Punktowy System Oceniania Zachowania
w Szkole Podstawowej nr 25 w Chorzowie
PUNKTY DODATNIE:
1. Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i sportowych
a Udział w etapie szkolnym
Zajęcie miejsca I- III
b Udział w etapie międzyszkolnym, rejonowym
Zajęcie miejsca I – III
c Udział w etapie wojewódzkim, ogólnopolskim
Zajęcie miejsca I – III
Udział w imprezach okolicznościowych oraz wewnętrznym życiu szkoły
Podjęte i ukończone działanie
Udział w części artystycznej imprezy
Udział w imprezach kulturalnych poza obowiązkowymi (wyjścia dodatkowe,
warsztaty itp.)
d Systematyczna i aktywna praca w kołach zainteresowań, w samorządzie
uczniowskim, przygotowanie gazetek szkolnych (semestralnie)
e Kultura osobista, pomoc koleżeńska
f Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie
g Inne pożądane działania
3. ZBIÓRKI
Makulatura 5kg – 20 kg
Puszki, Baterie 10szt – 50szt
21 kg – 50 kg
51szt – 100szt
Powyżej 50 kg
Powyżej 100szt
Pozostałe zbiórki
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PUNKTY UJEMNE:
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ZACHOWANIA NEGATYWNE
Powtarzające się przeszkadzanie na lekcji (każdorazowo)
Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły
Brak stroju galowego
Nie wykonanie polecenia nauczyciela
Brak obuwia zmiennego
Używanie telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego bez
zgody pracownika szkoły
Zaniedbany lub niechlujny strój
Podjęte ale niewykonane działanie
Ucieczki z lekcji, wagary (za każdą godzinę)
Dewastacja sprzętu, umeblowania, budynku, urządzeń zabawowych
Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo)
Brak zadania domowego, przyborów szkolnych, podręczników
Nieusprawiedliwione spóźnienie
Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne
Farbowanie włosów, malowanie paznokci, makijaż i inne
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ZACHOWANIA AGRESYWNE
Wszczynanie i udział w bójkach
Używanie wulgaryzmów
Zaczepki słowne, obrażanie członków rodziny
Oszustwo, kłamstwo
Kradzież, wymuszanie
Zastraszanie, cyberprzemoc
Palenie papierosów, stosowanie używek
Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść, wycieczek, apelu, i innych
uroczystości
9. Zachowania zagrażające zdrowiu (bieganie, popychanie, podkładania nogi
itp.)
10. Niewłaściwe zachowanie w stołówce szkolnej i w świetlicy
11. Inne niewłaściwe zachowania
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Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 150 pkt
Do dyspozycji wychowawcy klasy jest 0 – 30 pkt w semestrze, które przyznaje na podstawie
własnej obserwacji i rozmów z wychowankami.
- Uczeń, który posiada (poza pkt dodatnimi) 30 pkt ujemnych nie może uzyskać oceny
wzorowej
- Uczeń, który posiada (poza pkt dodatnimi) 60 pkt ujemnych nie może uzyskać oceny
bardzo dobrej
- Uczeń, który posiada (poza pkt dodatnimi) 90 pkt ujemnych nie może uzyskać oceny
dobrej
W sytuacji, gdy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej lub w innych
skrajnych przypadkach może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania.

Skala ocen:
Zachowanie wzorowe
Zachowanie bardzo dobre
Zachowanie dobre
Zachowanie poprawne
Zachowanie nieodpowiednie
Zachowanie naganne

300 pkt i więcej
299 – 200 pkt
199 – 150 pkt
149 – 100 pkt
99 – 50 pkt
49 pkt i mniej

