Obszar Ocenie zachowania podlega:
a.
wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Ilość punktów na plus
każdorazowo semestralnie Ocenie zachowania podlega:
a.
wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Ilość punktów na minus
każdorazowo semestralnie

systematyczne noszenie jednolitego stroju
systematyczne noszenie stroju sportowego i obuwia na lekcjach
wych. fiz

10

opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i zajęć świetlicowych

5

10

brak zeszytów, przyborów

2

brak negatywnych uwag

30

spóźnianie na lekcję

2
5

zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego

od 0 do 25

100 % obecności

20

opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia - cały dzień
opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia - wagary (za każdą
godzinę)

zmiana obuwia

5

niewykonywanie obowiązków dyżurnego klasowego

5

wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego

5

5

strój galowy

5

systematyczne przygotowywanie się do lekcji

5

brak obuwia na zmianę i worka
korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na lekcji
korzystanie z tel kom. i innych urządzeń elektronicznych na
przerwie (np. nagrywanie bez zgody, robienie zdjęć, słuchanie
głośnej muzyki, zakłócanie spokoju innym osobom)
ściąganie na sprawdzianach
nieprzestrzeganie Regulaminu pobytu ucznia w szkole

b.

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

b.
od 1 do 20

umyślne niszczenie sprzętu

praca na rzecz szkoły

od 1 do 20

niszczenie rzeczy prywatnych innych osób

od 2 do 20
20
od 1 do 30

od 1 do 30

dbałość o rzeczy prywatne innych osób

od 1 do 20

dbałość o mienie szkoły

od 1 do 20

dbałość o honor i tradycje szkoły

c.

dbałość o honor i tradycje szkoły

organizowanie imprez klasowych

od 5 do 10

brak stroju galowego w wyznaczone dni

5

organizowanie imprez szkolnych

od 15 do 20

brak kompletnego jednolitego stroju (za każdy dzień)

5

udział w akademiach

od 1 do 20

za nagminne nienoszenie kompletnego jednolitego stroju uczeń
otrzymuje w semestrze maksymalnie 120 p.

udział w konkursach i zawodach *

dbałość o piękno mowy ojczystej

d.

dba o piękno mowy ojczystej

e.

10

od 1 do 20

funkcja w szkole

d.

20

5

funkcja w klasie

c.

20

postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

praca na rzecz klasy
pomoc koleżeńska

5

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

20

malowanie paznokci, makijaż

10

dbałość o piękno mowy ojczystej
15

e.

120

farbowanie włosów

wulgarne słownictwo i gesty

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

15

udzielenie pomocy

od 1 do 20

zaczepki fizyczne

20

aktywny udział w programach profilaktycznych

od 1 do 20

zaczepki słowne

10

organizowanie imprez propagujących zdrowy styl życia

od 1 do 50

bójka

30

reagowanie na agresję

od 1 do 20

wyłudzanie pieniędzy, szantaż

50

kradzież

50

palenie lub posiadanie papierosów, e-papierosów,
przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających

20

znęcanie się nad zwierzętami

50

przynoszenie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów

f.

f.

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
praca na rzecz środowiska lokalnego

od 5 do 20

wolontariat

50

od 1 do 20

cyberprzemoc
posiadanie, rozpowszechnianie narkotyków i innych środków
odurzających

od 20 do 100

spowodowanie zagrożenia zdrowia i życia swojego i innych

od 20 do 100

godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
zakócanie pracy na lekcji

5

złe zachowanie (uroczystości, przerwy)

100

5

5 złe zachowanie poza szkołą

kultura osobista w szkole i poza szkołą

50

10

zaśmiecanie otoczenia

5

niszczenie otoczenia

20

konflikt z prawem na podstawie prawomocnego postanowienia
sądowego - obniżenie wystawionej oceny o jeden stopień w dół.

g.

okazywanie szacunku innym osobom
szacunek dla pracowników szkoły

do dyspozycji wychowawcy

* udział w konkursach i zawodach (wszelkiego typu):
- etap szkolny 10 p. (I, II, III miejsce, wyróżnienie 15 p. )
- etap gminny 10 p. (I, II, III miejsce, wyróżnienie 20 p. )
- etap powiatowy lub rejonowy 10 p. (I, II, III miejsce, wyróżnienie 20 p. )
- etap wojewódzki 20 p. (I, II, III miejsce, wyróżnienie
40 p. , laureat lub finalista konkursu przedmiotowego 50 p.)

g.

okazywanie szacunku innym osobom
10

do 30

niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników
szkoły

5

aroganckie zachowanie

15

ignorowanie nauczyciela

10

okłamywanie nauczyciela

10

do dyspozycji wychowawcy

do 30

wzorowa
bardzo dobra
dobra
poprawna
nieodpowiednia
naganna

>241
181-240
121-180
51-120
0-50
<0

