Załącznik nr 3
do Wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego
Punktowy system oceniania zachowania jest sposobem dokumentowania pozytywnych i negatywnych zachowań ucznia, o których systematycznie są informowani rodzice
ucznia oraz jego wychowawcy i nauczyciele.
LP.

PUNKTY DODATNIE

1.

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych (raz w semestrze z każdej dziedziny).

0 - 50

2.

Szczególne osiągnięcia w rozwoju indywidualnych zainteresowań pozaszkolnych i ich popularyzowanie wśród rówieśników (raz na semestr).

10 - 30

3.

Udział i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, takich jak: wyjazdy szkolne, Piknik, Święto Niepodległości, bal, Kolędowanie, działania
związane z patronem szkoły oraz inne (każdorazowo, w zależności od włożonej własnej pracy).

0* - 20

4.

Aktywny udział w rekreacyjno-sportowych imprezach szkolnych (np. rodzinny rajd rowerowy).

5.

Aktywny udział w rekolekcjach, szkolnych mszach świętych, scholi, służbie liturgicznej, modlitwie wiernych, roratach.

0* - 20

6.

Zaangażowanie przy organizacji imprez klasowych.

0 - 10

7.

Zaangażowanie i postawa na lekcjach, wyjściach, wycieczkach i innych zajęciach organizowanych przez szkołę.

0* - 10

8.

Pełnienie funkcji dyżurnego oceniane po tygodniowym dyżurze.

5

od -5 do 5

Efektywne pełnienie funkcji (raz na semestr):
9.

10.

a) w klasie: przewodniczącego, skarbnika,

do 20

b) w szkole: praca w samorządzie.

do 30

Przygotowanie materiałów na stronę internetową - relacji lub zapowiedzi wydarzeń szkolnych przy użyciu różnych form dziennikarskich
(wywiadów, artykułów, reklam, reportaży, zdjęć, sprawozdania) - publikacja po uzgodnieniu z nauczycielem odpowiedzialnym za stronę szkolną.

5 - 10

11. Regularne prowadzenie gazetki o życiu szkoły lub sprawach ważnych dla uczniów, gazetek ściennych (nie w ramach zajęć kółkowych).
12.

Dbanie o estetykę klasy, korytarza szkolnego, miejsca, w którym mieszkamy na rekolekcjach czy „zielonej szkole”, zwłaszcza tego, w którym
odbywa się modlitwa lub spożywane są posiłki.

13. Organizowanie ciekawych form aktywności na przerwach, pozwalających sensownie spędzić czas mimo ograniczonej przestrzeni.

5 - 20
0 - 20
5 - 10

14.

Wolontariat - praca na rzecz innych, niekoniecznie związana ze szkołą, np. we współpracy z organizacjami pozarządowymi, udział w działaniach
pozaszkolnych o charakterze społecznym, jeśli wiek na to pozwala (raz na semestr).

0 - 50

15.

Popularyzowanie działań dla dobra innych ludzi (potrzebujących, poszkodowanych, prześladowanych) czy też przeprowadzenie akcji
informacyjnej, zaangażowanie kolegów w działania pozytywne, jak zbiórka darów, zbieranie podpisów itp.

5 - 20

16.

Odwaga cywilna - zdecydowany sprzeciw wobec czynionego zła, np. uporczywego dokuczania kolegom, podejmowania działań ryzykanckich
(na imprezach szkolnych, wyjściach), niszczenia mienia klasowego, szkolnego lub budynku, w którym mieści się szkoła.

5 - 50

17.

Budowanie przyjaznego klimatu w klasie i w szkole, np. współpraca z innymi, wspieranie poszkodowanych złośliwością innych, wspólne
poszukiwanie rozwiązania trudnych problemów, pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji (raz w semestrze).

do 50

18. Życzliwość, serdeczność i bycie pomocnym w codziennych sytuacjach.

2-5

19. Podejmowanie indywidualnego wysiłku przełamania swojej niechęci wobec innych ludzi, nauki, sportu.

5 - 25

20.

Codzienna kultura osobista - strój, sposób odnoszenia się do innych, dbałość o porządek (przyznawane raz na semestr przez wychowawców
po konsultacji z innymi nauczycielami).

21. Postawa wobec nauczyciela i przedmiotu (raz w semestrze od każdego nauczyciela).

10
od -2 do 2

22. Systematyczny udział w obowiązkowych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (raz w semestrze).

0 - 20

23. Ocena koleżeńska - uczynność, chęć pomocy (średnia z klasy, ocena przyznawana przez kolegów raz w semestrze).

0 - 10

24. Punkty przyznawane przez wychowawców po konsultacji z pedagogiem szkolnym.

od -15 do 15

25. Dbanie o podręczniki dotacyjne (raz w roku przy zdawaniu podręczników).

od -15 do 15

26. Stuprocentowa punktualność (raz w semestrze).

10

27. Stuprocentowa frekwencja (raz w semestrze).

10

28. Brak punktów ujemnych lub znikoma ich liczba (raz w semestrze).

10

LP.

PUNKTY UJEMNE
Nieodpowiedni wygląd, strój:
a) brak stroju galowego,

1.

b) niezmienianie butów na terenie szkoły,
c) odzież z niestosownymi napisami czy rysunkami, nadmiernie odsłaniająca ciało itp., makijaż, malowanie paznokci, ekstrawaganckie
fryzury, kolczyki w nosie, wargach itp.,
d) tatuaże, farbowanie włosów.

od -1 do-5
-3
od -2 do -5
-20

2.

Brak kultury zachowania – żucie gumy, nieużywanie zwrotów grzecznościowych, zaśmiecanie otoczenia.

od -1 do -5

3.

Posiadanie włączonego telefonu komórkowego podczas lekcji (każdorazowo).

4.

Niewykonanie polecenia nauczyciela.

od -1 do -5

5.

Przeszkadzanie na lekcji.

od -1 do -5

6.

Zakłócenie spokoju na korytarzu w czasie trwania lekcji.

od -1 do -5

7.

Spóźnianie się na lekcję (za każde spóźnienie).

-1

8.

Za każdą godzinę nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach obowiązkowych, w tym na warsztatach i na zajęciach korekcyjnokompensacyjnych.

-2

9.

Oddalenie się bez zezwolenia w czasie, gdy uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli, wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji
bez zezwolenia.

-10

-5

10. Nieodpowiednie zachowanie w drodze do i ze szkoły, w czasie wspólnych wyjść, mszy świętej i wyjazdów.

od -1 do -20

11. Wulgarne słownictwo lub zachowanie.

od -1 do -10

12. Aroganckie lub niekoleżeńskie zachowanie w stosunku do innej osoby.

od -1 do -20

Odpisywanie prac domowych, ściąganie podczas prac klasowych:
13.

a) dający ściągać,

-5

b) ściągający.

-10

14. Nieoddanie w terminie książki ze szkolnej biblioteczki - każdy kolejny tydzień opóźnienia.

-2

15. Branie cudzych rzeczy bez zgody właściciela.

od -2 do -20

16. Umyślne niszczenie mienia szkolnego, sprzętu, budynku i rzeczy innych osób (punkty plus zwrot kosztów naprawy).

od -5 do -30

17. Zachowania zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych; uderzenie kogoś, udział w bójce.

od -2 do -50

18. Dokuczanie lub namawianie do dokuczania, zastraszanie i inne formy przemocy psychicznej.

od -2 do -20

19.

Tworzenie nieprzyjaznego klimatu w klasie/szkole, brak odwagi cywilnej, odmowa współpracy przy rozwiązywaniu problemów, psychiczne
znęcanie się nad koleżanką lub kolegą.

od -10 do -50

20. Niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań.

od -2 do -20

21. Zachowanie lekceważące wiarę i/lub obrażające uczucia i godność innych ludzi.

od -10 do -20

22. Oszukiwanie, kłamstwo, podrabianie dokumentów, podpisów.

od -5 do -30

23.

Posiadanie na terenie szkoły niebezpiecznych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu (punkty plus zatrzymanie przedmiotu przez nauczyciela
do momentu odebrania przez rodziców).

od -10 do -30

24. Kradzież, wyłudzanie pieniędzy i innych przedmiotów.

-50

25. Palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie środków odurzających.

-50

26. Przynoszenie wyżej wymienionych środków na teren szkoły lub na zajęcia organizowane przez szkołę.

-50

*0 punktów - uczeń dostaje 0 punktów, gdy był nieobecny na zajęciach, na których zaplanowano przyznawanie uczniom punktów dodatnich lub gdy tak została oceniona
jego praca

