Regulamin oceny zachowania
W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie zachowanie
ocenia się przy pomocy systemu punktowego, który stanowi zbiór wytycznych dla
wychowawcy podejmującego ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej lub rocznej
wg następującej skali:
Ocena wzorowa - powyżej 250 pkt
Ocena bardzo dobra - 181-250 pkt
Ocena dobra - 120-180 pkt
Ocena poprawna - 80-119 pkt
Ocena nieodpowiednia - 51-79 pkt
Ocena naganna - 50 pkt i poniżej
Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 120 punktów, czyli wyjściową ocenę
dobrą. W trakcie semestru uczeń gromadzi - lub traci - punkty wg następujących
kryteriów:

stosunek do
obowiązków
szkolnych

kryteria:

punkty:

100% frekwencji

+20 przyznawane
jednorazowo na
koniec semestru

brak godzin nieusprawiedliwionych

+20 przyznawane
jednorazowo na
koniec semestru

brak spóźnień

+10 przyznawane
jednorazowo na
koniec semestru

brak punktów ujemnych w ciągu
semestru

+20 przyznawane
jednorazowo na
koniec semestru

nieusprawiedliwione godziny lekcyjne

-2 pkt za każdą

spóźnienia

-1 pkt za każde

samowolne opuszczanie terenu szkoły

-15 pkt każdorazowo

palenie papierosów lub e-papierosów

-15 pkt każdorazowo

używanie podczas lekcji telefonów
komórkowych lub innego sprzętu
elektronicznego bez wiedzy i zgody
nauczyciela

-15 pkt każdorazowo

dbanie o
pozytywny
wizerunek
szkoły

udział w konkursach:
- szkolnych
- powiatowych
- wojewódzkich i ogólnopolskich

+10 pkt każdorazowo
+20 pkt każdorazowo
+30 pkt każdorazowo

zdobycie wyróżnienia w konkursie
laureat lub finalista konkursu

+20 pkt
+30 pkt

aktywna praca w samorządzie klasowym

od +5 do + 25
każdorazowo decyzję podejmuje
wychowawca na
podstawie
zaangażowania
ucznia

aktywna praca w samorządzie szkolnym

aktywna praca na rzecz środowiska:
- krwiodawstwo
- udział w bezpośredniej akcji ratunkowej

od +5 do +30
każdorazowo decyzję podejmuje
opiekun SU na
podstawie
zaangażowania
ucznia
+40 pkt raz w
semestrze
od +10 pkt do +40
pkt każdorazowo, w
zależności od stopnia
zaangażowania

- wolontariat

od +10 pkt do +30
pkt każdorazowo, w
zależności od stopnia
zaangażowania

- uczestnictwo w poczcie sztandarowym

+30 pkt na semestr

- działalność w zespole ds promocji
szkoły

+30 pkt na semestr

- promowanie działań szkoły w mediach
społecznościowych

od +5 pkt do +30 pkt
na semestr, w
zależności od stopnia
zaangażowania

Kultura
osobista

wysoka kultura osobista w codziennych
kontaktach z rówieśnikami,
nauczycielami i innymi pracownikami
szkoły
brak kultury osobistej w kontaktach z
pracownikami szkoły oraz rówieśnikami,
zakłócanie przebiegu lekcji lub
uroczystości nieodpowiednim
zachowaniem
wulgarne słownictwo

+10 na każdy
semestr

-10 pkt każdorazowo

-5 pkt każdorazowo

szanowanie
mienia szkoły

celowe niszczenie mienia szkoły

od -20 pkt do -30 pkt
każdorazowo, plus
obciążenie rodziców /
opiekunów prawnych
kosztami napraw

naruszenie
zasad życia
społecznego

brak maseczki w miejscach tego
wymagających

upomnienie ustne

brak reakcji na upomnienie ustne dot.
założenia maseczki

-10 pkt każdorazowo

nagana wychowawcy klasy

-40 pkt każdorazowo

W przypadku naruszeń zasad życia
społecznego oraz popełnienia czynów
karalnych, stosuje się odpowiednio
kary statutowe ujęte w par. 68 i
kolejnych Statutu ZSOiZ. Otrzymanie
kary statutowej wyższej niż nagana
wychowawcy klasy jest równoznaczne
z obniżeniem oceny zachowania do
nie wyższej niż poprawna.

