ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASIE I E LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
wychowawca: Jolanta Stankowska
Uczeń otrzymuje w każdym okresie 100 pkt. jako pulę wyjściową.
W ciągu okresu gromadzi punkty dodatnie i ujemne.
Punkty dodatnie ( + ) za :
a) udział w konkursie przedmiotowym: etap szkolny 5 pkt, etap rejonowy 10 pkt, etap wojewódzki 20 pkt.
b) udział w innych konkursach: 1 – 10 pkt w zależności od rangi i szczebla za każdy (po konsultacji z
opiekunem)
c) udział w zawodach sportowych:
 reprezentowanie szkoły: 3 – 10 pkt w zależności od rangi oraz wkładu pracy (lub więcej dla zwycięzców
zawodów o wysokiej randze na wniosek opiekuna)
 rozgrywki wewnątrzszkolne: 1 – 5 pkt
d) pomoc w organizacji imprezy szkolnej: 1 – 10 pkt lub więcej, jeśli uczeń jest głównym organizatorem (na
wniosek nauczyciela)
e) efektywne pełnienie funkcji w klasie: 1 – 15 pkt.
f) pracę na rzecz szkoły: 1 – 10 pkt. (także praca w gazetce szkolnej, w teatrze, w kołach zainteresowań itp.)
g) pracę na rzecz klasy: 1 – 5 pkt. za pojedyncze prace, akcje, za stałe pełnienie obowiązków 1 – 10 pkt.
h) przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej: 1 – 6 pkt.
Punkty ujemne ( - ) za :
a) nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcji: 5 pkt (za każdą opuszczoną bez usprawiedliwienia godz.
lekcyjną)
b) spóźnienie
• do 5 spóźnień w okresie:
1 pkt za każde spóźnienie na 1 lekcję,
2 pkt za spóźnienie w ciągu zajęć szkolnych;
• powyżej 5 spóźnień w okresie:
2 pkt za każde spóźnienie na 1 lekcję,
3 pkt za spóźnienie w ciągu zajęć szkolnych,
UWAGA! Kary za spóźnienia na pierwszą lekcję u osób dojeżdżających mogą zostać anulowane, gdy spóźnienie
spowodowane było kłopotami komunikacyjnymi
c) naganę nauczyciela za niewłaściwe zachowanie (wpisaną do dziennika/zeszytu uwag): 5 pkt.
d) nagana wychowawcy klasy: 1-10 pkt.
e) palenie papierosów: 5 pkt za każde przyłapanie (również za towarzyszenie palącemu),
f) poważne wykroczenia przeciwko statutowi szkoły (np. picie alkoholu, zażywanie bądź rozprowadzanie
narkotyków, stosowanie przemocy, niszczenie mienia) 10-200 pkt,
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PODSUMOWANIE OKRESU
0-130 pkt
Punkty przydzielone na koniec okresu
100 pkt
Pula wyjściowa z początku okresu
+
Suma punktów dodatnich zdobytych w trakcie okresu
Suma punktów ujemnych uzyskanych w trakcie okresu
Suma powyższych = WYNIK- podstawa do wystawienia oceny z zachowania (w przypadku
oceny rocznej dodaje się wynik punktowy z I okresu)
WYSTAWIENIE OCEN Z ZACHOWANIA NA PODSTAWIE UZYSKANEGO WYNIKU
Ocena
I okres
Rok szkolny
Zach. WZOROWE
Powyżej 250 pkt
Powyżej 500
Zach. BARDZO DOBRE
Do 230, nie uzyskał 250
Do 460, nie uzyskał 500
Zach. DOBRE
Do 200, nie uzyskał 230
Do 300, nie uzyskał 460
Zach. POPRAWNE
Do 160, nie uzyskał 200
Do 320, nie uzyskał 400
Zach. NIEODPOWIEDNIE
Do 100, nie uzyskał 160
Do 200, nie uzyskał 320
Zach. NAGANNE
Poniżej 100 pkt
Poniżej 200 pkt
UWAGA!
• Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 10 pkt ujemnych.
• Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt ujemnych.
• Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać
najwyżej ocenę nieodpowiednią.
• Jeżeli uczeń nie posiada na koncie punktów ujemnych i brakuje mu do uzyskania oceny wyższej niż
proponowana 10 pkt, to wychowawca po konsultacji z nauczycielami uczącymi w klasie może ocenę
proponowaną z zachowania podwyższyć.

