KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR IM. KRÓLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO W BĘDZINIE
Punkty +
Udział w życiu klasy i szkoły (pomoc w organizowaniu imprez, gazetka, utrzymanie
czystości, remont wyposażenia, itp.)
Praca na rzecz innych (wolontariat, Klub Absolwenta, koło misyjne, biblioteka, gazetka
szkolna)
RAZ NA SEMESTR
Aktywna praca w samorządzie klasowym i Radzie Samorządu Uczniowskiego (RSU).
RAZ NA SEMESTR
Udział w akcjach prowadzonych na terenie szkoły (Góra Grosza, zbiórka makulatury,
żywności).
Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i państwowych (poczty
sztandarowe, prowadzenie akademii, występy artystyczne, itp.)
Udział w konkursach i zawodach sportowych.
Brak punktów ujemnych.
RAZ NA SEMESTR
Brak godzin nieusprawiedliwionych.
RAZ NA SEMESTR
Brak spóźnień nieusprawiedliwionych.
RAZ NA SEMESTR
Systematyczne noszenie stroju szkolnego
RAZ NA SEMESTR
Godne reprezentowanie szkoły w czasie zajęć organizowanych poza szkołą (wycieczki,
wyjścia do kina, muzeum, teatru, itp.)
Aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
RAZ NA SEMESTR
Aktywny i systematyczny udział w projektach edukacyjnych.
RAZ NA SEMESTR

liczba
5-20

Punkty Uwaga w dzienniku, spóźnienie, godzina nieusprawiedliwiona, brak obuwia, dzienniczka,
identyfikatora, stroju szkolnego. Przebywanie w salach lekcyjnych lub szatni na przerwach.
Niedotrzymywanie słowa, niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków.
Estetyka wyglądu niedostosowana do sytuacji.
Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy, toalety, teren przyszkolny)
Ucieczka z lekcji (za każdą godzinę lekcyjną).
Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni przedmiotowej, złe zachowanie w świetlicy,
stołówce i podczas wyjść i wycieczek.
Niszczenie lub kradzież mienia szkoły i osób prywatnych.
Opuszczenie budynku szkoły w czasie przerw lub lekcji, oddalenie się od grupy podczas
wycieczek/wyjść.
Używanie podczas lekcji telefonów i innych urządzeń.
Wulgarne słownictwo.
Robienie zdjęć i nagrywanie filmów bez zezwolenia oraz ich publikowanie, cyberprzemoc,
rozpowszechnianie obraźliwych treści.
Aroganckie zachowanie w szkole i poza nią, okłamanie nauczyciela.
Palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie innych używek.
Bójki, przemoc, agresywne zachowania
Posiadanie niebezpiecznych substancji i przedmiotów
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Uwagi końcowe


Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I lub II semestru nauki otrzymuje 100 punktów jako bazę
wyjściową.













W konkursach i zawodach punktujemy tylko najwyższy etap, do którego doszedł uczeń
(punkty wpisujemy po zakończeniu wszystkich etapów).
Każdy nauczyciel ma prawo przyznać dodatnie lub ujemne punkty za zachowanie nieujęte
w regulaminie od 5 do 30 pkt.
Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który posiada na koniec semestru poza dodatnimi
30 pkt. ujemnych.
Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który posiada na koniec semestru poza
dodatnimi 6o pkt. ujemnych.
Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń, który posiada na koniec semestru poza dodatnimi 100
pkt. ujemnych.
Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów
dodatnich otrzymuje najwyżej ocenę nieodpowiednią na semestr.
Uczeń, który w I lub II semestrze uzyskał ponad 300 pkt. ujemnych może decyzją rady
pedagogicznej otrzymać naganną ocenę końcowo roczną, niezależnie od liczby punktów
dodatnich.
Na bieżąco, na godzinie wychowawczej, wychowawca informuje ucznia o uwagach.
Ocena końcoworoczną jest średnią oceną I i II semestru.
Przy wystawaniu oceny uwzględnia się uwzględnia się orzeczenie specjalistycznej poradni
dotyczące specyficznych trudności wychowawczych ucznia.
Ostateczną ocenę zachowania ustala i wystawia wychowa klasy w porozumieniu z innymi
nauczycielami, z uwzględnieniem samooceny i oceny inny uczniów z klasy.

Kryterium punktowe ocen zachowania







Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

250 pkt. i więcej
245 – 200 pkt.
195 – 150 pkt.
145 – 100 pkt.
95 – 50 pkt.
poniżej 50 pkt.

