Punktowy system oceniania zachowania uczniów
1. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 200 punktów. W ciągu półrocza zbiera
punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowane i przekładane na ocenę,
przez wychowawcę klasy.
2. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie
pierwszego semestru.
3. Ocenę roczną ustala się, sumując punkty zdobyte w pierwszym i drugim semestrze, a
następnie dzieląc je przez dwa. Wynik dzielenia zostaje przełożony na ocenę, która znajdzie
się na świadectwie szkolnym ucznia.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania informacji i punktów w ciągu 7 dni od dnia, w
którym posiadł wiedzę na temat zachowania się ucznia.
5. Zarówno dodatnie, jak i ujemne punkty są wpisywane przez uprawnione do tego osoby do
dziennika. Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy:
a. datę,
b. liczbę punktów,
c. krótką informację, za co przyznano punkty dodatnie i ujemne,
d. czytelny podpis osoby sporządzającej wpis.
6. Od oceny końcowej z zachowania rodzice i uczeń mają prawo odwołać się zgodnie z
trybem ujętym w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
7. W szczególnych przypadkach wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
pracowników szkoły, może zmienić ocenę klasyfikacyjną zachowania bez względu na
uzyskaną przez niego liczbę punktów .
8. W sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający życiu
lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną z
pominięciem zasad punktowania.

Szczegółowa punktacja ocen z zachowania:
Wzorowe - od 271 pkt.
Bardzo dobre – 236 -270
Dobre – 200 -235
Poprawne – 125 – 199
Nieodpowiednie - 0 – 124
Naganne – punkty ujemne

Punkty dodatnie
Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zachowanie
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
a. Brak godzin nieusprawiedliwionych
b. Brak spóźnień
c. 100% frekwencji w miesiącu na zajęciach dydaktycznych
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, praca na rzecz
szkoły:
a. Reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp. w czasie
wolnym od zajęć
b. Reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp. w czasie
trwania lekcji
c. Przygotowanie lub prowadzenie imprez szkolnych.
Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych wg
tabeli*
Praca na rzecz szkoły:
a. W samorządzie szkolnym
b. W samorządzie klasowym
Praca na rzecz społeczności lokalnej (np. wolontariat, Caritas, PCK,
honorowe krwiodawstwo, Straż Pożarna):
a. W czasie trwania lekcji
b. W czasie wolnym od zajęć
Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią (prezentowanie
zachowań godnych naśladowania np. pomoc koleżeńska)
Brak negatywnych uwag w dzienniku przy frekwencji pow. 80%
Odpowiedni strój na uroczystych apelach ( uroczystościach szkolnych)
(biało- czarny lub granatowo – biały)
Zbiórka surowców wtórnych
Udział w projekcie edukacyjnym
Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (min. 50% frekwencji)
W szkole branżowej:
a. ocena zachowania ucznia na praktykach zawodowych:
 wzorowe
 bardzo dobre
 dobre
 poprawne
b. Ocena zachowania ucznia na kursach w Ośrodkach Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego:
 wzorowe
 bardzo dobre
 dobre
 poprawne

Aktywność na poszczególnych szczeblach*
Szkolny (udział)
Szkolny (laureat)
Gminny (udział)
Gminny (laureat)

5p
+5p
10p
+5p

punkty
10p (raz w półroczu)
5p (raz w półroczu )
10p (za każdy miesiąc)

10p
5p
5p
wg tabeli*

10p (raz w półroczu)
5p (raz w półroczu)

5p
10p
10p (raz w półroczu)
10p (raz w półroczu )
5p
10p (raz w półroczu )
10p
10p. (raz w półroczu )

+20p (raz w półroczu)
+15p (raz w półroczu)
+10p (raz w półroczu)
+5p (raz w półroczu)

+20p (raz w półroczu)
+15p (raz w półroczu)
+10p (raz w półroczu)
+5p (raz w półroczu)

Powiatowy (udział)
Powiatowy (laureat)
Rejonowy (udział)
Rejonowy (laureat)
Wojewódzki (udział)
Wojewódzki (laureat)
Regionalny (udział)
Regionalny (laureat)
Krajowy (udział)
Krajowy (laureat)
Międzynarodowy (udział)
Międzynarodowy (laureat)

15p
+5p
20p
+5p
25p
+5p
30p
+5p
35p
+5p
40p
50p

Punkty ujemne
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia:
a. Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna (termin 14 dni po
powrocie do szkoły)
b. Niewywiązywanie się z podjętych przez siebie
zobowiązań (adekwatnie do liczby punktów przyznanych
za określone zobowiązanie)
c. Notoryczne spóźnienia
Niegodne i niewłaściwe zachowania w szkole:
a. Nieposzanowanie honoru i tradycji szkoły
b. Wulgarne słownictwo
c. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły
d. Niewłaściwe zachowanie podczas przerw
e. Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji
f. Próby fałszowania dokumentów szkolnych (np. dopisywanie
ocen w dzienniku, fałszowanie zwolnień, usprawiedliwień,
podpisów)
g. Niestosowanie się do zakazów obowiązujących w szkole
Zachowanie niegodne ucznia w czasie wolnym od zajęć , poza
szkołą ( adekwatnie do liczby punktów przyznanych za określone
zachowanie)
Spożywanie bądź posiadanie alkoholu.
Zażywanie bądź posiadanie środków odurzających
Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej:
a. Niszczenie sprzętu szkolnego
b. Niszczenie zieleni i instalacji znajdujących się na terenie
szkoły
c. Niszczenie lub przywłaszczenie sobie własności kolegów
d. Przywłaszczenie sobie własności należącej do szkoły
Brak odpowiedniego stroju na apelach i uroczystościach
szkolnych.
Agresywne zachowanie wobec kolegów
a. Agresje słowna (zastraszanie, szantaż, rzucanie
oszczerstw)
b. Agresja fizyczna :
- popychanie, poszturchiwanie
- udział w bójce

- 1p

-10p (raz w półroczu )
- 5p
- 5p
- 10p
-5p
-5p
- 20p

-5p

-20p
-20p
-5p
-5p
-10p
-10p
- 5p

-5p

-5p
-10p

9.

10.

11.

- pobicie
c. Cyberprzemoc
Otrzymanie:
a. Nagany wychowawcy
b. Upomnienia dyrektora
c. Nagany dyrektora
Inne działania zagrażające bezpieczeństwu uczniów i
pracowników szkoły (czyn o wysokiej szkodliwości społecznej,
zagrażający życiu lub zdrowiu innych osób)
W szkole branżowej:
c. ocena zachowania ucznia na praktykach zawodowych:
 nieodpowiednie
 naganne
d. Ocena zachowania ucznia na kursach w Ośrodkach
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego:
 nieodpowiednie
 naganne

-20p
-10p
-20p
-20p
-30p
-100

-5p (raz w półroczu)
-10p (raz w półroczu)

-5p (raz w półroczu)
-10p (raz w półroczu)

Uczeń który otrzymał:
-naganę wychowawcy nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż dobra
- upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż dobra
- naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna

