc nauczycielowi w
instalowaniu sprzętu
multimedialnego na
lekcjach, uroczystościach
szkolnych
 godne reprezentowanie
szkoły przy poczcie
sztandarowym
pomoc koleżeńska (np. w
trudnościach w nauce
spowodowanych stanem zdrowia,
itp.)
e)
OKAZYWANIE
SZACUNKU
INNYM UCZNIOM,
NAUCZYCIELOM
I WSZYSTKIM
PRACOWNIKOM
SZKOŁY

+20
+15
+10

przyznawane
raz w ciągu
semestru

+10

+5

+5

każdorazowo

od+1
do+5

każdorazowo

PUNKTY DODATNIE
wysoka kultura osobista w
+5
raz w ciągu semestru
kontaktach z nauczycielami,
pracownikami szkoły, uczniami
przejawiająca się m.in.:
odpowiednim strojem podczas
całego roku szkolnego i
uroczystości szkolnych, bez
krzykliwego makijażu i
kolczyków w różnych częściach
ciała poza uszami, oraz
stonowanym kolorem włosów
PUNKTY UJEMNE
oszukiwanie i okłamywanie
-30 każdorazowo
nauczyciela
umieszczanie w Internecie zdjęć
-30 każdorazowo
bez wiedzy i zgody osób
fotografowanych
( osób umieszczonych na zdjęciu)
szykanowanie, oczernianie czy
pisanie nieprawdy w Internecie
(np. na forach internetowych i
społecznościowych)
brak kultury osobistej w
kontaktach z
pracownikami szkoły oraz z
innymi uczniami np.: zuchwałe i
bezczelne odnoszenie się do tych
że osób, niekulturalne zachowanie
w czasie zajęć lekcyjnych
brak odpowiedniego stroju
podczas uroczystości szkolnych,
nieodpowiedni makijaż bądź
kolor włosów

-20

każdorazowo

-10

każdorazowo

-5

każdorazowo

używanie podczas lekcji telefonu
komórkowego lub innego sprzętu
elektronicznego bez zgody i
wiedzy nauczyciela
fałszowanie podpisu rodziców,
nauczycieli oraz dokumentacji
szkoły

-15

każdorazowo

-30

każdorazowo

kradzież
f) SZANOWANIE
MIENIA SZKOŁY

g)
DBANIE O
BEZPIECZEŃSTWO
SWOJE I INNYCH

-50 każdorazowo
PUNKTY UJEMNE
niszczenie mienia szkolnego lub/i
-30 każdorazowo + zwrot kosztów
innego, wandalizm
lub naprawy przez rodziców lub
-20 opiekunów prawnych
PUNKTY DODATNIE
działania i zachowanie
+5
każdorazowo
sprzyjające bezpieczeństwu
PUNKTY UJEMNE
palenie papierosów i e-15 każdorazowo
papierosów
przychodzenie do szkoły pod
wpływem alkoholu(dotyczy
również wycieczek i imprez
szkolnych)
przynoszenie, rozprowadzanie i
zażywanie
alkoholu na terenie szkoły
przychodzenie do szkoły pod
wpływem
narkotyków i innych środków
odurzających
przynoszenie i rozprowadzanie
oraz zażywanie narkotyków lub
innych substancji odurzających na
terenie szkoły
agresja (np. bójki i pobicia,
przemoc psychiczna)
zachowanie zagrażające życiu i
zdrowiu

-30

każdorazowo

-50

każdorazowo

-30

każdorazowo, dotyczy również
wycieczek i imprez
szkolnych

-50

każdorazowo

-15

każdorazowo

-20

każdorazowo

