KARTA POPRAWY OCENY ZACHOWANIA

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………
Klasa: …………………………………………………….

Rok szkolny: ………………………

Proponowana ocena zachowania (przed poprawą)
Uzyskana liczba punktów za zachowania

pozytywne

negatywne

Uzyskana proponowana ocena zachowania
Liczba punktów niezbędna do uzyskania poprawy oceny zachowania na ocenę wyższą
Ocena docelowa

Ustalenia ucznia i wychowawcy w celu poprawy oceny zachowania
Liczba
Zdarzenie

Punktacja

Liczba

Liczba

realizacji

punktów

zaplanowanych
zdarzeń

Rozmowa z pedagogiem szkolnym w obecności
rodziców i wychowawcy klasy
Obecność bez spóźnień, na wszystkich zajęciach
edukacyjnych w tygodniu poprzedzającym
klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
Przygotowanie plakatu formatu A1 dotyczącego
przeciwdziałania uzależnieniom
Sprzątanie Sali lekcyjnej (ścieranie kurzu,
zamiatanie, mycie tablicy, mycie stołów i krzeseł
uczniowskich) pod nadzorem wychowawcy klasy
Nieodpłatne przekazanie dla potrzebujących
używanych przez szkołę podręczników

1 dzień – 1 pkt.
10 pkt.
Za każdą salę
10 pkt.
Za każdy
podręcznik 3 pkt.

Wykonanie pomocy dydaktycznych na potrzeby
szkoły

Za każdą pomoc

Napisanie referatu i przedstawienie go na forum
klasy, którego temat wynika z §2 pkt 1 do 7

Za każdy referat

5 – 15 pkt.

5 – 10 pkt.

Przedstawienie zaświadczenia, wystawionego przez
instytucję lub organizację zajmującą się pomocą
społeczną, o wykonaniu prac wspierających ich
działalność wykonanych przez uczniów w okresie
poprawiania oceny zachowania

15 pkt.

Udział w przygotowaniu imprez szkolnych

10 pkt.

Inne działania (jakie?)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Razem:

do 20 pkt.
wg oceny
wychowawcy

-

W wyniku działań uczeń osiągnął ………………………………, które zostały przeznaczone na zwiększenie liczby punktów
dodatnich w liczbie oraz punktów ujemnych w liczbie ………………………..……..

W ten sposób uczeń osiągnął ………………………………… za zachowania pozytywne oraz ………………………………
za zachowania negatywne.

Ocena końcowa według § 7 ust. 5 to ocena

Data i podpis wychowawcy …………………………………

Data i podpis ucznia …………………………………….

Rodziców ucznia poinformowano o ustalonej ocenie zachowania w dniu ………………………………………………………
 wpisując informację do dzienniczka / zeszytu przedmiotowego ucznia
 informując osobiście
 informując telefoniczne

Data i podpis wychowawcy …………………………………. Data i podpis ucznia lub rodzica ………………………………

