Punktowy regulamin oceniania zachowania
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Elblągu
Poszczególnym ocenom odpowiada następująca liczba punktów:
1) wzorowe – 181 punktów i powyżej,
2) bardzo dobre – od 141 do 180 punktów
3) dobre – od 100 do 140 punktów,
4) poprawne – od 61 do 99 punktów,
5) nieodpowiednie – od 0 do 60 punktów,
6) naganne – poniżej 0 punktów.
Oceniając zachowanie ucznia, wychowawca przyjmuje wyjściową punktację – 100, którą
uczeń otrzymuje „awansem” dwa razy w roku szkolnym: na początku roku szkolnego i po
klasyfikacji śródrocznej.
Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę:
A – czynniki pozytywne, umożliwiające uczniowi powiększenie puli punktów,
B – czynniki negatywne, zmniejszające uczniowi zdobytą wcześniej pulę punktów,
A.
Zachowanie pozytywne

punktacja

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym

5-10 raz w semestrze

Aktywne pełnienie funkcji w Samorządzie Uczniowskim

5-15 raz w semestrze

Aktywny udział w akcjach charytatywnych

5-20 raz w semestrze

Udział w kołach zainteresowań

10 raz w semestrze

Kulturalne zachowanie wobec uczniów i pracowników szkoły

10 raz w semestrze

Pomoc koleżeńska

5/10/15 raz w
semestrze

Systematyczne noszenie mundurka

10 raz w semestrze

Pochwała wychowawcy

20

Pochwała dyrektora

30

Praca na rzecz szkoły

5/10 raz w semestrze

Praca na rzecz klasy

5/10/15 raz w
semestrze

Przygotowanie i udział w akademiach i imprezach szkolnych

5/10/15

Troska o ład w otoczeniu

5

Udział w konkursie/ zawodach sportowych szkolnych

5

Udział w konkursie/ zawodach sportowych międzyszkolnym

5

Udział w konkursie wojewódzkim, ogólnopolskim

5

Wzorowa frekwencja

10 raz w semestrze
1

Rzetelne wywiązywanie się z podjętych zobowiązań

5/10 raz w semestrze

Zajęcie wysokiego miejsca w konkursie, zawodach
międzyszkolnych

10

Zajęcie wysokiego miejsca w konkursie, zawodach
ogólnopolskich, wojewódzkich, międzynarodowe

15/20

Zajęcie wysokiego miejsca w konkursie szkolnym

5

Udokumentowane sukcesy w innych dziedzinach niż
proponowane w szkole

10 raz w semestrze

zbiórka surowców wtórnych(decyduje koordynator)

5/10/15 raz w
semestrze

Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych przedsięwzięć
na terenie szkoły i ich realizacja

10

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą.

5/10

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych,
miejskich (np. poczet sztandarowy itp.)

5/10

Wzorowe zachowanie się podczas wyjść i wycieczek szkolnych

5

Systematyczne uczęszczanie na każde zajęcia dodatkowe
(zajęcia specjalistyczne)

10 raz w semestrze

B.
Czynniki negatywne

Punktacja

Aroganckie lub niekulturalne zachowanie wobec nauczyciela lub
innego pracownika szkoły

10

Udział w bójce, pobicie

15

Zaczepki fizyczne

5

Brak obuwia zmiennego

5

Brak mundurka

5

Kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość
Niesłuszne oskarżenia uczniów lub nauczycieli

10

Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych w czasie i formie niedozwolonej na terenie szkoły.
Podczas wyjść szkolnych.

10

Kradzież, fałszerstwo, wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy

20

Lekceważenie poleceń nauczyciela, innych pracowników szkoły

10

2

Nagana, upomnienie wychowawcy

20

Nagana, upomnienie dyrektora

30

Nieobecność nieusprawiedliwiona

5 za każdą godz.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach
szkolnych

5/10

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołą

5/10

Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (niestosowny strój
codzienny, brak stroju odświętnego, stroju sportowego,
pomalowane paznokcie, farbowane włosy, wyzywająca biżuteria,
makijaż itp.)

5

Wulgarne słownictwo lub gesty

10/15

Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy

10/15

Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie

10/15

Niewykonanie dobrowolnie przyjętych na siebie zobowiązań

10

Niszczenie mienia szkoły i innych uczniów

10

Opuszczanie terenu szkoły podczas przerw

10

Niedbałość o porządek, zaśmiecanie otoczenia

5/10

Ucieczka z lekcji

10

Wykroczenie o charakterze przestępczym

20/30

Zakłócanie toku lekcji

10

Nieuzasadnione spóźnienie się

3 za każde
spóźnienie

Łamanie zasad zachowania się na przerwach

5/10

Palenie papierosów, e-papierosów, spożywanie alkoholu i innych
używek

20

Inne negatywne zachowania (niewymienione w poprzednich
punktach) –punkty ujemne w zależności od wagi czynu.

5/20

3

