Załącznik nr 1
do Regulaminu oceniania zachowania ucznia

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTY UJEMNE

Lp.

Kryteria ogólne

1.

Stosunek ucznia do
obowiązków
szkolnych

2.

Postawa ucznia
wobec kolegów,
nauczycieli i
pracowników szkoły

Kryteria szczegółowe

Punkty

1.Brak dzienniczka, zeszytu, stroju, innych
przyborów niezbędnych do uczestnictwa w
lekcji
2.Używanie telefonu komórkowego na lekcji
3. Przeszkadzanie na lekcji
4. Chodzenie po klasie , opuszczanie
pomieszczeń bez zgody nauczyciela
5.Brak właściwego stroju, jeśli jest to
wymagane
6. Nieobecność w czasie uroczystości
szkolnych
7.Ucieczka z lekcji
8.Wyjście poza teren szkoły
9.Celowe spóźnianie się na lekcje
1.Lekceważący stosunek do nauczyciela
2. Wprowadzanie złej atmosfery na lekcji
3.Kłamstwo i oszukiwanie

-10

1.Agresja słowna i fizyczna wobec kolegów i
nauczycieli.
2.Niewłaściwe zachowanie na przerwie,
używanie wulgarnego słownictwa
3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela
związanych z organizacją i bezpieczeństwem
na lekcji
4.Zaśmiecanie szkoły i klasy

-30

1.Różne formy wymuszenia
2. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły
3. Używanie narkotyków i innych środków na
terenie szkoły
4. Kradzież i dewastacja sprzętu szkolnego
5.Zachowanie powodujące strach i
niebezpieczeństwo innych

-30
-50
-50

-30
-10
-10
-30
-30
-10
-30
-20
-30
-10
-20

3.
Kultura osobista
ucznia w szkoły

4.

Przewinienia ucznia
zagrażające
bezpieczeństwu
mienia oraz zdrowia
i życia

-20
-20

-10

-50
-50

6.Wnoszenie na teren szkoły materiałów
palnych, gazowych, broni, ostrych narzędzi
7. Nagrywanie na lekcji
8.Palenie papierosów na terenie szkoły

-30
-30
-50

PUNKTY DODATNIE

1.

2.

3.

4.

Reprezentowanie
szkoły przez ucznia

Aktywność ucznia w
szkole

Kultura osobista

Stosunek do
obowiązków
szkolnych

1.Udział uczniów w olimpiadach i konkursach
na szczeblu gminnymi powiatowym
2.Udział uczniów w zawodach sportowych na
różnych szczeblach
3. Działalność i inicjatywy uczniów w zakresie
wolontariatu lub innej działalności społecznej
4. Udział ucznia w poczcie sztandarowym
5. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach
państwowych lub samorządowych
1.Udział i zaangażowanie w uroczystościach
szkolnych
2.Prace społeczne na rzecz szkoły
wykonywane poza lekcjami
3.Zaangażowanie ucznia w prace samorządu
szkolnego i klasowego
4.Przygotowywanie gazetki klasowej, dbałość
o wystrój klasy i szkoły
5. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
6. Udział w konkursach szkolnych
7.Funkcje pełnione w klasie, szkole
8. Honorowe krwiodawstwo
1.Życzliwy stosunek do nauczycieli i kolegów
2.Pomoc kolegom w nauce i wspieranie ich
trudnych chwilach
3.Dbałość o ład i porządek
4.Reagowanie na niewłaściwe zachowanie
uczniów
5.Widoczna zmiana postępowania ucznia
1.100 % frekwencji
2.Rzetelne wykonywanie swoich obowiązków

+30
+30
+30
+30
+20
+30
+30
+20
+10
+20
+30
+20
+50
+20
+30
+20
+30
+30
+50
+30

