SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
Stosunek do obowiązków szkolnych
Lp. Forma
1.

Działania ucznia

Frekwencja 100% frekwencji na semestr
szkolna
Nieusprawiedliwione godziny

Punkty
dodatnie
20

5 (za każdą
godz.)
2 (za każde
spóźnienie)
10
(każdorazowo)
5
(każdorazowo)

Spóźnienia
2.

Ubiór
szkolny

Brak stroju galowego na szkolnych
uroczystościach
Noszenie ubrań z wulgarnymi
nadrukami, hasłami i emblematami
przedstawiającymi nietolerancję,
przemoc, środki odurzające, potępiające
ideologię i różne wartości.
(mimo upomnienia)
Nieskromny wygląd- noszenie ubrań
odsłaniających plecy, brzuch, biodra,
dekolt, pośladki, eksponujących bieliznę.
Wyzywający makijaż, ostro stylizowane
fryzury, widoczna zmiana koloru
włosów, nadmiar biżuterii, pomalowane
paznokcie.
Kolczyki w innych miejscach niż uszy.
Przestrzeganie regulaminu ubioru
szkolnego, czysty i schludny wygląd.

3.

Inne

Niepowiadamianie rodziców o
zebraniach, konsultacjach i wezwaniach
do szkoły.
Złe zachowanie na lekcjach,
przeszkadzanie w ich prowadzeniu.
Używanie telefonów komórkowych,
mp3, dyktafonów, kamer, aparatów
fotograficznych na terenie szkoły.
Odmowa oddania telefonu
nauczycielowi.
Brak obuwia zmiennego (po
dwukrotnym upomnieniu)
Fałszowanie dokumentów- podrabianie
zwolnień, usprawiedliwień i podpisów,
dopisywanie ocen.

Punkty
ujemne

5
(każdorazowo)
5
(każdorazowo)

5
(każdorazowo)
10
(jednorazowo
na koniec
każdego
semestru)
5
(każdorazowo)
5
(każdorazowo)
10
(każdorazowo)
10
(każdorazowo)
5
(każdorazowo)
20
(każdorazowo)

1

Niewykonanie poleceń nauczyciela
i brak reakcji na zwracanie uwagi
Złe zachowanie na wycieczkach
szkolnych- łamanie regulaminu
wycieczki.
Nieoddanie książek do biblioteki
szkolnej w wyznaczonym terminie.
Brak uwag negatywnych.

5
(każdorazowo)
20

5
(każdorazowo)
20
(jednorazowo
w semestrze)

Niewywiązywanie się z dobrowolnie
podjętych działań.

10
(każdorazowo)

Reprezentowanie szkoły
Lp. Forma

Działania ucznia

1.

Udział w szkolnym etapie konkursu
przedmiotowego.
Finalista szkolnego etapu konkursu
przedmiotowego, udział w powiatowym
etapie konkursu przedmiotowego.
Finalista lub laureat w powiatowym
konkursie przedmiotowym, udział w
wojewódzkim konkursie
przedmiotowym
Finalista lub laureat wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego.
Udział w ogólnopolskim konkursie
przedmiotowym.
Finalista lub laureat ogólnopolskiego
konkursu przedmiotowego.

Konkursy
przedmiotowe,
kuratoryjne
itp. (z
wyjątkiem
płatnych)

2.

Konkursy
wiedzy
(płatne)

I miejsce
II miejsce
III miejsce
wyróżnienie
udział

3.

Zawody
sportowe

Szczebel gminny
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Szczebel powiatowy
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Udział w zawodach

Punkty
dodatnie
5

Punkty
ujemne

10

15

20
25
50
15
12
10
8
5

5
4
3
8
6
4
2

2

Szczebel rejonowy
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Udział w zawodach
Szczebel wojewódzki
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Udział w zawodach

10
8
6
3
25
20
15
10

Szczebel ogólnopolski

3.

Konkursy,
zawody,
rozgrywki,
imprezy
szkolne,
międzyszkolne
i inne.

I miejsce
II miejsce
III miejsce
Udział w zawodach

30
25
20

Udział
Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

2
10
7
5

15

Praca na rzecz szkoły i klasy
Lp. Forma
1.

2.

Aktywność
klasowa

Działania ucznia

Rzetelne pełnienie funkcji w
samorządzie klasowym.
Prace organizacyjno - porządkowe w
salach przedmiotowych, dbanie o
wystrój klasy (utrzymanie czystości,
przynoszenie ozdób świątecznych,
kwiatów).
Przygotowanie klasowej gazetki
ściennej.
Wzbogacenie bazy pomocy
dydaktycznych.
Wywiązywanie się z powierzonych
zadań.
Funkcjonowanie Szacunek i kulturalne zachowanie się
w grupie (ocena wobec innych (koleżeństwo,
w I i II
integracja z klasą, łagodzenie
semestrze)
konfliktów koleżeńskich, pomoc
kolegom w nauce).
Aktywność
Aktywna i twórcza praca w
szkolna i
samorządzie szkolnym.

Punkty
dodatnie
3

Punkty
ujemne

5

5
5
(każdorazowo)
5
10 (raz w
semestrze)

10

3

pozaszkolna.

Pomoc w organizacji imprez
szkolnych lub środowiskowych.

5
(każdorazowo)

Aktywny udział w uroczystościach
szkolnych (apele, akademie,
przedstawienia).

5
(każdorazowo)

Udział w Poczcie Sztandarowym.

5 (w szkole)
10 (poza
szkołą)
(każdorazowo)
5
(każdorazowo)

Udział w akcjach (charytatywnych,
prozdrowotnych, ekologicznych,
kampaniach społecznych, wolontariat
itp.)
Kultura osobista
Lp. Forma

Działania ucznia

1.

Używanie wulgarnego słownictwa.

Kultura
zachowania się.

Kultura wysławiania się w
relacjach z rówieśnikami i
dorosłymi.
Niegrzeczne, aroganckie
zachowanie w stosunku do
nauczycieli i innych pracowników
szkoły (lekceważenie, odmowa
wykonania poleceń, używanie
niewłaściwego słownictwa, gesty i
czyny naruszające godność
osobistą itp.)
Oszukiwanie i kłamstwa wobec
nauczycieli.
Nieodpowiednie zachowanie w
czasie przerw, w budynku
szkolnym i na boisku.
Niewłaściwe zachowanie się w
szatniach, na stołówce szkolnej, w
bibliotece, świetlicy, toaletach
szkolnych.
Samowolne opuszczanie terenu
szkoły podczas zajęć szkolnych i
przerw międzylekcyjnych.
Złe zachowanie podczas apeli lub
uroczystości szkolnych itp.

Punkty
dodatnie

Punkty
ujemne
5
(każdorazowo)

20
(jednorazowo
w semestrze)
10
(każdorazowo)

10
(każdorazowo)
5
(każdorazowo)
5
(każdorazowo)

5
(każdorazowo)
10
(każdorazowo)

4

Niewłaściwe zachowanie w
stosunku do symboli narodowych,
religijnych.
Ubliżanie kolegom i koleżankom,
zaczepki słowne, gesty i czyny
naruszające ich godność osobistą.
Konflikty i sprzeczki z
rówieśnikami.
Nieposzanowanie godności
osobistej
drugiego człowieka, nietolerancja
ogólnoludzkich wartości i
przekonań.
Żucie gumy podczas lekcji.

10
(każdorazowo)
10
(każdorazowo)

10
(każdorazowo)

3
(każdorazowo)
5
(każdorazowo)

Zaśmiecanie otoczenia.
Postępy w zachowaniu ucznia i
jego wysiłek w pracy nad sobą.
Jedzenie i picie na lekcji.
2.

Zachowania
szczególnie
naganne.

Niszczenie mienia szkolnego lub
prywatnego.
Wyłudzanie pieniędzy.
Bójki i prześladowania innych
uczniów (zastraszanie, znęcanie
się, pobicia, przemoc fizyczna i
psychiczna, izolowanie kogoś,
ośmieszanie).
Nakłanianie do negatywnych
zachowań innych uczniówzjawisko „fali”.
Posiadanie i palenie papierosów
i e-papierosów na terenie szkoły
i poza szkołą.
Posiadanie i picie alkoholu na
terenie szkoły, poza nią, na
wycieczkach szkolnych itp.
Kradzież.

10
(jednorazowo
w semestrze)
5
(każdorazowo)
10-50
(w zależności
od rodzaju
szkody)
40
(każdorazowo)
10-50
(za powtórne
zach.- ocena
naganna)
10
(każdorazowo)
20
(za
każdorazowe
przyłapanie)
50
(za powtórne
zach.- ocena
naganna)
50
(za powtórne
zach.- ocena
naganna)

5

Dopuszczanie się czynów
karalnych podlegających
dochodzeniu policji lub innym
specjalnym działaniom.
Posiadanie, zażywanie i sprzedaż
narkotyków oraz innych środków
odurzających.
Stosowanie cyberprzemocynękanie, podszywanie się,
obrażanie na portalach
internetowych, rozpowszechnianie
prywatnych treści audio i foto bez
wiedzy osoby zainteresowanej,
kręcenie filmów, robienie zdjęć,
nagrywanie dźwięku bez zgody
osoby zainteresowanej.
Zorganizowana przemoc.
Zachowania niebezpieczne,
zagrażające życiu i zdrowiu
własnemu i innych (np. posiadanie
narzędzi niebezpiecznych,
materiałów toksycznych,
wybuchowych, łatwopalnych).
Inne do dyspozycji wychowawcy.

50
(za powtórne
zach.- ocena
naganna)
50
(za powtórne
zach.- ocena
naganna)
30-50
(każdorazowo)

ocena naganna
30-50
(każdorazowo)

10
semestralnie

Uczeń, który jest biernym świadkiem zachowań szczególnie nagannych innych uczniów i nie
reaguje na nie, może być ukarany i otrzymać punkty ujemne, według uznania wychowawcy
(po konsultacjach z Rada Pedagogiczną)

6

