Regulamin punktowego systemu oceniania
1. PUNKTY DODATNIE

a) stosunek do osób dorosłych: -5 p./+5 p.;
b) reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach;
•

konkursy plastyczne:

- udział w konkursie: od +3 p. do +5 p.;
- uzyskanie nagrody lub wyróżnienia: od +5 p. do +10 p.;
•

zawody sportowe:

- udział w szkolnych i miejskich (masowych) imprezach sportowych: od +2 p. do +5 p. ;
- reprezentowanie szkoły na zawodach szczebla miejskiego: od +5 p. do +10 p.;
- reprezentowanie szkoły na zawodach szczebla wojewódzkiego: od +10 p. do +15 p.;
•

inne konkursy:

- udział w konkursie: +3 p.;
- laureat etapu szkolnego: +5 p.;
- laureat etapu rejonowego: +10 p.;
- laureat etapu wojewódzkiego: +15 p.;
c) uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: do +10 p. za każde zajęcia
(decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia);
d) udział w akademiach i imprezach szkolnych: do +5 p. (chór do +3 p.);
e) organizowanie imprez klasowych: + 5 p.; organizowanie imprez szkolnych: +10 p.;
f) wykonanie prac na prośbę nauczyciela lub z własnej inicjatywy: do +4 p.;
g) pełnienie funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym: do +5 p.;
h) praca w bibliotece szkolnej: do +10 p.;
i) dbałość o wystrój klasy: do +5p.;
j) koleżeństwo (ocenia klasa raz w półroczu): do +10 p.;
k) systematyczne udzielanie pomocy w nauce: do +10 p.;
l) promowanie szkoły w środowisku: do +10 p.;
m) podejmowanie prób zmiany swego zachowania na lepsze: do +15 p.
n) zbiórka surowców wtórnych: do +20 p. na semestr (za wszystkie surowce)
•

makulatura – 20 kg – 1 p.,

•

baterie – 10 sztuk – 1 p.,

•

puszki – 20 sztuk – 1 p.

2. PUNKTY UJEMNE
a) spóźnienie na lekcję: -1p.;
b) nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji: -3 p.;
c) uporczywe przeszkadzanie na lekcji: do -3 p.;
d) brak posłuszeństwa (niewykonanie poleceń nauczyciela): do -5 p.;
e) niszczenie mienia: do -10 p.;
f) agresja fizyczna lub słowna w stosunku do rówieśników: do -10 p.;
g) używanie wulgaryzmów: do -5 p.;
h) nieodpowiednie zachowanie w stołówce szkolnej: do -5 p.;
i) wyzywający strój lub wygląd: do -3p.;
j) używanie telefonu w czasie zajęć lekcyjnych: – 2 p.;
k) bieganie po korytarzu: do -2 p.;
l) przesiadywanie w toaletach: -1 p.;
m) opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw: -3 p.;
n) okłamywanie nauczyciela: do –3 p.;
o) dokonanie kradzieży: do –10 p.;
p) palenie papierosów: -10 p.;
q) wyłudzanie pieniędzy: do –10 p.;
r) udział w niebezpiecznych zabawach, stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych: do 10.;
s) nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych : do -5 p.;
t) arogancki stosunek do osób dorosłych: do – 5 p.;
u) niszczenie lub fałszowanie dokumentów: do – 10 p.;
v) nieusprawiedliwienie nieobecności na lekcji w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły: do -3
p.
3. Stosowanie punktowego systemu oceniania:
1. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 50 punktów
2. Punkty wpisują zarówno wychowawcy, nauczyciele uczący w tej klasie jak i inni
nauczyciele mający kontakt z uczniem.
3. Punkty za aktywny udział w zajęciach pozalekcyjny przyznają nauczyciele
prowadzący zajęcia (raz w semestrze).
4. Punkty za koleżeństwo przyznaje się raz w semestrze i jest to liczba punktów,
jaką uzyskało dziecko w ocenie kolegów i koleżanek z klasy.
5. Skala ocen:
1) wzorowe – powyżej 125 punktów w tym nie więcej niż 15 punktów ujemnych;

2) bardzo dobre - od 85 do 125 punktów w tym nie więcej niż 25 punktów ujemnych;
3) dobre - od 40 do 84 punktów;
4) poprawne - od 0 do 39 punktów;
5) nieodpowiednie - od (-50) do -1 punktów;
6) naganne – poniżej (-50) punktów.

6. W przypadku szczególnie rażącego naruszenia regulaminu szkoły w szczególności
przez dokonanie kradzieży, rozboju, pobicia, zażywanie środków odurzających itp.
wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły może obniżyć ocenę
zachowania do oceny nagannej włącznie bez względu na liczbę punktów, jakie uzyskał
uczeń.

