1.

Aktywna praca w Samorządzie Szkolnym

1- 15

Częstotliwość
przydzielania
raz w semestrze

2.

Aktywna praca w Samorządzie klasowym

1-10

raz w semestrze

Wychowawca

3.

Organizacja uroczystości i imprez szkolnych

1-10

za każdą uroczystość,
imprezę szkolną

Wychowawca, na
wniosek organizatora

4.

Pomoc w organizacji imprezy klasowej

1-10

za każdą imprezę

Wychowawca

5.

Dbałość o wystrój i estetykę klasy, szkoły

1-5

raz w semestrze

Wychowawca

6.

Pomoc kolegom w nauce

1-10

raz w semestrze

Wychowawca

7.

Frekwencja

2p za każdy % raz w semestrze
powyżej 90%

Wychowawca

8.

Udział w konkursach przedmiotowych:
a) etap szkolny
b) etap rejonowy, wojewódzki
c) etap ogólnopolski

1-10
11-20
21-30

za każdy konkurs

Udział w zawodach sportowych:
a) etap szkolny
b) etap rejonowy, wojewódzki
c) etap ogólnopolski

1-10
11-20
21-30

za każde zawody

Udział w zajęciach pozalekcyjnych
udokumentowany co najmniej 80%
frekwencją (poza ustawowymi
usprawiedliwieniami nieobecności)
Wolontariat, praca na rzecz innych (np.
WOŚP, Szlachetna Paczka itp.)

1-5

raz w semestrze

Nauczyciel
prowadzący zajęcia

1-10

po każdej akcji

Wychowawca, na
wniosek organizatora

12.

Organizacja zbiórek na cele społeczne (jeśli
nie jest to oceniane jako projekt z podstaw
przedsiębiorczości lub wos)

1-5

po każdej akcji

Wychowawca na
wniosek organizatora

13.

Działania proekologiczne

1-5

po każdej akcji

Nauczycielorganizator akcji

14.

Działania prozdrowotne

1-5

po każdej akcji

15.

Aktywny udział w promowaniu szkoły
(przygotowanie i udział w drzwi otwartych,
akcje promocyjne w gimnazjach)
Kultura osobista (postawa wobec kolegów i
nauczycieli)

1-10

po każdej akcji

Nauczycielorganizator akcji
Nauczyciel –
organizator akcji

5-20

raz w semestrze

Wychowawca

Wyjątkowo pozytywne działania (trudne do
przewidzenia przy układaniu regulaminu)

X

raz w semestrze

Wychowawca

Punktacja

Zachowania pozytywne

9.

10.

11.

16.

17.

Osoba
przydzielająca
Opiekun Samorządu

Wychowawca, na
wniosek organizatora

Wychowawca, na
wniosek nauczyciela
wychowania
fizycznego

Zachowania negatywne
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Punktacja

Nieobecności nieusprawiedliwione

2 punkty/
1 godzina
Spóźnienia nieusprawiedliwione
1 punkt/2
godziny
Niewywiązywanie się z zobowiązania (dotyczące 1-5
udziału w uroczystości szkolnej, sportowej,
konkursie)
Używanie telefonów komórkowych lub innego
1-5
sprzętu grającego na lekcji i podczas imprez
kulturalnych poza szkołą
Aroganckie zachowanie w stosunku do
1-10
nauczyciela, ucznia i pozostałych pracowników
szkoły (przeszkadzanie na lekcji, nie wykonanie
poleceń, brak materiałów potrzebnych do pracy,
hałasowanie)
Używanie wulgarnego słownictwa na terenie
1-10
placówki i poza nią (kino, teatr, stadion itp.)
Stosowanie przemocy wobec innych uczniów
1-20

Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw

Częstotliwość
przydzielania
raz w semestrze

Osoba
przydzielająca
Wychowawca

raz w semestrze

Wychowawca

następnego dnia po
imprezie

Wychowawca, na
wniosek organizatora

w każdym przypadku

w każdym przypadku

Nauczyciel
przedmiotu,
wychowawca
Nauczyciel
przedmiotu,
wychowawca,
Dyrekcja

w każdym przypadku

Wychowawca

w każdym przypadku

Wychowawca, na
wniosek nauczyciela

1-10
w każdym przypadku

Wychowawca, na
wniosek nauczyciela
dyżurującego

9.

Niszczenie mienia szkoły i własności kolegów

1-20

w każdym przypadku

Wychowawca

10.

Niestosowne zachowanie podczas uroczystości
szkolnych

1-5

w każdym przypadku

Wychowawca

11.

Nieadekwatny do sytuacji szkolnej ubiór i wygląd
(krzykliwy makijaż, strój wakacyjno- plażowy,
brak galowego stroju na uroczystości,
prezentowanie symboli satanistycznych,
rasistowskich- obrażających uczucia innych)
Łamanie podstawowych zasad etycznych
(ujawnione oszustwo, próba oszustwa np.
ściąganie, podrabianie dokumentów)
Łamanie zakazu palenia tytoniu,
picia alkoholu, zażywania i rozprowadzania
środków odurzających. Przebywanie w stanie
wskazującym na jego spożycie w szkole i w
czasie imprez przez nią organizowanych.
Wyjątkowo negatywne działania (trudne do
przewidzenia przy układaniu regulaminu)

1-5

raz w semestrze

Wychowawca

1-5

w każdym przypadku

1-30

każdorazowo

Nauczyciel,
wychowawca,
Dyrekcja
Wychowawca, na
wniosek Dyrekcji,
pedagoga lub
nauczyciela

X

raz w semestrze

12.

13.

16.

Wychowawca

