SKALA PUNKTOWA DO WYSTAWIENIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. S. PETÖFI W OSTRÓDZIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Ilość otrzymanych punktów nie jest jedynym kryterium przy wystawianiu oceny zachowania.
Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii klasy ustala ostateczną ocenę zachowania.

I. Zachowanie pozytywne
1. Udział w olimpiadach, konkursach, reprezentowanie szkoły w imprezach sportowych:
- szkolnych
do +30 punktów
- organizowanych przez miasto
do +35 punktów
- powiatowych
do +40 punktów
- rejonowych
do +45 punktów
- regionalnych
do +50 punktów
- wojewódzkich
do +55 punktów
- ogólnopolskich
do +60 punktów
- międzynarodowych
do +65 punktów
Za zajęcie I miejsca dodatkowo +30 pkt. , II miejsca +20 pkt., III miejsca + 10 pkt.
Udział w konkursach , zawodach , turniejach odbywających się w dni wolne od zajęć lekcyjnych
dodatkowo do + 50 pkt.
2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych
3. Udział w zajęciach pozaszkolnych (teatralne, taneczne, plastyczne,
sportowe, wolontariat)
4. Współudział w organizowaniu imprez (apele, konkursy, dyskoteki,
wycieczki itp.):
a/ szkolnych
b/ klasowych
5. Efektywna praca na rzecz:
a/ klasy

do +20 punktów
do +20 punktów
od +5 do +20 punktów
od +5 do +20 punktów

- wykonanie gazetki ściennej
- sprzątanie sali lekcyjnej
- dbanie o kwiaty
- dekorowanie sali lekcyjnej
- wzorowe wykonywanie obowiązków dyżurnego

do +15 punktów
do +15 punktów
do +15 punktów
do +20 punktów
do +20 punktów
do +20 punktów

- samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych
b/ szkoły

- wykonywanie gazetki ściennej
- czynności porządkowe na terenie szkoły
- przenoszenie i ustawianie sprzętów
- wzorowe wykonywanie obowiązków dyżurnego (w szatni i holu szkoły)
- samodzielnie wykonywanie pomocy dydaktycznych
- pomoc w przygotowaniach i obsługa gości
- obsługa radiowęzła
- obsługa nagłośnienia podczas imprez
- reprezentowanie pocztu sztandarowego

do +15 punktów
do +20 punktów
do +20 punktów
do +30 punktów
do +40 punktów
do +20 punktów
do +20 punktów
do +20 punktów
do +30 punktów

5. Za wzorową postawę w szczególnych (nagłych) sytuacjach w szkole i poza
szkołą (np. ratowanie tonącego, udzielenie pierwszej pomocy, itp.)
do+ 50 punktów
6. Działalność charytatywna, wolontariat
od + 5 do + 40 punktów
7. Efektywna pomoc koleżeńska w nauce na wniosek nauczyciela przedmiotu
+10 punktów
8. Pomoc koleżeńska
do +30 punktów
9. Punkty do dyspozycji wychowawcy, nauczyciela (raz w semestrze):
- kultura osobista
od +5 do +10 punktów

- kultura słowa
- nienaganny strój
- stosunek do nauki i obowiązków szkolnych
- dbałość o czystość otoczenia
- inne

od +5 do +10 punktów
od +5 do+10 punktów
od +5 +10do punktów
od +5 +10 do punktów
od +5 do +30 punktów

II. Zachowanie negatywne
(kultura osobista, stosunek do nauki, postawa społeczna)
1. USTALA SIĘ PROGI OBNIŻENIA OCENY ZE SPRAWOWANIA ZA OPUSZCZONE,
NIEUSPRAWIEDLIWIONE GODZINY LEKCYJNE:
 O JEDNĄ OCENĘ W DÓŁ ZA OPUSZCZENIE POWYŻEJ 16 GODZIN W SEMESTRZE
 O DWIE OCENY W DÓŁ ZA OPUSZCZENIE POWYŻEJ 24 GODZIN W SEMESTRZE
 O TRZY OCENY W DÓŁ ZA OPUSZCZENIE POWYZEJ 32 GODZIN W SEMESTRZE
 O CZTERY OCENY W DÓŁ ZA OPUSZCZENIE POWYŻEJ 40 GODZIN W SEMESTRZE
W PRZYPADKU GDY:
 UCZEŃ PRZEKROCZY 25 GODZIN (-75 PKT NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH)
WYCHOWAWCA ZGŁĄSZA TEN FAKT PISEMNUIE DO PEDAGOGA I POWIADAMIA
RODZICÓW;
 UCZEŃ PRZEKROCZY 50 GODZIN (-150 PKT NIEUSPRAWIEDLIWONYCH)
WYCHOWAWCA ZGŁASZA TEN FAKT PISEMNIE DYREKTOROWI DS.
WYWCHOWAWCZYCH I POWIADAMIA RODZICÓW;
 UCZEŃ PRZEKROCZY 100 GODZIN (-300 PKT NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH)
WYCHOWAWCA KIERUJE PISMO DO DYREKTORA SZKOŁY.
2. Wagary na terenie szkoły (uczeń nie może odrobić punktów)
- 10 punktów
3. Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć
- 10 punktów
(rozmowy, chodzenia po klasie, wychodzenie z klasy itp.)
po dwukrotnym zwróceniu uwagi
- 20 punktów
4. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
- 20 punktów
- arogancja
- używanie słów wulgarnych
- bezczelność
- kłamstwa
- ignorowanie poleceń nauczyciela
5. Zastraszanie i szantaż nauczycieli i innych pracowników szkoły
-50 punktów
6. Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku, wystroju sal oraz rzeczy należących
do innych, zaśmiecanie otoczenia
od -5 do -20 punktów
7. Zachowanie niekoleżeńskie
od -5 do -20 punktów
(wyśmiewanie się, przezwiska, naruszenie godności)
8. Brak identyfikatora w widocznym miejscu (zg. z regulaminem szkoły)
-5 punktów
9. Fałszowanie dokumentów
– 50 punktów
10. Niewywiązywanie się ze zobowiązań
-10 punktów
(lekceważenie dyżurów, nieobecność na imprezach obowiązkowych, nieuzasadniona nieobecność
na konkursach, olimpiadach, zawodach itp.)
11. Przynoszenie do szkoły
niebezpiecznych dla zdrowia i życia przedmiotów
( np. petardy itp.)
- 50 punktów
12.Używanie podczas lekcji oraz innych zajęć szkolnych (uroczystości szkolne, apele itp.)
telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki oraz innych urządzeń elektronicznych bez zgody
nauczyciela
- 10 punktów
13.Wykonywania na terenie szkoły zdjęć, kręcenie filmów oraz nagrywanie przy użyciu
telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer i umieszczanie ich w
sieci
- 25 punktów
14. Udział w bójkach i agresja
od -20 do -50 punktów
15. Kradzieże
- 50 punktów
16. Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły, internatu
i obrębie ulic znajdujących się w pobliżu ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie, co szkodzi
wizerunkowi szkoły
-20 punktów
17. Spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły i w miejscach
publicznych
-150 punktów
18. Posiadanie, zażywanie i handel narkotykami, dopalaczami na terenie szkoły i w miejscach
publicznych
-150 punktów

Punkty dodatnie lub/i ujemne wpisują uczniom wychowawcy, wychowawcy internatu lub inni
nauczyciele.
Uczeń nie może odrobić punktów ujemnych oraz nie może otrzymać oceny wzorowej lub bardzo
dobrej z zachowania, jeżeli uzyskał punkty ujemne w wyniku zachowań wymienionych
w punkcie 2, 15, 14, 16, 17, 18*
(*uczeń może odrobić punkty ujemne w przypadku jednego wykroczenia )
NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA MOŻE WSPOMÓC SIĘ PRZY WYSTAWIANIU OCENY
Z ZACHOWANIA NASTĘPUJĄCA SKALĄ OCEN:
WZOROWA (uczeń nie może mieć punktów ujemnych)
BARDZO DOBRA
DOBRA
POPRAWNA
NIEODPOWIEDNIA
NAGANNA

powyżej +40 punktów
od +11 do +40 sumy punktów
od -20 do +10 sumy punktów
od -21 do -51 sumy punktów
od -52 do -99 sumy punktów
od -100 do -150 sumy punktów



Aby otrzymać
ujemnych.



Po pierwszym semestrze kasacji ulegają wszystkie punkty dodatnie i ujemne.



Gdy uczeń uzyska 50 punktów ujemnych wychowawca zgłasza ten fakt do pedagoga
szkolnego i powiadamia rodziców, prawnych opiekunów oraz dokonuje stosownej
adnotacji w dzienniku.



Jeśli liczba punktów ujemnych wyniesie 100, wówczas wychowawca powiadamia
o tym na piśmie wicedyrektora szkoły, który w umówionym terminie zaprasza
na rozmowę rodziców, prawnych opiekunów ucznia.



Gdy uczeń uzyska 150 punktów ujemnych wychowawca zgłasza pisemny wniosek
do dyrektora szkoły o skreślenie z listy uczniów oraz powiadamia o tym fakcie rodziców,
prawnych opiekunów.



Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Szkolnego podejmuje wiążącą decyzję.



W wyjątkowych sytuacjach (po konsultacji z pedagogiem i wicedyrektorem szkoły)
w/w regulamin nie obowiązuje.

ocenę

wzorową

zachowania

uczeń

nie może mieć punktów

Uczniowie pełnoletni mają prawo – po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami, prawnymi
opiekunami – usprawiedliwiać się samodzielnie. Wychowawca umieszcza stosowną
adnotację w dzienniku.
W obowiązku wychowawcy jest stałe monitorowanie frekwencji uczniów. W terminie do 15.
dnia każdego miesiąca wychowawca jest zobowiązany do przedłożenia informacji
o uczniach, którzy przekroczyli wymagane progi.
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przedłożone przez ucznia pełnoletniego lub niepełnoletniego
usprawiedliwienie jest niewiarygodne:
1/ wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem lub rodzicem, prawnym opiekunem,
2/ w przypadku rozbieżności oceny faktów sprawę należy wyjaśnić w obecności dyrektora
lub wicedyrektora szkoły.

