
   KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA NA ROK SZKOLNY 2007/ 2008 
  
   OBOWIĄZUJACY W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
 
   W ZDUNACH OD DNIA 24 WRZEŚNIA 2007 R. 
 
 
 
PUNKTACJA  OCEN Z ZACHOWANIA: 
 
 
WZOROWE- powyżej 200 pkt  oraz  frekwencja 98 – 100 %, 100% usprawiedliwionych 
godzin nieobecnych na zajęciach w szkole i na praktykach oraz całkowity brak nagan. 
 
BARDZO DOBRE – 161- 200 pkt, frekwencja 90- 97 %, godziny nieobecne 
usprawiedliwione w ilości  95% 
 
DOBRE  -  121-160 pkt, kulturalne zachowanie w stosunku  do nauczycieli, obsługi oraz 
koleżanek i kolegów, pozytywny stosunek do nauki i szkoły, 
 
NIEODPOWIEDNIE  - 40- 80 pkt, nieodpowiednie zachowanie w stosunku do nauczycieli, 
obsługi, koleżanek i kolegów, liczne nagany oraz skargi na danego ucznia 
 
NAGANNE – poniżej  40 pkt. , naganne zachowanie w stosunków do nauczycieli, obsługi. 
koleżanej i kolegów, niestosowne – naganne zachowanie, liczne nagany dotyczące 
zachowania się ucznia na lekcji  i podczas przerwy , 
 
 
  KAŻDY UCZEŃ NA POCZĄTKU KAŻDEGO SEMESTRU  OTRZYMUJE  100 PKT JAKO KREDYT 
 
Dodatkowe  punkty  uczeń może  otrzymać za: 
 
-udział  w olimpiadach  lub konkursach 
*szczebel szkolny          +10pkt 
*szczebel rejonowy                     +30pkt 
*szczebel wojewódzki       +50pkt 
 
-funkcje, prace wykonywane przez uczniów : 
 
*f. pełnione  w szkole  + pozytywnie pełniony dyżur   +30pkt 
*f.pełnione w klasie       +15pkt 
*pomoc w pracach na rzecz szkoły      10-20 pkt 
 
*wzorowa kultura osobista i zachowanie     +20pkt 
 
*systematyczne uczęszczanie do szkoły i terminowe uspr.nieobecności         +10pkt 
 
*frekwencja  100-96%        +30pkt 
 
*reprezentowanie klasy w zawodach szkolnych  i pozaszkolnych                   10-20 pkt 
 
*reprezentowanie szkoly w sporatch obronnych    +20pkt 
 
*honorowe krwiodawstwo  - za każde oddanie krwi   +30pkt 
 
*przynależność do kół  oraz inne wg uznania i potrzeb    10-20pkt 
 



 
KAŻDY UCZEŃ PUNKTY MOŻE  STARCIĆ  ZA: 
 
*przemoc fizyczną i moralną wobec słabszych    -50pkt 
 
*wyłudzanie pieniędzy,        -50pkt 
 
*niewykonywanie polecen n-la, 
  ubliżanie i wulgarne  odnoszenie się  do kolegów, 
  wulgarne słownictwo, 
  oszukiwanie nauczyciela- kłamstwo, fałszowanie  podpisów                         -20pkt 
 
*aroganckie odzywanie się do n-la      -30pkt 
 
*przeszkadzanie podczas lekcji       -10pkt 
 
*niewłaściwe zachowanie się podczas przerwy: 
   palenie papierosów                                                                                            -50pkt 
   skakanie przez płot        -30pkt 
   wychodzenie poza teren  szkoły                                                                        -30pkt  
 
*zaśmiecanie otoczenia        -10pkt 
 
*konflikt z prawem         -50pkt 
 
*niszczenie sprzetu szkolnego       -30pkt 
 
*picie alkoholu, zażywanie  środków  odurzających na terenie  szkoły          -50pkt 
 
*ucieczka z lekcji        -10pkt 
 
*samowolne opuszczenie klasy      -30pkt 
 
*każda  godzina  nieuspr.      -5pkt 
 
*inne    ( używanie tel.kom.podczas lekcji, brak dzienniczka)                        -20pkt    
     + 
*spóźnienia na lekcji        -5 pkt 
 
 
Spędzanie przerw za  garażem bądź  z tyłu budynku  jest jednoznaczne  z paleniem papierosów  
 
 
 
 
                         Obowiązuje od dnia 24 września 2007  do odwołania 
 
 
 
 
Opracował: Zespół Wychowawczy przy ZSP w Zdunach 
Zduny, 24.09.2007 


