WPISY POZYTYWNE

WPISY NEGATYWNE
ZACHOWANIE
NIEODPOWIDNIE

POCHWAŁY
 udział w konkursach lub zawodach
sportowych,
 zajęcie miejsc punktowanych w konkursach
lub zawodach sportowych,
 systematyczne uczestnictwo w zajęciach
pozalekcyjnych,
 udział w zajęciach pozaszkolnych, w których
uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz (np.
Orkiestra, Pcimianka, AMS, Schola,
Cheerleaders),
 czynny udział w akademii,
 udział w uroczystościach w czasie wolnym,
 praca na rzecz klasy, szkoły (pomoc w
przygotowaniu akademii, uroczystości,
dekoracji itp.)
 oddanie zguby,
 wykonanie gazetki okolicznościowej lub
tematycznej,
 praca na rzecz innych (np. wolontariat,
opieka nad niepełnosprawnym, pomoc
koleżeńska udokumentowana),
 pomoc w świetlicy szkolnej,
 właściwe reagowanie w sytuacjach trudnych
(świadek bójki, dewastacji),
 godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 wychodzenie z inicjatywą,
 wypełnianie swoich obowiązków
związanych z pełnieniem funkcji
społecznych,
 kultura osobista, otwartość na innych,
tolerancja i odpowiedzialność,
 wyróżniająca się postawa spośród innych
uczniów,
 praca w sklepiku szkolnym,
 włączenie się w akcje ekologiczne,
charytatywne itp.























rozmawia na lekcji,
przeszkadza,
nie pracuje na lekcji,
zajmuje się innym przedmiotem
(np. pisze, czyta)
chodzi po klasie,
je/pije na lekcji
nie ma stroju apelowego
dogaduje,
gwizdy, wrzaski,
nieodpowiedni makijaż, jaskrawy
kolor paznokci,
zaśmiecanie klasy, korytarza,
terenu przy szkole,
rzucanie przedmiotami (długopis,
piórnik itp.)
kopie przedmioty,
niewłaściwe zachowanie w
stołówce i na świetlicy,
brak obuwia zamiennego,
nie wykonuje obowiązków
dyżurnego,
niestosowny strój,
brak podpisu pod notatką lub
oceną nauczyciela,
brak przyborów, materiałów do
pracy na lekcji (zeszytu, ćwiczeń),
brak stroju na wychowanie
fizyczne
brak zadania,

Zachowania rażąco naruszające
Statut Szkoły skutkujące udzieleniem
kary statutowej:

ZACHOWANIE POWAŻNIE

ZAKŁÓCAJĄCE PRACĘ SZKOŁY 

















wandalizm,
agresywne, wulgarne zachowanie
wobec: nauczycieli, kolegi/koleżanki,
używanie telefonu komórkowego na lekcji
pracownika szkoły,
lub przerwie
obrażanie kolegów,
 nękanie, mobbing rówieśniczy,
wulgaryzmy,
 zastraszanie,
wulgarne rysunki,
 wymuszanie,
używanie środków psychoaktywnych
 wyłudzanie pieniędzy,
(palenie papierosów, picie alkoholu,
 bójka z użyciem niebezpiecznych
zażywanie dopalaczy, narkotyków)
przedmiotów,
niszczenie mienia szkolnego,

kradzież,
niszczenie rzeczy innych osób, mienia

fałszowanie, niszczenie dokumentów,
publicznego
 używanie niebezpiecznych
samowolne opuszczenie klasy,
przedmiotów,
niewykonanie polecenia nauczyciela,
aroganckie i lekceważące odnoszenie się
 demoralizacja,
do nauczycieli lub pracowników szkoły,
 posiadanie, spożywanie środków
oszukiwanie, kłamstwo,
psychoaktywnych w szkole, na zajęciach
posiadanie niebezpiecznych przedmiotów,
szkolnych, i na imprezach organizowanych
niewłaściwe zachowanie podczas
przez szkołę,
uroczystości szkolnych,
 posiadanie, palenie e-papierosów,
agresja fizyczna (np. bójka, kopanie,
 stworzenie sytuacji zagrażającej
szturchanie),
opuszczanie terenu szkoły bez pozwolenia, własnemu lub innych bezpieczeństwu,
zdrowiu,
niewłaściwe zachowanie się w drodze do i
 cyberprzemoc (nagrywanie,
ze szkoły w tym
fotografowanie, umieszczanie na portalach
w oczekiwaniu na busa i w czasie
przejazdu,
społecznościowych itp.)

 niewywiązywanie się z podjętych
obowiązków (udział w akademii,
delegacja, występ)
 posiadanie przedmiotów stwarzających
zagrożenie dla zdrowia lub życia innych,
 nieprzekazywanie bardzo ważnych
informacji rodzicom,
 cyberprzemoc

4 żółte-1 czerwona – rozmowa tel. z
rodzicem
2 czerwona – rozmowa ucznia z pedagog.
3 czerwona – kontrakt, wezwanie rodzica
4 czerwona – pierwsza kara statutowa
Następne uwagi kolejno:
1 czerwona – rozmowa ucznia z pedagog.
2 czerwona – wezwanie rodzica
3 czerwona – kolejna kara statutowa

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA UCZNIA
WZOROWE
Uczeń spełnia wszystkie warunki
na ocenę dobrą, a ponadto
wzorowo wypełnia swoje
obowiązki wynikające ze Statutu
Szkoły i regulaminów szkolnych:
W szczególności:
 wyróżnia się swoją postawą,
 jest zawsze kulturalny, otwarty
na innych, tolerancyjny i
odpowiedzialny,
 aktywnie uczestniczy w życiu
klasy i szkoły
 bierze udział w konkursach
przedmiotowych,
artystycznych, zawodach
sportowych i imprezach
kulturalnych organizowanych
przez szkołę lub ośrodki
kultury, szkoły itp.,
 z własnej inicjatywy pomaga
innym (wolontariat)
 jest godnym reprezentantem
szkoły w środowisku,
 zawsze można na nim polegać
 chętnie wypełnia swoje
obowiązki szkolne,
 reprezentuje szkołę na
zewnątrz (Orkiestra, Mali
Pcimianie, Schola, AMS)
 nie przejawia zachowań
zagrażających bezpieczeństwu
swojemu i innych,
 nie stosuje cyberprzemocy,
 jest prawdomówny, uczciwy,
 dba o estetyczny wygląd,
 nie ma wpisów negatywnych,
 ma usprawiedliwione
nieobecności
 nie ma kar statutowych
 ma co najmniej 4 wpisy
pozytywne,

BARDZO DOBRE

DOBRE

Uczeń spełnia wszystkie warunki Uczeń właściwie wywiązuje się z
na ocenę dobrą, a ponadto
obowiązków szkolnych;
wyróżniająco wypełnia swoje
W szczególności:
obowiązki wynikające ze Statutu  dba o dobre imię szkoły,
Szkoły i regulaminów
 nie ulega nałogom, dba o kulturę
szkolnych:
słowa, nie używa wulgarnych słów,
W szczególności:
 dba o higienę osobistą i estetykę
 bierze czynny udział w życiu
wyglądu,
klasy i szkoły,
 kulturalnie zachowuje się podczas
 jest godnym reprezentantem
uroczystości, wycieczek i wyjazdów
szkoły,
szkolnych,
 pracuje społecznie na rzecz
 nie wychodzi samowolnie poza
klasy,
teren szkoły,
 jest koleżeński, pomaga
 kulturalnie zachowuje się w szatni,
słabszym i młodszym,
w stołówce, w busie,
 wyróżnia się pracowitością
 nie zaśmieca terenu szkoły, klas,
dążąc do osiągnięcia jak
otoczenia szkolnego,
najlepszych wyników w
 nie niszczy mienia szkolnego,
nauce,
sprzętów, pomocy, kwiatów,
 chętnie wykonuje polecenia
 nie wszczyna i nie uczestniczy w
nauczycieli,
bójkach,
 rozwija indywidualne
 nie używa przemocy,
zainteresowania i uzdolnienia  okazuje szacunek kolegom,
poprzez udział w pracy kółek
nauczycielom i pracownikom
zainteresowań, udział w
szkoły,
zajęciach sportowych i
 rozumie i stosuje pojęcie tolerancji
konkursach,
wyrażając to szacunkiem dla
 wykazuje inicjatywę i
innych, ich przekonań i
nienagannie wykonuje
odmienności,
dodatkowe funkcje np.. praca
 nie poniża innych ze względu na ich
w samorządzie,
status materialny, pochodzenie
 wszystkie opuszczone
społeczne, zdrowie, możliwości
godziny ma
psychofizycznych i intelektualnych,
usprawiedliwione,
 umie pracować w zespole i realizuje
 nie ma kar statutowych,
wyznaczone zadania,
 ma co najmniej dwa wpisy
 nie ma godzin
pozytywne,
nieusprawiedliwionych, może mieć
 może mieć jeden wpis
2 spóźnienia,
negatywny (żółty),
 nie ma kar statutowych, może mieć
3 wpisy negatywne (żółte), 3
pozytywne i żadnej czerwonej

POPRAWNE

NIEODPOWIEDNIE

Uczeń spełnia wymagania Uczeń często łamie obowiązujące w
na ocenę dobrą, ale
szkole regulaminy, przepisy;
zdarzają mu się uchybienia w szczególności:
w szczególności:
 często przeszkadza w
 czasami zapomina o
prowadzeniu lekcji
zmianie obuwia,
 ma niewłaściwy stosunek do
 niesumiennie wykonuje
kolegów,
obowiązki dyżurnego,
 niewłaściwie odnosi się do
 sporadycznie
nauczycieli i pracowników szkoły,
przeszkadza
 kłamie, oszukuje,
nauczycielowi na
 zaśmieca szkołę i otoczenie,
lekcjach,
 używa wulgarnego słownictwa,
 nie ulega nałogom,
 ucieka z lekcji, wagaruje,
 reaguje na rozmowy
 samowolnie opuszcza teren
ostrzegawcze i
szkoły,
upomnienia ze strony
 nieodpowiednio zachowuje się
pracowników szkoły,
poza terenem szkoły,
 w sytuacjach
 nie reaguje na rozmowy
konfliktowych
ostrzegawcze oraz upomnienia,
wykazuje spokój i
 może mieć do 10 godzin
opanowanie,
nieusprawiedliwionych,
 nie reaguje agresywnie,
 może mieć 10 spóźnień,
 wykazuje chęć do
 może mieć jedną karę statutową,
poprawy zachowania,
 może mieć do 3 wpisów
 może mieć do 2 godzin
negatywnych (czerwonych),
nieusprawiedliwionych
 zawieszenie prawa do
 może mieć 5 spóźnień
reprezentowania szkoły,
 może mieć 1 wpis
negatywny (czerwony)
 może mieć 3 wpisy
negatywne (żółte)

