REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WYCHOWANKÓW
INTERNATU ORAZ SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA
1.

Punktacja z zachowania wyraża opinię wychowawcy/kierownika internatu o
przestrzeganiu obowiązującego Regulaminu Internatu Zespołu Szkół Licealnych,
kulturze i postawie oraz działalności dla dobra społeczności internackiej.

2.

Wychowawca/kierownik internatu zobowiązany jest do bieżącego oceniania,
systematycznego podawania informacji o sumie punktacji przyznanej wychowankowi.

3.

Informacja o punktacji przekazywana jest w pierwszej kolejności do wiadomości
wychowanka, jego rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowawcy klasy, który
uwzględnia ją podczas wystawiania ocen z zachowania.

PUNKTY DODATNIE
1.

Udział wychowanka w dodatkowych zajęciach lub pracach na rzecz internatu (10 – 60
pkt.)
 praca w samorządzie (raz na semestr),
 pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez okolicznościowych,
 praca społeczna wykonana w czasie wolnym, np. naprawa sprzętu, prace porządkowe,

2.

Udzielanie pomocy koleżeńskiej podczas nauki własnej wychowankom mającym
problemy w nauce (10 – 20 pkt.).

PUNKTY UJEMNE
1.

Notoryczne używanie wulgaryzmów na terenie internatu, lekceważący stosunek do
kolegów i koleżanek oraz pracowników internatu, niekulturalne zachowanie się na terenie
internatu i poza nią (10 – 30 pkt.).

2.

Nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów, e – papierosów na terenie internatu (80 –
100 pkt.).

3.

Posiadanie, spożywanie alkoholu na terenie internatu i poza nim, przebywanie po
spożyciu alkoholu na terenie internatu (80 – 100 pkt.).

4.

Posiadanie, rozprowadzanie, stosowanie środków odurzających, przebywanie w
internacie pod ich wpływem (80 – 100 pkt.).

5.

Stosowanie przemocy psychicznej bądź fizycznej wobec innego wychowanka,
dokuczanie, szantażowanie (20 – 70 pkt.).

6.

Spóźnianie się lub opuszczanie nauki własnej (10 – 30 pkt.).

7.

Bójki, kradzieże, konflikty z prawem (80 – 100 pkt.).

8.

Zakłócanie ciszy nocnej, samowolne opuszczenie swojego pokoju w godzinach nocnych
(20 – 40 pkt.).

9.

Używanie wulgaryzmów (50 pkt.).

10. Dewastacja mienia internatu (20 – 80 pkt.).
11. Naganne zachowanie się na wycieczce oraz imprezie, uroczystości (20 – 50 pkt.).
12. Brak obuwia zmiennego na terenie internatu (10 – 20 pkt.).
13. Niewywiązywanie się z obowiązku dyżurnego (10 – 20 pkt.).
14. Nieprzestrzeganie czystości i porządku w pokoju mieszkalnym, łazienkach oraz innych
pomieszczeniach wspólnego użytku (20 – 40 pkt.).
 notoryczne wynoszenie naczyń ze stołówki i aneksu kuchennego,
 bałagan w szafkach, szufladach i szafie,
 nie ścielenie łóżka,
 niewłaściwe przechowywanie żywności w pokojach,
13. Stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowankom (30 – 100
pkt.).
 nieprzestrzeganie zasad i przepisów p.poż. i BHP,
 używanie świeczek, podgrzewaczy na terenie internatu,
 zabawy z otwartym ogniem,
 siadanie na parapecie,
 sprowadzanie osób z poza internatu bez zgody i wiedzy wychowawcy,
 samowolne opuszczenie internatu bez zgody wychowawcy, samowolny wyjazd do
domu,
 uprawianie ćwiczeń siłowych w pokojach mieszkalnych i posiadanie sprzętu
sportowego/siłowego,
 zamykanie drzwi na klucz podczas przebywania w segmencie

