
Uzupełnienie:  § 63 ust. 9 

Szczegółowe kryteria punktowej oceny zachowania w SP 

D Praca na rzecz klasy, reprezentowanie klasy (1 do 10) 

D Praca na rzecz szkoły (1 do 10) 

D Reprezentowanie szkoły (1 do 7) 

D Reprezentowanie szkoły w godzinach pozalekcyjnych  (1 do 10) 

D Aktywne uczestnictwo w uroczystościach klasowych, szkolnych (1 do 10) 

D Zachowanie wpływające na polepszenie życia w klasie, szkole (1 do 10) 

D Pomoc koleżankom, kolegom np. w nauce  (1 do 10) 

D Wykonywanie gazetek klasowych, szkolnych (1 do 5) 

D Projekt edukacyjny / punkty tylko za jeden projekt w roku (1 do 20) 

D Solidność, odpowiedzialność, pracowitość  (1 do 5) 

D Wyróżniająca się aktywność na lekcji (1 do 5) 

D Działania charytatywne (1 do 10) 

Konkurs wewnątrzszkolny (1 do 5)  

Konkursy szkolne i pozaszkolne, wyróżnienia i miejsca nagradzane /na podstawie 

zaświadczenia (1 do 10) 

Konkursy przedmiotowe wpisywane tylko za najwyższy osiągnięty etap: 

– etap szkolny  (10)  

– etap rejonowy (20) 

– etap wojewódzki (30)  

U Nie wypełnianie poleceń nauczyciela (-1 do -10) 

U Nie wywiązywanie się z zadeklarowanych lub powierzonych zadań (-1 do -20) 

U Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji /-2, brak dyscypliny podczas 

uroczystości szkolnych  (-1 do -10) 



U Zachowanie stwarzające zagrożenie dla siebie i innych (-1 do -10) 

U Prześladowanie, wyśmiewanie, znęcanie się, obrażanie w każdej formie, 

umieszczanie obraźliwych komentarzy, treści i obrazów w Internecie (-1 do -20) 

U Używanie wulgaryzmów, obraźliwych słów i obrazów (-1 do -10) 

U Kłamstwo, oszustwo, ściąganie  (-1 do -10) 

U Niszczenie mienia szkolnego lub innych  (-1 do -20) 

U Agresja fizyczna (-1 do -30) 

U Używanie bez zgody nauczyciela telefonów itp. sprzętów /-5, rejestrowanie 

dźwięków i obrazów bez zgody nauczyciela    (-1 do -20) 

U Brak wymaganego stroju i wyglądu  (-1 do -5) 

U Trwale pofarbowane włosy (-1 do -15) 

U Wychodzenie z terenu szkoły bez zgody nauczyciela  (-1 do -10) 

U Spóźnienie na lekcje, modlitwę / -1  (-1 do -10) 

U Wagary /-5pkt. za 1h  (-5 do - 40) 

U Brak terminowego usprawiedliwienia (-1 do -5) 

U Arogancja wobec dorosłych (-1 do -10)  

U Posiadanie, używanie - alkoholu, papierosów /-20, narkotyków /-50 (-1 do -50) 

Z 100% frekwencji /semestr  (10) 

Z Brak spóźnień / semestr (5) 

Z Regularne uczestnictwo w organizacjach katolickich lub społecznie 

użytecznych na podstawie zaświadczenia / semestr    (1 do 10) 

Z Regularne uczestnictwo w kółkach przedmiotowych / semestr (1 do 5) 

Z Praca w Samorządzie Uczniowskim - szkolnym, klasowym /semestr   (1 do 10) 

Z Premia wychowawcy /20pkt. na rok  (1 do 20) 

 

 


