25. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów przedstawiają się następująco:
Zyskuję punkty, gdy
I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
- wszystkie godziny moich nieobecności są
usprawiedliwiane przez rodziców /ocena
raz w semestrze/
-nie spóźniam się / ocena raz w semestrze/
-posiadam zeszyt do korespondencji z
rodzicami /ocena raz w semestrze/
- wypełniam obowiązki dyżurnego /ocena
raz w semestrze/
- jestem przygotowany do lekcji (odrabiam
prace domowe, mam podręcznik, przybory
itp.) / ocena raz w semestrze/
- uczęszczam na zajęcia dodatkowe:
dydaktyczno-wyrównawcze,
przygotowujące do sprawdzianu
(egzaminu), korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne, o charakterze
terapeutycznym /ocena raz w semestrze, za
każdy rodzaj zajęć, wpisana przez
nauczyciela prowadzącego, wszystkie
nieobecności są usprawiedliwione/
- w trakcie roku szkolnego w terminie
zwracam książki do biblioteki / ocena raz w
roku – przed proponowaną oceną
zachowania/
- zmieniam obuwie/ ocena raz w semestrze/

Tracę punkty, gdy
10
10
10
10
10

5

10
10

II. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań
- biorę udział w konkursach:
* szkolnych
10
* międzyszkolnych
10
* powiatowych
10
* wojewódzkich
10
* krajowych
10
- Jestem laureatem konkursu:
* szkolnego
10
* międzyszkolnego
15
* powiatowego
20
* wojewódzkiego
25
* krajowego
30
- uczęszczam na zajęcia rozwijające
zdolności i zainteresowania /ocena raz w
10
semestrze, za każdy rodzaj zajęć, wpisana
przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
wszystkie nieobecności są
usprawiedliwione/

- godziny moich nieobecności nie są
terminowo usprawiedliwiane
przez rodziców /za każdą godzinę/
- spóźniam się na lekcję i nie mam
usprawiedliwienia od rodziców /za
każdą godz./
-nie posiadam zeszytu do
korespondencji z rodzicami
/każdorazowo/
- nie wypełniam obowiązków
dyżurnego / każdorazowo/
- nie jestem przygotowany do lekcji
- nie uczęszczam na zajęcia
dodatkowe: dydaktycznowyrównawcze, przygotowujące do
sprawdzianu (egzaminu), korekcyjnokompensacyjne, logopedyczne, o
charakterze terapeutycznym /ocena
raz w semestrze, za każde zajęcia
wpisana przez nauczyciela
prowadzącego/
- w trakcie roku nieterminowo
zwracam książki do biblioteki /ocena
przed proponowaną oceną
zachowania/
- nie zmieniam obuwia /każdorazowo/
- samowolnie opuszczam zajęcia
szkolne, wagaruję /każdorazowo/

- nie uczęszczam na zajęcia
rozwijające zdolności i
zainteresowania /ocena raz w
semestrze, za każde zajęcia wpisana
przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia/

-1

-1
-5
-5
-5
-5

-10
-5
-20

-10

- uczęszczam na zajęcia pozaszkolne /
ocena raz w semestrze na podstawie
10
pisemnej informacji/
III. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i dbałość o honor i tradycje szkoły
- pomagam w organizowaniu
- niszczę mienie szkoły oraz innych od-10
uroczystości /każdorazowo/
uczniów/każdorazowo –
do-30
* klasowych
5
w zależności od stopnia
* szkolnych
10
zniszczenia/
- przygotowuję gazetkę szkolną lub
- przywłaszczam cudzą własność
-50
klasową /każdorazowo/:
/każdorazowo/
*przygotowuję materiały
5
*wykonuję gazetkę
5
- reprezentuję szkołę, uczestnicząc w
15
poczcie sztandarowym, apelach i
spotkaniach, uroczystościach
pozalekcyjnych /każdorazowo/
- aktywnie pracuję w samorządzie
* klasowym / ocena raz w semestrze/
10
* szkolnym /ocena raz w semestrze/
15
- wykonuję prace porządkowe na terenie
5
szkoły z własnej inicjatywy(w bibliotece,
świetlicy, itp. ./każdorazowo/
- noszę strój galowy podczas uroczystości
10
szkolnych/ ocena raz w semestrze/
- nie noszę stroju galowego
- biorę udział w szkolnych akcjach
5
podczas uroczystości szkolnych /
-10
/jednorazowo 5 pkt., max. 50 pkt. w ciągu
ocena raz w semestrze/
semestru/
od 5
- pomagam w organizowaniu imprez
do 30
środowiskowych /każdorazowo/
IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej
V. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom.
- prezentuję kulturę słowa i dyskusji /ocena 10
- jestem arogancki lub używam
-20
raz w semestrze/
niestosownego słownictwa wobec
- przykładnie zachowuję się w stosunku do
nauczycieli, pracowników szkoły
nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów 10
/każdorazowo/
i koleżanek /ocena raz w semestrze/
- kłócę się z kolegami i koleżankami, -10
obgaduję i ubliżam /każdorazowo/
- zaśmiecam otoczenie
-5
/każdorazowo/
- oszukuję podczas kartkówek,
-10
sprawdzianów, przepisuję zadania
domowe od innych /każdorazowo/
- fałszuję dokumenty /każdorazowo/ -50
- wyłudzam pieniądze/każdorazowo/ -50
- żuję gumę na lekcji/każdorazowo/
-5
- używam telefonu komórkowego na -10
lekcji /każdorazowo/
- nie wywiązuję się z przyjętych
-5
obowiązków, przeszkadzam,
rozmawiam podczas lekcji

/każdorazowo/
- nie zachowuję się właściwie
w szkolnym autokarze
/każdorazowo/
- oszukuję /każdorazowo/
VI. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
- dbam o bezpieczeństwo i zdrowie własne
- nie przestrzegam zasad
oraz innych osób / ocena raz w semestrze/
10
bezpieczeństwa obowiązujących w
szkole (podczas lekcji, przerw, zajęć
pozalekcyjnych i świetlicowych
oraz wycieczek szkolnych)
/każdorazowo/
- palę papierosy /każdorazowo/
- posiadam zażywam narkotyki lub
inne substancje psychoaktywne
/każdorazowo/
- posiadam lub spożywam alkohol na
terenie szkoły /każdorazowo/
- przynoszę do szkoły niebezpieczne
przedmioty /każdorazowo/
- jestem agresywny w stosunku do
kolegów /każdorazowo/
- podżegam do złych zachowań,
zaczepiam /każdorazowo/
- biorę udział w bójkach
/każdorazowo/
VII. Dbałość o higienę i wygląd zewnętrzny
- jestem zawsze stosownie ubrany,
10
- jestem ubrany nieadekwatnie do
adekwatnie do sytuacji i miejsca / ocena raz
miejsca i sytuacji lub wyzywająco
w semestrze/
/każdorazowo/
- farbuję włosy, maluję się, mam
pomalowane paznokcie
/każdorazowo/

-5
- 20
-10

-50
-50
-50
-15
-20
-30
-50
-5
-5

