Załącznik nr 3 do Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Sulęcinie

KARTOTEKA OCENY Z ZACHOWANIA
OCENA ZACHOWANIA
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

LICZBA PUNKTÓW
350 pkt. i więcej
250-349 pkt.
150-249 pkt.
75-149 pkt.
0-74 pkt.
poniżej 0 (punkty na -)

OCENA ZACHOWANIA
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

LICZBA PUNKTÓW
350 pkt. i więcej
250-349 pkt.
150-249 pkt.
75-149 pkt.
0-74 pkt.
poniżej 0 (punkty na -)

Każdy z uczniów otrzymuje w każdym semestrze 200 pkt. na wejście (kredyt).

KRYTERIA PUNKTÓW NA PLUS:
1. Udział w konkursach tematycznych (artystycznych, informatycznych, BRD i innych)

•
•
•
•

etap szkolny – 5 pkt.
etap gminny, powiatowy – 10 pkt.
etap wojewódzki, regionalny – 15 pkt.
etap ogólnopolski, międzynarodowy – 20 pkt.

2. Udział w zawodach sportowych

•
•
•
•

etap szkolny – 5 pkt.
etap gminny, powiatowy – 10 pkt.
etap wojewódzki, regionalny – 15 pkt.
etap ogólnopolski, międzynarodowy – 20 pkt.

3. Tytuł laureata powyżej etapu szkolnego – 10 pkt. każdorazowo.
4. Pochwała (pozytywna uwaga) zapisana w zeszycie uwag – 5 pkt., (każdy nauczyciel jest zobowiązany
do zauważenia takiej pozytywnej rzeczy na jego lekcji i postawienia tych punktów raz w miesiącu).
5. Pomoc w przygotowaniu lub czynny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych – do 10 pkt., (5
pkt. Przygotowanie, 10 pkt. Przygotowanie i czynne uczestnictwo) - każdorazowo.
6. Pomoc innym, w tym pomoc koleżeńska – do 20 pkt., każdorazowo.
7. Za 100% punktualność – 10 pkt., miesięcznie (obowiązek wychowawcy).
8. Godne reprezentowanie szkoły na wyjazdach, biwakach, wycieczkach, konkursach, zawodach,

9.
10.
11.
12.

uroczystościach zewnętrznych – do 10 pkt., każdorazowo.
Dbanie o dobrą atmosferę w klasie Uczestniczenie w życiu klasy – do 10 pkt., na miesiąc.
Aktywna praca w samorządzie uczniowskim – do 20 pkt., na semestr.(opiekun samorządu)
Brak w ciągu całego semestru punktów na minus – 20 pkt., semestr (wychowawca).
Punkty do dyspozycji wychowawcy – do 50 pkt., na semestr

KRYTERIA PUNKTÓW NA MINUS:
1. Ucieczki z lekcji – (-1 pkt.) za każdą pojedynczą godzinę.
2. Spóźnianie się na lekcje – (-1 pkt.) za każde spóźnienie.
3. Nieobecności nieusprawiedliwione. Wychowawca czeka 2 tygodnie na usprawiedliwienie, po tym czasie
– (-5 pkt.).
4. Przeszkadzanie na lekcji (np. używanie wulgaryzmów, używanie telefonu komórkowego, słuchanie
muzyki, kłótnie z innymi uczniami, rozmowy niezwiązane z tematem lekcji, siedzenie tyłem do tablicy,
jedzenie i picie, wstawanie z ławki bez pozwolenia, niepotrzebne komentowanie tego, co się dzieje
na lekcji, huśtanie się na krześle, ignorowanie poleceń nauczyciela, itp.) – (do -5 pkt.) - każdorazowo
5. Opuszczanie terenu szkoły – (-10 pkt.) każdorazowo.
6. Namawianie i prowokowanie do złych zachowań– (-5 pkt.) każdorazowo (jesteśmy tego pewni,
udowodniliśmy to).
7. Złe zachowanie w stosunku do kolegów, np. wyśmiewanie, wyzywanie, popychanie, znęcanie się, itp.–
(do -5 pkt.) każdorazowo (udowodnione).
8. Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły – (do -5 pkt.)
każdorazowo.
9. Palenie papierosów na terenie szkoły lub podczas wyjść szkolnych – (-5 pkt.) każdorazowo.
10. Używanie lub bycie pod wpływem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy, alkoholu) podczas
pobytu w szkole lub wyjść szkolnych – (-20 pkt.) każdorazowo.
11. Zachowania o charakterze czynów przestępczych (celowe niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
pobicia, kradzież, wyłudzanie pieniędzy, używanie niebezpiecznych przedmiotów – (-30 pkt.)
każdorazowo.
12. Punkty do dyspozycji wychowawcy (-20 pkt.) na semestr.

Procedura:
Słowne upomnienie i poinformowanie o możliwej karze, brak reakcji ucznia punkty na minus.

