Karta oceniania zachowania
w roku szkolnym 2016/2017 – ….. półrocze

……………………………………………………………………………………….
nazwisko i imię ucznia

Pozytywne
zachowania
Udział
w konkursach
i zawodach

Punkty
dodatnie
(+)

2-15
(wg
załączni
ka)

Udział w szkolnych
uroczystościach,
akademiach

5

Pozostawanie na próbach
po lekcjach

5

Pomoc koleżeńska

5

Wysoka kultura osobista

5

Inicjowanie
i wykonywanie prac
dodatkowych na rzecz
klasy, szkoły, środowiska
Reagowanie na przejawy
brutalności, wulgarności,
wandalizmu,
przeciwstawianie się im
na miarę swoich
możliwości
Dobrowolna praca na
rzecz szkoły – pomoc w
bibliotece, szatni,
stołówce

5

5

5

Aktywna pomoc w
akcjach charytatywnych

1-10

Działalność w
Samorządzie Klasowym

1-5

Działalność w
Samorządzie Szkolnym

1-5

Oddawanie estetycznych
podręczników

5

15.10

Negatywne
zachowania
Brak szacunku wobec
dyrekcji, nauczycieli,
pracowników szkoły,
arogancja

klasa .…….

30.11

31.01

Punkty
ujemne
(-)

5

Brak stroju galowego na
uroczystościach

5

Brak mundurka

1

Brak obuwia na zmianę

2

Niekulturalne
zachowanie na
uroczystościach
szkolnych, konkursach,
wycieczkach

5

Wulgarne słownictwo,
obsceniczne gesty

5

Niewłaściwe zachowanie
podczas lekcji –
niewykonywanie poleceń
nauczyciela, rozmowy,
brak dyscypliny,
jedzenie, picie

5

Niewłaściwe zachowanie
na przerwach

5

Agresja słowna,
złośliwość i dokuczanie
kolegom

5

Suma

Agresja fizyczna

10

Celowe niszczenie
mienia szkolnego oraz
cudzej własności

10

Zaśmiecanie szkoły i
otoczenia

2

15.10

30.11

31.01

Suma

Kradzież, wyłudzanie
pieniędzy, przedmiotów
Nieusprawiedliwione
spóźnienia na lekcje
Nieobecności
nieusprawiedliwione
Fałszowanie podpisów,
ocen, zapisów w
dokumentacji
Wychodzenie poza teren
szkoły w czasie przerw
lub lekcji
Używanie telefony i
innych urządzeń
elektronicznych podczas
lekcji i przerw
Fotografowanie i
filmowanie bez
pozwolenia,
cyberprzemoc
Niewywiązywanie się z
zadeklarowanych lub
wyznaczonych zadań
Makijaż, malowanie
paznokci farbowanie
włosów, noszenie zbyt
krótkich spódniczek,
spodenek, dziurawych
spodni
Stosowanie używek
(nikotyna, alkohol,
dopalacze, substancje
psychoaktywne)
Dyskryminowanie,
odrzucanie kolegów
i koleżanek

10
1 za
dwa
spóźnienia
1 za
każdą
godzinę
10

5

Każdy uczeń ma na początku pulę 100 punktów (ocena dobra), którą może powiększać
poprzez pozytywne zachowania albo uszczuplać, kiedy postępuje negatywnie. Uczeń
aspirujący do oceny wzorowej nie może otrzymać w ciągu półrocza więcej niż – 10 pkt,
a przy bardzo dobrej więcej niż – 20 pkt.
< 0 – naganne;
1-40 – nieodpowiednie;
41-80 – poprawne;
81-120 – dobre;
121 – 140 – bardzo dobre;
> 141 – wzorowe
Uwaga! Wychowawcy i nauczyciele powinni zwrócić szczególną uwagę oceniając uczniów
z opiniami/orzeczeniami PPP czy mających trudną sytuację rodzinna.
O końcowej ocenie decyduje wychowawca – zgodnie z rozporządzeniem MEN.
KARTA UDZIAŁU UCZNIA W KONKURSACH

5
LP.

NAZWA KONKURSU

OSIĄGNIĘCIE

10

5

2

10

5

Punkty zdobyte w semestrze:…………………………………..
Ocena cząstkowa wynikająca z punktów…………………..
Samoocena…………………………
Ocena klasy ……………………….

Legenda:
+ 2 pkt - udział w eliminacjach szkolnych do konkursów
+ 5 pkt – udział w konkursach międzyszkolnych/ogólnopolskich
+ 10 pkt – wyróżnienie w konkursach międzyszkolnych/ogólnopolskich
+ 15 pkt – zajęcie miejsc I – III w konkursach międzyszkolnych/ogólnopolskich

PODPIS
N-LA

KARTA SAMOOCENY ZACHOWANIA
Lp.
IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………….. KLASA…………………….
1.

Wpisz jaką ocenę z zachowania proponujesz dla Siebie wybierając z ocen:
wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna, a następnie
uzasadnij wybór uzupełniając tabelki:

1.
2.
3.
4.

Ocena:…………………………………………….

5.
Plusy (+) mojego zachowania

Minusy (-) mojego zachowania

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2.

Dokonaj oceny zachowania swoich koleżanek i kolegów z klasy wpisując punkty
przy każdym nazwisku ucznia kierując się zasadą:

22.

wzorowe – 10 pkt
bardzo dobre – 5 pkt
dobre – 0 pkt
poprawne - -5 pkt
nieodpowiednie - -10 pkt
naganne - - 15 pkt

24.

23.

25.
26.

Nazwisko i imię

Ilość punktów

