PUNKTY DODATNIE
Uczeń otrzymuje za:
Lp.

Forma zachowania się ucznia

Liczba punktów
dodatnich

(1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

11a. Uchylono
95 % frekwencja w miesiącu
(bez spóźnień, bez godzin nieusprawiedliwionych)
11c. Uchylono

11b.

+5 pkt/ miesiąc

(2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

1.
2.
8.
8a.
9.
10.

Systematyczne, chętne i bezinteresowne udzielanie pomocy
kolegom we wszystkich formach
Samorzutne i chętne wykonywanie prac społecznych na
rzecz klasy, szkoły otoczenia po zajęciach lekcyjnych (np.
gazetki, pomoce nieobowiązkowe itd.)
Uchylono
Uchylono
Uchylono
Wszystkie inne działania pozytywne uzgodnione z wychowawcą

+5 pkt/ miesiąc
+1 pkt ~ +5 pkt
każdorazowo

+1 pkt ~ +5 pkt
każdorazowo

(3) Dbałość o honor , tradycje i reprezentowanie szkoły

3.

4.

Reprezentowanie szkoły na szczeblu szkolnym, miejskim
i wyżej w konkursach przedmiotowych , olimpiadach,
zawodach sportowych
a) konkursy przedmiotowe i olimpiady (zewnętrzne)
I etap szkolny
II etap rejonowy
III etap wojewódzki
b) konkursy tematyczne i zawody sportowe organizowane
przez szkołę
rejonowe
wojewódzkie
c) uchylono
Przygotowanie i udział w akademiach, apelach i innych
imprezach szkolnych

7.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym, szkolnym

12.

Praca na rzecz promocji szkoły

10 pkt
15 pkt
20 pkt
5 pkt
15 pkt
20 pkt

+2 pkt ~ +5pkt
+5 pkt/ semestr
+5 pkt ~ +10 pkt
każdorazowo

(4) Dbałość o piękno mowy ojczystej
5) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

6.

Przeciwstawianie się wszelkim przejawom
negatywnego postępowania

+5 pkt

(6) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
(7) Okazywanie szacunku innym osobom

5.

Organizowanie lub udział w akcji mającej na celu
niesienie pomocy innym

+5 pkt ~ +10 pkt
każdorazowo

Dodatkowo wprowadza się:

11.

Wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących klasę
wpisuje

11d. Aktywny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych
- frekwencja minimum 95%

+5 pkt ~ +10 pkt
na semestr
+5 pkt ~ +10 pkt
na semestr

II część
PUNKTY UJEMNE
Punkty uczeń otrzymuje za:
Lp.

Forma zachowania się ucznia

Liczba punktów
ujemnych

(1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

28.

Godziny nieusprawiedliwione

29.
38.

Spóźnienia
Nieoddanie książek do biblioteki na tydzień przed konferencją
klasyfikacyjną
Przebywanie w czasie zajęć lekcyjnych w odzieży wierzchniej
Uchylono
Brak wyposażenia (zeszytów, podręczników itd.)
Uchyla się
Korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
medialnych na lekcjach
Uchylono

31.
32.
25.
26.
36.
37.

-1 pkt (za każdą godzinę)
- 1 pkt (za każde spóźnienie)
- 10 pkt
( koniec roku szkolnego)

- 1 pkt
-1 pkt
- 5 pkt
każdorazowo

(2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

18.
15.
16.
17.

Celowe niszczenie mienia społecznego i przyrody
Psychiczne znęcanie się nad kolegami w tym roznoszenie plotek,
wyzwiska, wyśmiewanie się, arogancja, brak tolerancji
Oszustwa (kłamstwa),wyłudzanie pieniędzy
Uchyla się

- 10 pkt
- 10 pkt
- 5 pkt

(3) Dbałość o honor i tradycje szkoły

33.

Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych oraz podczas
egzaminów

- 3 pkt

34.

Brak dbałości o schludny wygląd- strój niestosowny, wyzywający

-3 pkt

(4) Dbałość o piękno mowy ojczystej

19.

Używanie wulgarnych słów i gestów

- 5 pkt

5) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

22.
23.
24.

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji
Uchyla się
Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych

- 3 pkt
- 3 pkt

(6) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

12.
13.
14.
38.

40.

Palenie tytoniu w tym papierosów elektronicznych
Celowe pobicie kolegów, bójki
Uchylono
Stosowanie cyberprzemocy - nękanie, podszywanie się, obrażanie
na portalach internetowych, rozpowszechnianie prywatnych
treści audio i foto, bez wiedzy i zgody osoby zainteresowanej,
kręcenie filmów, robienie zdjęć, nagrywanie dźwięku bez zgody
osoby zainteresowanej
Samowolne opuszczenie szkoły w trakcie nieobowiązkowych zajęć
(dotyczy uczniów niepełnoletnich)

- 5 pkt
- 10 pkt

- 20 pkt
każdorazowo
- 5 pkt

(7) Okazywanie szacunku innym osobom

20.
21.
27.
30.
39.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela
Lekceważący stosunek do dorosłych
Uchylono
Uchylono
Uchylono

Dodatkowo wprowadza się:
35. Wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących klasę
wpisuje

-3 pkt
- 5 pkt

-5 pkt ~ - 10 pkt
na semestr

