Punkty ujemne uczeń może otrzymać za:

Lp.

Rodzaj niepożądanych zachowań i postaw

Ilość punktów
(każdorazowo)

1.

Palenie papierosów lub uleganie innym nałogom.

10 punktów

2.

Kradzież lub wyłudzenie.

20 punktów

3.

Zachowanie zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu lub innych.

4.

Umyślne niszczenie mienia szkolnego np. rysowanie po ławkach,
niszczenie ścian, sprzętu szkolnego lub własności osobistej ucznia.

od 1 do 10
punktów

5.

Upomnienie wychowawcy
Nagana wychowawcy
Nagana dyrektora

3 punkty
5 punktów
20 punktów

6.

Używanie
telefonów
komórkowych
lub
innych
elektronicznych w czasie zajęć i uroczystości szkolnych.

urządzeń

5 punktów

7.

Agresja fizyczna lub psychiczna np. bójki, oszczerstwa, wyzwiska,
szantaż, zastraszanie, popychanie, unieruchamianie, cyberprzemoc.

od 5 do 30
punktów

8.

Używanie wulgarnych słów lub gestów.

5 punktów

9.

Rozmowy, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji lub innych zajęć.

od 1 do 5
punktów

10. Udowodnione kłamstwo lub fałszerstwo.

do 20 punktów

od 2 do 10
punktów

11. Brak właściwego stroju na uroczystościach szkolnych .

2 punkty

12. Brak obuwia na zmianę.

2 punkty

13. Niewłaściwy wizerunek ucznia: farbowane włosy, niestosowny strój,
fryzura, malowanie paznokci, noszenie nadmiernej ilości biżuterii,
makijaż.

1 punkt

14. Odmowa pracy na lekcji.

2 punkty

15. Nieodpowiednie, lekceważące, aroganckie zachowanie w stosunku do
nauczycieli i innych pracowników szkoły.

od 1 do 10
punktów

16. Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych (basen, kino,
stołówka, sklepik) podczas wycieczek oraz apeli i uroczystości
szkolnych.
17. Odpisywanie prac domowych w czasie lekcji i przerw.

od 1 do 5
punktów

18. Samowolne wychodzenie z klasy lub poza teren szkoły.

od 5 do 10

2 punkty

19. Godziny nieusprawiedliwione- za każdą godzinę.
20. Nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia edukacyjne
( 3 dozwolone).

punktów
1 punkt
za kolejne 1 punkt
za dwa spóźnienia

21. Inne niewłaściwe zachowanie np. zaśmiecanie otoczenia, żucie gumy
podczas lekcji.

od 1 do 3
punktów

22. Punkty dyrekcji za łamanie postanowień regulaminu lub negatywne
działanie i postawy nie ujęte w szkolnym regulaminie oceniania.

od 1 do 3
punktów

