Ilość punktów na plus
Obszar Czynności podlegające ocenie
k
s
książka i zeszyt na lekcjach, strój sportowy
I
10
100% obecności w danym miesiącu
10
100% usprawiedliwionych nieobecności w danym miesiącu
10
brak spóźnień na lekcje w danym miesiącu
10
zmiana obuwia w miesiącu
10
do dyspozycji wychowawcy
20

II

III

IV
V

VI

dbałość o mienie szkolne
dbałość o rzeczy prywatne innych osób
pomoc koleżeńska
wyróżniające pełnienie funkcji dyżurnego w klasie
funkcja w klasie
praca na rzecz klasy
praca na rzecz szkoły
do dyspozycji wychowawcy
reprezentowanie szkoły na zewnątrz
udział w konkursach szkolnych
organizowanie imprez klasowych
udział w akademiach
strój galowy
do dyspozycji wychowawcy
dbałość o kulturę języka
do dyspozycji wychowawcy
udzielenie pierwszej pomocy
aktywny udział w programach profilaktycznych
organizowanie imprez propagujących zdrowy styl życia
do dyspozycji wychowawcy

wolontariat

Czynności podlegające ocenie
brak książki i zeszytu na lekcjach, strój sportowy
nieobecność nieusprawiedliwiona
ucieczka zbiorowa
ucieczka z lekcji
spóźnienie na lekcję
wyjście poza teren szkoły
brak zamiany obuwia
do dyspozycji wychowawcy
niszczenie mienia szkolnego
od 1 do 30
niszczenie rzeczy prywatnych innych osób
od 1 do 30
niekoleżeńskie zachowanie
od 1 do 10
nie wywiązywanie się z obow. dyżurnego klasowego
10
od 1 do 20 do dyspozycji wychowawcy
od 1 do 20
od 1 do 30
20
brak stroju galowego
od 1 do 50
nie dbanie o dobre imię szkoły
od 1 do 20
do dyspozycji wychowawcy
od 1 do 20
od 1 do 20
10
20
wulgarne słownictwo i gesty
10
do dyspozycji wychowawcy
20
przynoszenie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów
od 1 do 20
zaczepki fizyczne, słowne
od 1 do 20
bójka
od 1 do 50
wyłudzanie pieniędzy
20
szantaż
zastraszanie
kradzież
palenie papierosów
przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających
rozpowsz. narkotyków i innych środków odurzających
spowodowanie zagrożenia życia swojego lub innych
do dyspozycji wychowawcy
zaśmiecanie otoczenia
50

Ilość punktów na minus
k
s
5
3
20
5
1
5
5
20
od 1 do 30
od 1 do 30
od 5 do 10
10
20

10
od 1 do 20
20

10
20
od 1 do 10
10
20
50
50
50
50
20
50
100
100
20
5

praca na rzecz środowiska lokalnego
do dyspozycji wychowawcy
VII

od 1 do 20
20

szacunek dla pracowników szkoły
kulturalne zachowanie w grupie rówieśniczej
do dyspozycji wychowawcy

zachowanie na kursie i praktyce:
wzorowa
bardzo dobra
dobra
poprawna

10
10
20

wejście w konflikt z prawem
przeszkadzanie na lekcjach
do dyspozycji wychowawcy
aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły
aroganckie zachowanie wobec kolegów i koleżanek
okłamywanie i oszukiwanie pracowników szkoły
niewykonywanie poleceń nauczyciela
do dyspozycji wychowawcy

od 50 do 100

5
20
10
10
10
10
20

50
40
30
20

wzorowa
bardzo dobra
dobra
poprawna
nieodpowiednia
naganna

>241
201-240
151-200
101-150
51-100
<50

nieodpowiednia
naganna

30
50

upomnienie wychowawcy klasy
nagana dyrektora szkoły

30
50

