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PUNKTOWY

SYSTEM

OCENY ZACHOWANIA (załącznik nr 1)

System punktowy opracowany został w celu ułatwienia nauczycielom – wychowawcom ustalenia
oceny zachowania. Stwarza on czytelny instrument oddziaływania na ucznia. Jest zgodny ze statutem
szkoły. Jest jednym z elementów ustalenia oceny zachowania
Uczeń zdobywa punkty „dodatnie” i „ujemne”, które zapisuje się w dzienniku lekcyjnym. Punkty
dodatnie i ujemne redukują się. Niniejszy system punktowy operuje sumami „zredukowanymi”.
I. Uprawnieni do przyznawania punktów.
nauczyciel
1 – 15 punków dodatnich i ujemnych
wychowawca
1 – 50
„
„
„
dyrektor szkoły
1 – 100
„
„
„
II. Zasady punktowania.
Punktacja dodatnia
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

udział w olimpiadzie przedmiotowej

30 pkt (etap rejonowy)
40 pkt (etap ogólnopolski)
60 pkt (tytuł laureata lub
finalisty)
udział w konkursach i zawodach wojewódzkich
30 pkt (I miejsce)
(np. przedmiotowych, artystycznych, sportowych itp.)
25 pkt (II miejsce)
20 pkt (III miejsce lub
wyróżnienie)
udział w konkursach i zawodach powiatowych
20 pkt (I miejsce)
(np. przedmiotowych, artystycznych, sportowych itp.)
15 pkt (II miejsce)
10 pkt (III miejsce lub
wyróżnienie)
udział w konkursach i zawodach szkolnych
15 pkt (I miejsce)
10 pkt (II miejsce)
5 pkt (III miejsce lub
wyróżnienie)
pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej i klasowej
5 – 15 pkt
praca na rzecz klasy i szkoły (np. chór szkolny, teatr)
5 – 15 pkt
praca na rzecz innych (np. pomoc kolegom w nauce, działalność 1 – 15 pkt
charytatywna w szkole i środowisku)
wzorowe pełnienie dyżurów klasowego
5 pkt
100% frekwencja
15 pkt/miesiąc
terminowe usprawiedliwianie nieobecności
5 pkt/miesiąc
wyjątkowa kultura osobista, kultura słowa
5 – 10 pkt
rzetelne pełnienie funkcji w trójce klasowej
5 – 15 pkt
rzetelne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim, poczcie
10 – 15 pkt
sztandarowym
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Punktacja ujemna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17
18

rozprowadzanie środków odurzających
stosowanie środków odurzających
stosowanie przemocy fizycznej
fałszowanie podpisów i dokumentów
nieprzestrzeganie zarządzeń dyrekcji szkoły
palenie papierosów, używanie e-papierosów
niszczenie mienia szkoły
(np. niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku, wystroju)
niestosowne, aroganckie, ordynarne zachowanie wobec kolegów,
nauczycieli i pracowników szkoły
przynoszenie do szkoły niebezpiecznych dla zdrowia i życia
przedmiotów
niestosowny do sytuacji strój ucznia
używanie podczas lekcji oraz innych zajęć szkolnych, uroczystości
szkolnych: odtwarzaczy muzyki, telefonów komórkowych (ich
niewyłączenie lub niewyciszenie) oraz innych urządzeń;
niepozostawienie okrycia wierzchniego w szatni
(z wyjątkiem osób, które uzgodniły to z nauczycielem)
zaśmiecanie otoczenia
nieusprawiedliwione pojedyncze godziny
uchybienia w pełnieniu dyżurów w klasie
godziny nieusprawiedliwione
spóźnienie ( nie więcej niż 10 minut) na lekcję
nieprzygotowanie do lekcji

100 pkt
100 pkt
50 – 100 pkt
50 pkt
5 – 100 pkt
30 pkt
10 – 30 pkt
10 – 30 pkt
5 – 15 pkt
5 – 15 pkt
5 – 15 pkt

5 pkt
5 pkt
5 pkt
5 pkt
3 pkt
1 pkt
5 pkt

III. Proponuje się skalę punktacji do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny zachowania.
100 i więcej
50 – 99
0 – 49
minus 49 – 0
minus 100 - minus 50
mniej niż minus 100

- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednia
- naganna

Niezależnie od sumy punktów po redukcji ustala się uczniowi ocenę naganną
zachowania w sytuacjach, kiedy uczeń otrzymał punkty za czyny karalne:
- Rozprowadzanie środków odurzających
- Kradzież
- Fałszowanie podpisów i dokumentów
- Stosowanie przemocy fizycznej.
Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeśli miał w semestrze godziny
nieusprawiedliwione.
Niniejszy system oceniania zachowania zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej
w dniu 22.10.2019 r.
……………………….
Przewodniczący Rady Pedagogicznej

