W § 102 ust. 6 otrzymuje brzmienie
6. W trakcie roku szkolnego uczeń może zdobywać punkty dodatnie i ujemne określone w
szczegółowych kryteriach oceniania.
7. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy na podstawie liczby
punktów zgromadzonych w ciągu półrocza (śródroczna), średniej punktów z obu półroczy
(roczna) oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących i uwzględnieniu samooceny ucznia
i oceny wystawionej przez samorząd klasowy.

1) punkty dodatnie
PUNKTY DODATNIE
L.p.

Kryteria oceny

Liczba punktów

Respektowanie obowiązków ucznia/przestrzeganie obowiązków ucznia
1.

100% frekwencja

20 punktów za semestr

2.

Wywiązywanie się z pełnienia funkcji dyżurnego w klasie

5 punktów

3.

Wszystkie godziny nieobecności systematycznie
usprawiedliwione

5 punktów za semestr

4.

Realizacja podjętych przez ucznia zadań (opieka nad
gazetką klasową itp.)

5 punktów

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej
Praca na rzecz klasy – przyniesienie rzeczy do wystroju
5 punktów na semestr

6.

klasy, dbanie o porządek w klasie, opieka nad roślinami
w klasie, wystrój klasy itp.

7.

Systematyczna pomoc koleżeńska

10 punktów

8.

Aktywny udział w pracy samorządu szkolnego

10 punktów za semestr

9.

Aktywny udział w pracy samorządu klasowego

10 punktów za semestr

Praca na rzecz szkoły:
10,
a) Udział w akademiach organizowanych w szkole

5 punktów rozliczenie
miesięczne lub semestralne

b) Szkolne koła zainteresowań (70% obecności)
c) Koła przedmiotowe (70% obecności)
d) Rozgrywki sportowe
e) Pomoc w szkole poza godzinami lekcyjnymi
(biblioteka, świetlica, itp.)
11.

Udział w akcjach organizowanych w szkole (np.
kasztanobranie, wolentariat, makulatura itp.)

5 punktów za przyniesienie
10 punktów za zwycięstwo

12.

Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska,
np. działalność charytatywna, kiermasze, festyny

5 – 15 punktów
każdorazowo

13.

Przyniesienie darów w ramach zbiórek i akcji
charytatywnych

5 punktów każdorazowo

Reprezentowanie szkoły

14.









akademie
imprezy kulturalno-oświatowe
imprezy sportowe
występy poza szkołą np. Dom Kultury
imprezy muzyczne, wokalne
konkursy poza szkołą
obsługa sprzętu nagłaśniającego

10 za każdy rodzaj

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień
15

Uczestniczy w konkursach przedmiotowych, artystycznych,
5 punktów każdorazowo
sportowych lub akcjach wewnątrzszkolnych

16

Uczestniczy w konkursach przedmiotowych, artystycznych,
10 punktów każdorazowo
sportowych lub akcjach pozaszkolnych

17

Jest laureatem konkursów przedmiotowych, artystycznych,
sportowych na terenie szkoły

15 punktów każdorazowo

18.

Jest laureatem konkursów przedmiotowych, artystycznych,
sportowych międzyszkolnych

20 punktów każdorazowo

19.

Jest laureatem konkursu interdyscyplinarnego

50 punktów każdorazowo

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
20.

Dbanie o bezpieczeństwo, wygląd i zdrowie własne oraz
innych osób

5 punktów na semestr

21.

Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach

10 punktów każdorazowo

22.

Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji i
przemocy

10 punktów każdorazowo

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
23.

Wzorowe zachowanie podczas wyjść, wycieczek

5 punktów

Inne

24.

Inne pozytywne zachowania (nieujęte w poprzednich
punktach) – według uznania nauczyciela (np. jednorazowa
5 punktów każdorazowo
pomoc innej osobie, pojedyncze zachowanie godne
pochwały i naśladowania, itp.)

2) Punkty ujemne
PUNKTY UJEMNE
L.p.

Liczba punktów

Kryteria oceny
Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

1.

Za każdą godzinę nieusprawiedliwionej nieobecności

5 punktów za każdą godzinę

2.

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcje

1 punkt za każde
1 spóźnienie

3.

Samodzielne wyjście (opuszczenie) z lekcji bez
usprawiedliwienia, w tym wyjść w czasie przerwy poza
teren szkoły bez zezwolenia

20 punktów każdorazowo

4.

Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie
10 punktów każdorazowo
po klasie, zaczepianie kolegów, śpiewanie itp.)

5.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela, pracownika szkoły

5 punktów każdorazowo

6.

Niewłaściwie zachowanie podczas imprez i uroczystości
szkolnych

15 punktów

7.

Nieterminowe oddanie książek do biblioteki szkolnej

5 punktów

8.

Niszczenie mienia szkolnego

20 punktów

9.

Umyślne zniszczenie rzeczy innej osoby

50 punktów

10.

Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań

30 punktów

11.

Fałszowanie dokumentów i inne (np. podrobienie zwolnień
od rodziców)

20 punktów

12.

Zaśmiecanie otoczenia (np. słonecznik, wylewanie mleka
i niewrzucanie kartoników po mleku do koszy )

5 punktów

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania

14.

Zachowanie aroganckie na terenie szkoły wobec wszystkich
pracowników oraz osób przebywających w szkole

30 punktów za każdy
przypadek

15.

Wulgarne słownictwo lub gesty

5 punktów za każdy

16.

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych bez zgody nauczyciela

15 punktów za każde

17.

Wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w szkole bez
zgody nauczyciela

15 punktów za każde

18.

Rozpowszechnianie materiałów dotyczących nauczycieli i
uczniów (mających na celu naruszenie dóbr osobistych),
100 punktów za każdy
słowne, lub używając nowoczesnych środków gromadzenia udowodniony incydent
i przekazu danych

19.

Niekulturalne zachowanie w stołówce, bibliotece, szatni

10 punktów

20.

Niestosowny wygląd w szkole ( nieodpowiednia fryzura,
pomalowane paznokcie, zbyt ekstrawagancki ubiór).

10 punktów na semestr

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole
21.

Pobicie lub udział w bójce

50 punktów za każdy
incydent

22.

Posiadanie i stosowanie używek (papierosy, e-papierosów
alkohol, narkotyki)

100 punktów

23.

Kradzież

40 punktów

24

Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy

20 punktów

25

Przemoc słowna lub fizyczna rówieśników (dokuczanie,
ubliżanie wulgarne słownictwo)

10 punktów każdorazowo

26

Zachowanie na wycieczce zagrażające bezpieczeństwu
swojemu i innych uczestników

50 punktów za każdy
incydent

27.
28.

Zachowanie w szkole i poza szkołą zagrażające
50 punktów za każdy
bezpieczeństwu swojemu i innych osób (chodzi po dachach,
incydent
torach, itp.)
Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji
20 punktów za każde
niebezpiecznych
Inne

29.

Inne negatywne zachowania (nieujęte w poprzednich
punktach – według uznania nauczyciela) (np. kłamstwo,
brak tolerancji wobec innych, itp.)

5- 50 punktów każdorazowo

4) Ocenę zachowania:

a) wzorową otrzymuje uczeń uzyskawszy - powyżej
b) bardzo dobrą otrzymuje uczeń uzyskawszy
c) dobrą otrzymuje uczeń uzyskawszy
d) poprawną otrzymuje uczeń uzyskawszy
e) nieodpowiednią otrzymuje uczeń uzyskawszy
f) naganną otrzymuje uczeń uzyskawszy poniżej

200 pkt.
150 –199 pkt.
100-149 pkt.
51 – 99 pkt.
21 – 50 pkt.
20 pkt.

