Karta oceny zachowania ucznia __________________________ klasa____ rok szkolny 2019/2020
Punkty dodatnie
I kryterium: przestrzeganie obowiązków ucznia i realizacja zadań szkolnych (statut)
lp.

Opis zachowania ucznia

1. 90-100% frekwencji
2. Brak spóźnień (nieusprawiedliwionych)
3. Brak godzin nieusprawiedliwionych
Wysoka kultura osobista oraz rozwijanie umiejętności
społecznych w kontaktach z nauczycielami, pracownikami
4.
szkoły i kolegami; przestrzeganie form grzecznościowych;
dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej.
5.

Uczeń podejmuje współpracę z nauczycielami przy realizacji
zadań szkolnych.

2
1
1

Częstotliwość
zdobywania
punktów
raz w semestrze
raz w semestrze
raz w semestrze

do 5

raz w semestrze

wychowawca

do 5

raz w semestrze

wychowawca

liczba punktów
możliwych do zdobycia

Osoba wpisująca

Semestr I

Semestr II

Semestr I

Semestr II

wychowawca
wychowawca
wychowawca

II kryterium: aktywność
liczba punktów
możliwych do zdobycia

Częstotliwość
zdobywania
punktów

Osoba wpisująca

1. Wypełnianie zadań gospodarza klasy

do 5

raz w semestrze

wychowawca

2. Wypełnianie zadań zastępcy gospodarza

do 3

raz w semestrze

wychowawca

3. Wypełnianie zadań skarbnika

do 5

raz w semestrze

wychowawca

do 2

raz w semestrze

wychowawca

A. Aktywna praca w Samorządzie Klasowym
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Praca na rzecz klasy z wyłączeniem prac funkcyjnych,
4. uczeń działaniem i postawą wspiera pracę nauczycieli,
wychowawcę.

1
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TU WPISZ PRZEDSIĘWZIĘTE DZIAŁANIA :

2

Aktywna praca w Parlamencie Uczniowskim
B. (za podjęcie zadań i wywiązywanie się z obowiązków wg
regulaminu PU)

liczba punktów możliwych
do zdobycia

Częstotliwość
zdobywania punktów

Osoba wpisująca

1. Wypełnianie obowiązków i zadań Prezydenta PU

do 6

raz w semestrze

opiekun parlamentu

2. Wypełnianie obowiązków i zadań Zastępcy Prezydenta

do 4

raz w semestrze

opiekun parlamentu

do 3

raz w semestrze

opiekun parlamentu

2

raz w semestrze

opiekun parlamentu i parlament
(regulamin)

5

raz w semestrze

wychowawca

lokalnych

2

każdorazowo

n-l

ogólnopolskich

3

każdorazowo

n-l

międzynarodowych ( np. Erasmus +)
BEZ WYMIAN I WYCIECZEK MIĘDZYNARODOWYCH.

4

każdorazowo

n-l

Liczba punktów
możliwych do zdobycia

Częstotliwość
zdobywania
punktów

Osoba wpisująca

od 50%

2

raz w semestrze

opiekun

od 75%.

4

raz w semestrze

opiekun

3.

Wypełnianie zadań i obowiązków członków PU
(bez wymienionych powyżej)

Podejmowanie i inicjowanie zadań na rzecz rozwoju społecznego
4. środowiska szkolnego realizowanych przez PU przez uczniów
nienależących do prezydium ( WSPÓŁPRACA Z PU )
5.

Wypełnianie zadań wynikających z uczestnictwa w poczcie
sztandarowym.

Semestr I

Semestr II

Semestr l

Semestr ll

6. Udział w projektach edukacyjnych:

Inne aktywności

C.
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Aktywny i systematyczny udział w zajęciach
pozalekcyjnych- szkolnych ( frekwencja) każde zajęcia
1. punktowane są oddzielnie (zajęcia sportowe, koła naukowe,
koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe)

3

Postawa koleżeńska:
2.

do 5

raz w semestrze

wychowawca razem z uczniami

6

raz w semestrze

n-l

Liczba punktów
możliwych do zdobycia

Częstotliwość
zdobywania
punktów

Osoba wpisująca

2

każdorazowo od
akcji, niezależnie od
sprawowanej funkcji
(wymagane
nazwanie
przedsięwziętych
działań)

n-l

( narzędzie do pomiaru sporządza wychowawca )

Harcerstwo (udokumentowana działalność w ciągu
minimum 4 miesięcy), szkoła muzyczna, sport
3. wyczynowy - punkty przyznaje się niezależnie od
innych aktywności wolontariackich.

Inicjowanie, podejmowanie działań, aktywności na rzecz
społeczności szkolnej i pozaszkolnej niezależnie od
D.
sprawowanej funkcji nauczyciel może przyznać
dodatkowe punkty.

Semestr l

Semestr ll

Semestr I

Semestr II

III kryterium: wolontariat
A.
1.
2.
3.

Częstotliwość
zdobywania
punktów

Udokumentowany wolontariat (pozaszkolny) i nie dotyczy klas: Pre IB z CAS oraz
II i III IB:

Osoba wpisująca

od 3 do 5 godzin w semestrze

3

raz w semestrze

wychowawca

od 5 do 10 godzin w semestrze

6

raz w semestrze

wychowawca

od 10 do 20 godzin w semestrze

8

raz w semestrze

wychowawca

powyżej 20 godzin w semestrze

12

raz w semestrze

wychowawca
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4.

4

B. Wolontariat dla klasy Pre IB z CAS
W klasie PreIB na podstawie oceny z CAS wychowawca
przyznaje punkty za wolontariat w ocenie z zachowania :
- ocena dobra
- ocena bardzo dobra
- ocena celująca

6

raz w semestrze

wychowawca

raz w semestrze

wychowawca

8
12

C. Wolontariat dla klasy II IB i III IB
W klasach II i III IB koordynator CAS przyznaje punkty za
service (wolontariat) na podstawie realizacji Service oraz
wpisów do ManageBac:

0
6
12
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*Realizując wolontariat w Parlamencie szkolnym uczeń nie
otrzymuje punktów za kryterium Parlament Uczniowski.

5

IV kryterium: udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
A

Olimpiady przedmiotowe oraz inne olimpiady i konkursy, w tym artystyczne:

Przykład: Uczeń przeszedł etap rejonowy Olimpiady Biologicznej, nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego :
( 1pkt -udział w etapie szkolnym + 2pkt – III miejsce w etapie szkolnym + 2 pkt udział w etapie rejonowym) = 5 pkt
Poziomy olimpiad, konkursów

Punkty za udział

Częstotliwość
zdobywania
punktów

Osoba wpisująca

1.

etap szkolny
w przypadku zajęcia miejsca I, II, III dodatkowe 2 punkty

1

n-l odpowiedzialny

2.

etap rejonowy
w przypadku zajęcia miejsca I, II, III dodatkowe 2 punkty

2

n-l odpowiedzialny

3.

etap wojewódzki
w przypadku zajęcia miejsca I, II, III dodatkowe 3 punkty

Jeśli uczeń przeszedł
kilka etapów, należy
zsumować punkty za
udział oraz zajęte
miejsca punktowane

2

n-l odpowiedzialny

etap ogólnopolski
w przypadku zajęcia miejsca I, II, III dodatkowe 3 punkty

2

n-l odpowiedzialny

5.

etap międzynarodowy
w przypadku zajęcia miejsca I, II, III dodatkowe 3 punkty

2

n-l odpowiedzialny
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4.

6

Semestr I

Semestr II

Zawody Sportowe – punkty w tabeli poniżej

B

/system punktowy został opracowany na bazie obserwacji i doświadczeń nauczycieli w-f./

Częstotliwość
zdobywania
punktów

1.

ETAP

BRAK
ZDOBYTEGO
MIEJSCA

l miejsce

ll miejsce

lll miejsce

IV miejsce

rejonowy

2

4

3

2

2

2
(+ punkty
zdobyte
w poprzednim
etapie )
2
(+ punkty
zdobyte
w poprzednim
etapie )

3
(+ punkty
zdobyte w
poprzednim
etapie )
3
(+ punkty
zdobyte
w poprzednim
etapie )

3
(+ punkty
zdobyte w
poprzednim
etapie )
3
(+ punkty
zdobyte
w poprzednim
etapie )

3
(+ punkty
zdobyte w
poprzednim
etapie )
3
(+ punkty
zdobyte
w poprzednim
etapie )

2
(+ punkty
zdobyte
w poprzednim
etapie )
2
(+ punkty
zdobyte
w poprzednim
etapie )

2.

wojewódzki

3.

ogólnopolski

Punkty są
przyznawane
po zakończeniu
ostatniego etapu, w
którym uczeń brał
udział

Osoba wpisująca

Semestr l

Semestr ll

n-l prowadzący daną
dyscyplinę sportową

V. Szczególne wyróżnienia i pochwały*
WYJĄTKOWA POCHWAŁA

A.

***

punkty

Częstotliwość
zdobywania
punktów

Osoba wpisująca

do 20

raz w semestrze

przez Dyrektora
lub wychowawcę, lub
nauczyciela

Semestr I

Semestr II
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*




punkty przyznawane niezależnie od wszystkich powyższych kategorii na pisemny wniosek Dyrektora lub wychowawcy lub nauczyciela, złożony do akceptacji na Radzie Pedagogicznej
(wzór w załączniku) za wyróżniającą się aktywność,
brane pod uwagę będą szczególne osiągnięcia w sporcie lub nauce, lub dziedzinach artystycznych (poza szkołą, bez reprezentowania szkoły), lub wyróżniająca się postawę społeczną
(np. organizowane i przedsięwzięte działania społeczne, aktywna działalność wolontariacka)
na podstawie swoich osiągnięć, uczeń może sam zgłosić wychowawcy prośbę napisanie 7wniosku.

VI. Punkty ujemne
1

Strona
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2

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji
0 – 6 godzin

0

7 – 12 godzin

-2

13-18 godzin

-5

19-40 godzin

-10

41-80 godzin

-20

81-120 godzin

-30

121-160 godzin

-50

powyżej 160 godzin

-100

semestralnie

Wychowawca

semestralnie

Wychowawca

Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję
0-6

0

7 – 12

-3

13 - 18

-5

19 - 40

-10

powyżej 40

-20

8

3

Korzystanie podczas lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń
mobilnych bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

-2

każdorazowo

n-l

4

Samowolne opuszczanie terenu szkoły bez wcześniejszego poinformowania
nauczyciela.

-2

każdorazowo

wychowawca

5

Odłączanie się od grupy podczas wyjść i wycieczek szkolnych.

-5

każdorazowo

n-l

6

Palenie papierosów (w tym elektronicznych), picie alkoholu i zażywanie
innych substancji odurzających na terenie szkoły oraz podczas
wyjść i wycieczek szkolnych.

-10

każdorazowo

n-l

7

Wulgarne słownictwo, agresja słowna

-3

każdorazowo

n-l

8

Przemoc fizyczna i emocjonalna

do -10

każdorazowo

n-l

9

Oszustwo, plagiaty, podrobienie podpisu, łamanie praw autorskich

do -10

każdorazowo

n-l

10

Kłamstwo, celowe wprowadzanie nauczyciela w błąd, korzystanie
z niedozwolonych pomocy podczas sprawdzianów, kartkówek

do -5

każdorazowo

n-l

11

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, zakłócanie jej toku.

-2

każdorazowo

n-l

12

Lekceważenie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

-3

każdorazowo

n-l

13

Celowe niszczenie mienia szkoły i własności innych osób.

-10

każdorazowo

n-l

14

Niestosowne zachowanie w czasie wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych (np.
na apelach i innych uroczystościach ).

-3

każdorazowo

n-l
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klasy maturalne
Z uwagi na kalendarz maturzysty, punkty za zachowanie uzyskane w I semestrze przechodzą na semestr II. Jednak, zgodnie z systemem oceniania zachowania, uczeń klasy
maturalnej może również i w II semestrze zdobyć dodatkowo punkty dodatnie, jak i uzyskać punkty ujemne.
9

Podpis Wychowawcy I semestr

Podpis Wychowawcy II semestr

Podpis Ucznia I semestr

Podpis Ucznia II semestr

/progi punktowe zostały ustalone na podstawie pilotażu, który odbył się klasach Pre IB1 i GA na próbie 57 uczniów)/
wzorowe od 31 pkt
bardzo dobre 30-21 pkt
dobre 20-10 pkt
poprawne 9-7 pkt
nieodpowiednie 6-4 pkt
naganne 3 pkt i poniżej
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Informacje o nagrodach i karach znajdują się w Statucie Szkoły w § 43.

10

