ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Lp.

Opis zachowania ucznia

Liczba punktów

Częstotliwość

możliwych

Osoba
wpisująca

do zdobycia

TABELA 1
RESPEKTOWANIE REGULAMINU SZKOLNEGO
1.

Brak spóźnień

5

2.

Brak godzin nieusprawiedliwionych

10

3.

Pracowitość i obowiązkowość

10

Wychowawca
Raz w półroczu
Wychowawca
Nauczyciel

4.

Wyróżniająca się na tle klasy wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami,

10

pracownikami szkoły i kolegami; przestrzeganie from grzecznościowych; dbałość o
kulturę słowa i piękno mowy ojczystej
5.

Strój galowy podczas uroczystości szkolnych

10

6.

Brak negatywnych uwag w dzienniku

10

7.

Sumienne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

5

8.

Aktywność i zaangażowanie w ustalonych przez nauczyciela formach pracy podczas nauki 5-30
zdalnej w okresie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty

Wychowawca

AKTYWNOŚĆ
1.

2.

Efektywne pełnienie funkcji:
 w szkole (Samorząd uczniowski)

20

 w klasie (Samorząd klasowy)

10

Wychowawca
Wychowawca

szkolnych, olimpiad:

Nauczyciel
10

 poza lekcjami

20

3.

Zaangażowanie i aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego

20

4.

Praca na rzecz klasy (z wyłączenie prac funkcyjnych) oraz praca na rzecz szkoły (np.
gazetka, dekoracja):
 w czasie lekcji oraz przerw
 poza lekcjami

6.

Opiekun SU

Pomoc przy organizacji oraz obsłudze konkursów międzyszkolnych i imprez

 w czasie lekcji oraz przerw

5.

Raz w półroczu

Każdorazowo

10
20

Udział w promocji szkoły (Dzień Otwarty, Giełda szkół)
 w czasie lekcji oraz przerw

10

 poza lekcjami

20

Reprezentowanie szkoły w uroczystościach, w tym w uroczystościach miejskich, udział w
przygotowaniu oprawy artystycznej oraz obsługa tych uroczystości:
 w czasie lekcji oraz przerw

Nauczyciel

10

 poza lekcjami
7.

20

Udokumentowany wolontariat ( również poza szkołą):

Pedagog

 do 5 godzin w półroczu

5

Psycholog

 do 10 godzin w półroczu

10

Nauczyciel

 powyżej 10 godzin w półroczu

15
UDZIAŁ W KONKURSACH, OLIMPIADACH, ZAWODACH SPORTOWYCH

1.

Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu:

Każdorazowo

 szkolnym

10

 rejonowym, gminnym

15

 wojewódzkim, międzywojewódzkim, ogólnopolskim

30, 35, 40

Nauczyciel

(za końcowy etap)

Uzyskane miejsce w konkursach:

2.

 laureat (etap szkolny)

15

 laureat (etap rejonowy, gminny)

20

 laureat (etap wojewódzki, międzywojewódzki, ogólnopolski)

80,90,100

 finalista (etap wojewódzki, międzywojewódzki, ogólnopolski)

50, 60,70

Udział w zawodach sportowych:

Nauczyciel w-f

 rozgrywki międzyklasowe (w tym dzień sportu)

5

 etap powiatowy

10

 etap rejonowy

15

 etap wojewódzki

25

 miejsce I, II, III w etapie wojewódzkim

40

3.

Punkty do dyspozycji wychowawcy

0-20

4.

Punkty do dyspozycji dyrektora

Raz w półroczu

Wychowawca
Dyrektor

TABELA 2
1.

Nieusprawiedliwiona nieobecność – za każdą godzinę

-1

Obligatoryjnie po
Wychowawca
przekroczeniu przez
ucznia 30/50/80
godzin
nieusprawiedliwionych
i/lub na koniec
półrocza za
nieuwzględnione
godziny
nieusprawiedliwione

2.

Spóźnienie na lekcję – za każde powyżej 3 w semestrze

-1

Raz w półroczu

3.

Strój, makijaż i ozdoby ciała niezgodne z regulaminem (raz dziennie)

-10

Raz dziennie

Nauczyciel

4.

Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

-10

Każdorazowo

Wychowawca

5.

Brak stroju szkolnego (w trakcie przerw i/lub na lekcji)

-10

Raz dziennie

Nauczyciel

6.

Niewywiązywanie się z obowiązków

-10

Każdorazowo

7.

Posiadanie i korzystanie podczas lekcji z telefonu komórkowego lub innych urządzeń -20
elektronicznych

8.

Samowolne opuszczenie lekcji i szkoły (ucieczka z lekcji)

-10

9.

Palenie papierosów (w tym e-papierosów) na terenie szkoły i podczas wyjść szkolnych

-20

10. Aroganckie i wulgarne zachowanie w stosunku do nauczyciela, kolegów, koleżanek, -30
pracowników szkoły
11. Samowolne odłączenie
krajoznawczych

się

od

grupy

podczas

wycieczek

przedmiotowych

i -15

12. Niszczenie mienia szkoły i mienia innych osób

-30

13. Niestosowne zachowanie na apelach i uroczystościach szkolnych

-10

14. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji
15. Dyskryminacja rasowa, narodowa, religijna, ze względu na płeć, niepełnosprawność lub -30
orientację seksualną
16. Czynny udział w atakach przemocy (np. bójce)

-40

17. Bierny udział w atakach przemocy (np. bójce)

-20

18. Zaśmiecanie otoczenia (korytarze, klasy, boisko)
19. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

-5

20. Zaczepki słowne, wyzwiska, przekleństwa

-30

21. Zastraszanie, grożenie, wymuszanie

-50

22. Posiadanie na terenie szkoły przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu

-100

23. Przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
narkotyków, lub ich spożywanie na terenie szkoły
24. Przynoszenie na teren szkoły środków wymienionych w pkt. 23 lub ich rozpowszechniania
na terenie szkoły

Każdorazowo

Nauczyciel

25. Kradzież na terenie szkoły

Wychowawca

26. Fałszowanie dokumentacji szkolnej
27. Niewykonanie lub niezastosowanie się do poleceń nauczyciela, pracownika szkoły

-10

28. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika szkoły (oszustwo)

-15

29. Nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych

od -10 do -20

30. Nagana dyrektora (z wyłączeniem nagany za frekwencję)

-30

31. Nagana dyrektora z ostrzeżeniem (z wyłączeniem nagany za frekwencję)

-40

32. Punkty do dyspozycji wychowawcy

-20

33. Punkty do dyspozycji dyrektora

-20

34. Brak osłony nosa i ust w częściach wspólnych

-10

Każdorazowo

Nauczyciel

Wychowawca

Raz w półroczu
Dyrektor
Każdorazowo

Nauczyciel

