KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
SZKOŁA PODSTAWOWA
W MORAWACH
Ocena poprawna (120 punktów) jest oceną wyjściową dla każdego ucznia w naszej
szkole. W zależności od osiągnięć ucznia i zdobywanych przez niego punktów (dodatnich lub
ujemnych) ocena będzie ulegała zmianie.
Kryterium punktowe ocen zachowania
Zachowanie
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Punkty
Od 301
221 - 300
150 - 220
51 - 149
0 - 50
punkty ujemne

Uczeń, który uzyska w ciągu półrocza powyżej 30 pkt. ujemnych (niezależnie od
ilości zdobytych punktów dodatnich), nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania w
danym półroczu roku szkolnego.
Uczeń, który uzyska w ciągu półrocza powyżej 50 pkt. ujemnych, nie może otrzymać
oceny bardzo dobrej z zachowania w danym półroczu roku szkolnego.
Uczeń, który uzyska w ciągu półrocza powyżej 90 pkt. ujemnych, nie może otrzymać
oceny dobrej z zachowania w danym półroczu roku szkolnego.
Uczeń, który uzyska 100 punktów ujemnych nie może uczestniczyć w zawodach
sportowych. Zapis nie dotyczy 5 pkt. kryteriów punktów na minus.
Punkty dodatnie:
1. Udział w konkursach:
a) szkolnych - 5 pkt.
b) pozaszkolnych - 10 pkt.
c) finaliści w konkursach szkolnych: III miejsce - 20 pkt., II - 30 pkt., I - 40 pkt.,
wyróżnienie - 10 pkt.
d) finaliści w konkursach pozaszkolnych: III - 40 pkt., II - 50 pkt., III - 60 pkt.,
wyróżnienie - 30 pkt.
2. Aktywny udział w imprezach szkolnych i klasowych - 5 - 20 pkt.
3. Działalność społeczna:
a) aktywny udział w pracy Samorządu Szkolnego - 30 pkt.
b) aktywny udział w pracy samorządu klasowego
- gospodarz, skarbnik - 20 pkt.
- pozostałe funkcje - 10 pkt.
c) praca na rzecz klasy lub szkoły (np. wykonanie dekoracji, gazetki, obsługa
sprzętu muzycznego, porządkowanie klasy po lekcjach itp.) - 5 -10 pkt.
d) inne działania - 10 pkt.
4. Uczestnictwo w zawodach sportowych udokumentowane datą - 5 pkt.
a) za zajęcie I miejsca w gminie - 25 pkt.
b) za zajęcie I - III miejsca w zawodach międzygminnych - 50 pkt.
5. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych - 20 pkt. (raz w miesiącu)
6. Pomoc innym w nauce wcześniej zgłoszona nauczycielowi przedmiotu - 10 pkt.
7. Stosunek do obowiązków szkolnych - 5 - 20 pkt.
8. Kultura osobista - 5 - 25 pkt.

9.
10.
11.
12.

Brak ujemnych punktów w ciągu miesiąca - 10 pkt.
Brak nieusprawiedliwionych nieobecności - 15 pkt.
100% frekwencja (ilość godzin usprawiedliwionych - 15) - 30 pkt.
Działania ekologiczne (nie więcej niż 100 pkt. w półroczu)
- baterie - 1 pkt. za sztukę,
- tonery - 5 pkt. za sztukę,
- telefony - 10 pkt. za sztukę.
13. Przyniesienie darów w ramach zbiórek i akcji charytatywnych (np. przyniesienie
książek do biblioteki itp.) - 5 pkt. za sztukę (nie więcej niż 50 pkt. w półroczu)
14. Czytelnictwo - najlepsi w klasie (punkty przyznawane raz w półroczu) - 20 pkt.
15. Bonus za wzorowe zachowanie na II półrocze - 50 pkt.
16. Inne pożądane zachowania (punkty dodatnie w zależności od wagi
czynu) - 20 - 50 pkt.

Punkty ujemne:
1. Niewłaściwy stosunek do nauczyciela i innych pracowników szkoły:
a) aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników
szkoły - 20 pkt.
b) przeszkadzanie w lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie
kolegów, śpiewanie itp.) - 10 pkt.
c) nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw (np. bieganie, piski,
nieuzasadnione przebywanie w toalecie, szatni itp.) - 10 pkt.
d) niewykonywanie poleceń nauczyciela lub innych pracowników szkoły - 10 pkt.
e) odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej konfliktów - 10 pkt.
2. Naganne zachowanie wobec kolegów:
a) zaczepki słowne (przezywanie, ubliżanie kolegom, groźby) - 10 pkt.
b) zaczepki fizyczne (plucie, popychanie, podstawianie nóg) - 10 pkt.
c) wulgarne słownictwo lub gesty - 20 pkt.
d) bójka - 30 pkt.
e) podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy - 20 pkt.
3. Niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
a) niewłaściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych - 10 pkt.
b) niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren szkoły, w miejscach
publicznych (np. podczas wycieczki szkolnej) - 10 - 50 pkt.
c) niekulturalne zachowanie w stołówce, bibliotece, szatni, autobusie szkolnym,
na przystanku - 10 pkt.
4. Niszczenie wyposażenia szkoły i inne przejawy wandalizmu - 5 - 30 pkt.
5. Lekceważenie obowiązków szkolnych:
a) nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje - 5 pkt.
b) brak obuwia na zmianę - 10 pkt.
c) nieprzygotowanie do lekcji:
• brak podręcznika - 2 pkt.
• brak ćwiczeń - 2 pkt.
• brak zeszytu - 2 pkt.
• brak pracy domowej - 5 pkt.
• brak przyborów geometrycznych lub plastycznych itp. - 5 pkt.
• odpisywanie pracy domowej lub plagiat - 10 pkt.
• umożliwianie ściągania zadanej pracy domowej uczniowi - 10 pkt.
• brak stroju sportowego - 10 pkt.
d) brak podpisu oceny niedostatecznej i innych informacji dla rodziców - 10 pkt.
e) niewypełnianie obowiązków dyżurnego - 5 pkt.
f) niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych zobowiązań - 10 pkt.
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6. Samowolne opuszczanie zajęć w świetlicy szkolnej - 20 pkt.
7. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (ucieczka) - 30 pkt.
8. Nieusprawiedliwione nieobecności - 1 pkt. (za 1 godz.)
9. Oszukiwanie - 10 pkt.
10. Podrabianie podpisów rodziców, opiekunów - 10 pkt.
11. Podrabianie dokumentacji szkolnej (zwolnienia, usprawiedliwienia) - 30 pkt.
12. Posiadanie i stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki, napoje
energetyzujące) - 50 pkt.
13. Posiadanie i używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi (np. noże, petardy,
kastety itp.) - 50 pkt.
14. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły - 20 pkt.
15. Kradzież - 50 pkt.
16. Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy - 30 pkt.
17. Wagarowanie - 30 pkt.
18. Niezgodny z regulaminem strój i wygląd
• brak stroju galowego (biała koszula, czarna lub granatowa spódnica,
spodnie) - 15 pkt.
• makijaż (kolorowy lakier do paznokci, tusz na rzęsach itp.) - 10 pkt.
• nieodpowiedni strój (duży dekolt, bluzki na ramiączkach,
długie kolczyki itp.) - 10 pkt.
19. Nierozliczenie się z biblioteką szkolną na tydzień przed zakończeniem
roku szkolnego itp. - 20 pkt.
20. Stwarzanie sytuacji gorszących lub deprawujących (np. sytuacje związane z seksem
i pornografią) - 30 pkt.
21. Inne niewłaściwe zachowania (punkty ujemne w zależności od wagi czynu)
W dzienniku lekcyjnym jest umieszczony zeszyt uwag, do którego nauczyciele wpisują
swoje spostrzeżenia i uwagi. Uczniowie powinni dbać by wychowawca wpisywał wszystkie
uwagi pozytywne świadczące o ich zaangażowaniu.
Rodzice mogą na bieżąco kontrolować i wpływać na zachowanie swoich dzieci.
Na dwa tygodnie przed końcem półrocza wychowawca poinformuje uczniów, jakie
przewiduje oceny z zachowania.
Punkty ujemne można zredukować wykonując prace społecznie - użyteczne na rzecz
szkoły lub środowiska w uzgodnieniu z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu lub
dyrektorem szkoły.
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