PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA
w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach
W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia obiektywizmu wprowadzono
w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów
za działania pozytywne i negatywne oraz sumy punktów na poszczególne oceny.
Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają
ocenie dobrej. Liczbę punktów można powiększać lub zmniejszać przez konkretne działania.
Punkty przydzielają nauczyciele, dzięki temu uczniowie mogą na bieżąco
monitorować swoje postępy w zakresie zachowania.
Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec
semestru sumę punktów.

KRYTERIUM PUNKTOWE OCEN ZACHOWANIA
ZACHOWANIE
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

PUNKTY
ponad 200 pkt.
151 – 200 pkt.
91 – 150 pkt.
51 – 90 pkt.
10 – 50 pkt.
poniżej 10 pkt.

UWAGA!


W przypadku zaistnienia niewłaściwego zachowania ucznia, które nie zostało ujęte
w punktowym systemie oceniania, decyzję o przyznaniu odpowiedniej liczby punktów
podejmuje wychowawca.



Tabelki

punktowego

z usprawiedliwieniami.

systemu

oceniania

należy

wkleić

do

zeszytów

PUNKTY DODATNIE ZA POZYTYWNE ZACHOWANIE

15
16
17
18
19

POŻĄDANE REAKCJE UCZNIA
FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
Udział w konkursie szkolnym
Zwycięstwo w konkursie szkolnym
Udział w konkursie rejonowym
Zwycięstwo w konkursie rejonowym
Udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim i wyższym
Zwycięstwo na szczeblu wojewódzkim i wyższym (1m-ce)
Wyróżnienie w konkursie poza szkołą
Aktywne pełnienie funkcji w szkole
Aktywne pełnienie funkcji w klasie
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
Zwycięstwo w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym
Udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim
Rozwijanie zainteresowań (np. udział w zajęciach teatralnych,
chórze, zajęciach sportowych, kołach zainteresowań)
Praca na rzecz szkoły (np. udział w przedstawieniach, pomoc w
organizacji i przygotowaniach)
Praca na rzecz klasy (przygotowanie gazetki, dekoracje)
Pomoc w nauce – koleżeńskie korepetycje
Punktualność (brak spóźnień)
Brak godzin nieusprawiedliwionych
100% frekwencja

20

Inne pożądane zachowania

B
1
3
4

RESPEKTOWANIE NORM ETYCZNYCH
Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery
Przeciwstawianie się objawom agresji
Szacunek dla innych

Lp.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LICZBA PUNKTÓW
5
10
10
20
20
50
5
20 (raz w semestrze)
15 (raz w semestrze)
5
20
20
15 (raz w semestrze)
5
5
10
5 (raz w semestrze)
5 (raz w semestrze)
10 (raz w semestrze)
max.5-10(raz w
semestrze)
10 (raz w semestrze)
15 (raz w semestrze)
10 (raz w semestrze)

PUNKTY UJEMNE ZA NEGATYWNE ZACHOWANIE
Lp.
A
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NIEPOŻĄDANE REAKCJE UCZNIA
FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM
Spóźnianie się na lekcje
Przeszkadzanie podczas lekcji:
 chodzenie po klasie,
 odpowiedzi bez podniesienia ręki,
 rozmowy.
Niewykonywanie poleceń nauczyciela
Niszczenie mienia szkolnego, inne przejawy wandalizmu
Opuszczenie lekcji bez wyjaśnienia i usprawiedliwienia
Łamanie przepisów szkolnych (np. kłamstwa, ściąganie, odpisywanie
prac domowych)
Złe zachowanie w szkole (biblioteka, świetlica, stołówka, szatnia w-f,
odwozy itp.)
Samowolne opuszczenie terenu szkoły
Nieodpowiednie zachowanie podczas apelu lub uroczystości szkolnej
Lekceważenie obowiązków szkolnych – np. notoryczny brak prac dom.
Nieterminowe oddanie książki do biblioteki na koniec roku szkolnego,
nieterminowe oddanie sprzętu sportowego
Brak obuwia zmiennego, brak zeszytu do informacji
Nieuczestniczenie w niepłatnych wyjazdach szkolnych

LICZBA PUNKTÓW
5 za każde spóźnienie
1 za każde
przeszkadzanie
1
20
5 za każdą godzinę
10
5 za każde upomnienie
15 za każde upomnienie
10
1 za każdą uwagę
15
2
10

RESPEKTOWANIE NORM ETYCZNYCH
Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły
Rozpowszechnianie materiałów dot. nauczycieli i uczniów (mających na
celu naruszenie dóbr osobistych) słownie lub używając nowoczesnych
środków gromadzenia i przekazu danych
Zaczepianie słowne lub fizyczne innych (dokuczanie, przezywanie
innych itp.)
Bójka
Wulgarne słownictwo
Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nie
związanych z procesem edukacyjnym
Konsumpcja na lekcji
Kradzież
Zaśmiecanie otoczenia
Stosowanie używek (alkohol, papierosy, narkotyki)
Wyłudzanie pieniędzy
Podrobienie podpisu, oceny, sfałszowanie usprawiedliwienia
Niewłaściwe zachowanie w ubikacji damskiej i męskiej
Niestosowny wygląd w szkole
Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczki szkolnej (łamanie
regulaminu wycieczki)
Zachowanie w szkole i poza szkołą zagrażające bezpieczeństwu swojemu
oraz innych uczniów
Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych

20
20
15
20
20
10
5
30
5
50
30
50
5 za każde upomnienie
5 za każde upomnienie
25
30
20 za każde upomnienie

