Kryteria ocen zachowania w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Skoczowie.
I. Postanowienia ogólne.
1. Opis kryteriów.
Każdy uczeń rozpoczyna semestr ze 100 punktami, które wystarczają na ocenę dobrą.
Za pozytywną postawę oraz pracę na rzecz szkoły, klasy, środowiska, może otrzymać punkty dodatnie
i podwyższyć ocenę. Natomiast za negatywną postawę, łamanie szkolnego regulaminu i ustaleń
zawartych w Statucie szkoły - uczeń otrzymuje punkty ujemne. Punkty za zachowanie są
odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.

2. Uwzględnianie ocen zachowania wystawionych przez pracodawcę:
Ocenę wystawioną przez pracodawcę uwzględnia się dodając lub odejmując 10 punktów za każdy
stopień różnicy pomiędzy oceną wystawioną przez pracodawcę, a oceną wyliczoną na podstawie
szkolnych kryteriów punktowych.

3. Uwzględnianie ocen zachowania wystawionych za pierwszy semestr przy ustalaniu
oceny rocznej:
Ocenę zachowania za pierwszy semestr uwzględnia się dodając lub odejmując 15 punktów za każdy
stopień różnicy pomiędzy oceną za pierwszy semestr, a oceną wyliczoną na podstawie kryteriów
punktowych na koniec roku.

4. Limity punktów na poszczególne oceny:
161 i więcej
- wzorowe
130 – 160
- bardzo dobre
129 – 100
- dobre
99 – 66
- poprawne
65 – 41
- nieodpowiednie
40 i mniej
- naganne
Ponadto uczeń wzorowy nie może posiadać ani jednej godz. nieusprawiedliwionej oraz negatywnej
uwagi.

II. Punkty dodatnie.
1. Wypełnianie obowiązków ucznia , np.:
a) wzorowe pełnienie obowiązku dyżurnego w klasie: 5 pkt.
b) punktualność i wzorowa frekwencja: do 20 pkt.
c) bardzo dobre wyniki w nauce:
- średnia od 4,75 – 6,00
30 pkt.
- średnia od 4,00 – 4,74
25 pkt.
- średnia od 3,50 – 3,99
18pkt.
- średnia od 3,00 – 3,49
10 pkt.
d) zaangażowanie wykraczające poza obowiązki ucznia: do 20 pkt.
2. Zaangażowanie społeczne, np.:
a) aktywne pełnienie funkcji w szkole – w samorządzie uczniowskim, organizacjach
młodzieżowych, itp.: 5-30 pkt.
b) aktywne pełnienie funkcji w klasie – w samorządzie klasowym: 5 - 20 pkt.
c) działalność poza szkołą na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat: 10 - 20 pkt.
d) pomoc koleżeńska i okazywanie szacunku innym osobom: 10 - 20 pkt.

e) praca na rzecz szkoły – sali lekcyjnej, gabinetu, pracowni, warsztatów szkolnych,
korytarza szkolnego, biblioteki, obiektów sportowych: 5 - 15 pkt.
f) udział w akademiach, pokazach, promocji szkoły, itp.: 5 - 15 pkt.
3. Kultura osobista
Wysoka kultura słowa, kultura osobista i higiena osobista: 10 - 30 pkt.
4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, np.:
- udział w akcjach prozdrowotnych, w akcji oddawania krwi, itp.: do 10 pkt.
5. Szacunek dla innych osób: do 10 pkt.
6. Reprezentowanie szkoły, np. udział w zawodach sportowych, konkursach
przedmiotowych i sprawności zawodowej:
a) na szczeblu ogólnopolskim
- zajęcie miejsca punktowanego:
- wyróżnienie:
- udział:

40 pkt.
35 pkt.
30 pkt.

b) na szczeblu wojewódzkim
- zajęcie miejsca punktowanego:
- wyróżnienie:
- udział:

30 pkt.
27 pkt.
25 pkt.

c) na szczeblu rejonowym
- zajęcie miejsca punktowanego:
- wyróżnienie:
- udział:

25 pkt.
23 pkt.
20 pkt.

d) na szczeblu powiatowym
- zajęcie miejsca punktowanego:
- wyróżnienie:
- udział:

20 pkt.
18 pkt.
15 pkt.

e) na szczeblu międzyszkolnym (międzynarodowym)
- zajęcie miejsca punktowanego:
18 pkt.
- wyróżnienie:
15 pkt.
- udział:
12 pkt.
f) w szkolnych
- zajęcie miejsca punktowanego:
- wyróżnienie:
- udział:

15 pkt.
12 pkt.
10 pkt.

III. Punkty ujemne.
1. Wypełnianie obowiązków ucznia, np.:
a) niewykonywanie poleceń nauczyciela: 5-20 pkt.
b) nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach: 2 pkt. za każdą godzinę
c) spóźnianie się na zajęcia: 1 pkt.

d) używanie komórek podczas zajęć szkolnych, przynoszenie do szkoły rzeczy
niebezpiecznych, itp.: 10 - 30 pkt.
e) opuszczanie na przerwach terenu szkoły: 5 pkt.
f) niewłaściwe zachowanie się na lekcji uniemożliwiające lub zakłócające proces
lekcyjny: 5 - 30 pkt.
g) łamanie regulaminu pracowni, sal, itp.: 10 - 30 pkt.
2. Kultura osobista, np.:
a) demonstrowanie aroganckiego, wulgarnego i agresywnego zachowania wobec
nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników w szkole i poza nią: 10 - 30 pkt.
b) niewłaściwe zachowanie się na korytarzu: wrzaski, wulgaryzmy, zaśmiecanie,
popychanie, zachowanie prowokujące do kłótni: 10 pkt.
c) niewłaściwe zachowanie podczas wyjść grupowych poza teren szkoły, np:
wycieczce, w teatrze, w kinie: 5 - 30 pkt.
d) niszczenie mienia szkolnego, pisanie na ścianach, ławkach, niszczenie innych rzeczy
i inne akty wandalizmu: 10 - 20 pkt.
e) kradzież: 50 pkt.
f) wyłudzanie pieniędzy lub rzeczy: 50pkt.
g) brak kultury słowa, wulgarne słownictwo: 10 pkt.
3. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, np.:
a) przebywanie na terenie szkoły oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę
w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków i innych substancji
psychotropowych: 50 pkt.
b) palenie papierosów: 10 pkt.
4. Szacunek dla innych osób, np.:
a) bójki, znęcanie się fizyczne lub psychiczne i wynikłe z tego poszkodowanie innej
osoby: 20 - 40 pkt.
b) niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników szkoły: do 20 pkt.
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