Regulamin
wystawiania ocen z zachowania
zawierający kryteria punktowego systemu oceniania zachowania

1. Regulamin opracowano na podstawie:

a)

ustawy o systemie oświaty;

b)

statutu szkoły.

2. Regulamin określa zasady wystawiania ocen zachowania.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie
szkoły.
4. Ocena zachowania jest sumą uzyskanych punktów obejmujących całokształt życia
szkolnego w ramach następujących obszarów:
1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, w szczególności:
a)

regularne i punktualne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;

b)

właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych i innych organizowanych
na terenie Zespołu;

c)

terminowe rozliczanie z dokumentacji szkolnej (dzienniczek praktyk);

d)

dbałość o schludny wygląd oraz strój zarówno w czasie zajęć edukacyjnych,
jak i w czasie uroczystości o charakterze szkolnym lub reprezentacyjnym;

e)

wyłączanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
w czasie zajęć edukacyjnych i nieumieszczanie ich w eksponowanym
miejscu;

f)

regularna zmiana obuwia;

g)

wywiązywanie się z przyjętych dodatkowych obowiązków.

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, w szczególności:
a)

wykazywanie aktywności w organizowaniu życia klasy i szkoły;

b)

prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska;

c)

troska o mienie społeczne w szkole i poza nią.

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, w szczególności:
a)

chętne i aktywne uczestnictwo ucznia w imprezach szkolnych oraz
imprezach okolicznościowych organizowanych poza szkołą, gdzie godnie
ją reprezentuje;

b)

wykazywanie

aktywności

w

pracy

w

organizacjach

pozaszkolnych

i wolontariacie;
c)

aktywne uczestnictwo w konkursach zewnętrznych.

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, w szczególności:
a)

odznaczanie się wysoką kulturą osobistą;

b)

nieużywanie wulgarnych słów, dbałość o czystość języka.

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, w szczególności:
a)

w szkole, podczas wyjść i wycieczek szkolnych, a także poza zajęciami
szkolnymi;

b)

przestrzeganie

zasad

bezpieczeństwa

wynikających

z

regulaminów

pracowni szkolnych i sal lekcyjnych.
6) okazywanie szacunku innym osobom, w szczególności:
a)

stosowanie ogólnych przyjętych norm współżycia społecznego;

b)

taktowne zachowanie w kontaktach z pracownikami szkoły i innymi
osobami;

c)

unikanie wszelkich form przemocy, także w Internecie.

5. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 140 pkt., które w zależności od
prezentowanej postawy może zwiększyć lub tracić.
6. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania w ramach tych obszarów lub
może otrzymać punkty ujemne, jeśli nie wywiązuje się z zadań w nich zawartych.
7. Za kryterium oceny zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez ucznia
zgodnie z zasadami:
1) wzorowe - powyżej 200 pkt.;
2) bardzo dobre - 160 - 200 pkt.;
3) dobre - 130 - 159 pkt.;
4) poprawne - 100 - 129 pkt.;
5) nieodpowiednie - poniżej 99 pkt.;
6) naganne - otrzymuje uczeń, który uzyskał poniżej 99 pkt. oraz narusza przepisy
prawa, w szczególności za:
a)

kradzież;

b)

szantaż;

c)

wyłudzenie;

d)

wymuszanie;

e)

przynoszenie i spożywanie alkoholu;

f)

posiadanie

lub

używanie

środków

odurzających,

psychotropowych,

środków

zastępczych,

nowych

substancji
substancji

psychoaktywnych;
g)

przynoszenie lub posiadanie przedmiotów i substancji zagrażających
w sposób, nawet pośredni, zdrowiu lub życiu;

h)

ubliżanie nauczycielom lub innym pracownikom szkoły;

i)

akty przemocy fizycznej i psychicznej wobec innego ucznia lub innej osoby;

j)

zachowanie w szczególny sposób uwłaczające godności osobistej drugiego
człowieka oraz naruszenie jego prywatności poprzez nagrywanie obrazu
i dźwięku bez zgody osoby nagrywanej;

k)

niszczenie mienia szkoły;

l)

nieusprawiedliwienie nieobecności powyżej 120 godzin.

8. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 15 godzin, nie może otrzymać
wzorowej oceny zachowania.

Kryteria punktowe oceniania zachowania
9. Punkty dodatnie, powiększające limit 140 pkt., otrzymuje uczeń za:
1) udział w olimpiadzie przedmiotowej:
a)

I

- etap szkolny

–

30 pkt.;

b)

II - etap wojewódzki

–

60 pkt.;

c)

III - etap centralny

–

90 pkt.

2) udział w konkursach szkolnych:
a)

udział

–

15 pkt.;

b)

I miejsce

–

40 pkt.;

c)

II miejsce

–

35 pkt.;

d)

III miejsce

–

30 pkt.

3) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w zawodach sportowych:
a)

udział w grach zespołowych

–

10 pkt.;

b)

I miejsce

–

50 pkt.;

c)

II miejsce

–

40 pkt.;

d)

III miejsce

–

30 pkt.

a)

udział indywidualny

–

20 pkt.;

b)

I miejsce

–

60 pkt.;

c)

II miejsce

–

50 pkt.;

d)

III miejsce

–

40 pkt.

4) udział w różnych konkursach pozaszkolnych:
a)

udział

–

20 pkt.;

b)

I miejsce

–

60 pkt.;

c)

II miejsce

–

50 pkt.;

d)

III miejsce

–

40 pkt.

5) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych

– 10 - 40 pkt.

6) pomoc kolegom w nauce

– 10 - 40 pkt.

7) przeciwstawianie się objawom brutalności i wulgarności

– 10 - 40 pkt.

8) wyjątkową kulturę osobistą

–

20 pkt.

9) 100 % frekwencję w danym miesiącu

–

30 pkt.

10) nagrodę (pochwałę) wychowawcy klasy z innego powodu

– 10 - 40 pkt.

11) efektywną pracę w Samorządzie Szkolnym

– 10 - 40 pkt.

12) udokumentowaną pracę społeczną w środowisku

– 10 - 40 pkt.

13) terminowe rozliczanie z dokumentacji w kształceniu zawodowym –

20 pkt.

14) systematyczny udział w zajęciach dodatkowych

–

20 pkt.

1) zakłócanie toku lekcji

–

10 pkt.

2) niewykonanie polecenia nauczyciela

–

10 pkt.

10. Punkty ujemne, pomniejszające limit 140 pkt., otrzymuje uczeń za:

3) aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły – 20 pkt.
4) ubliżanie kolegom

–

20 pkt.

5) udział w bójce

– 30 - 50 pkt.

6) złe zachowanie na wycieczce

– 30 - 50 pkt.

7) niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku

–

30pkt.

–

30pkt.

9) udowodnioną kradzież

–

40 pkt.

10) udowodnione palenie papierosów, e-papierosów

–

20 pkt.

11) udowodnione picie alkoholu

–

40 pkt.

12) ucieczkę z pojedynczej lekcji

_

10 pkt.

13) wyłudzenie pieniędzy

–

50 pkt.

14) udokumentowane fałszowanie papierów i dokumentów

–

30 pkt.

15) naganę dyrektora z innego powodu niż frekwencja

–

30 pkt.

16) opuszczenie 1 godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia,

–

2 pkt.

17) spóźnianie się na lekcje, każdorazowo

–

1 pkt.

(+ zwrot kosztów naprawy);
8) niszczenie rzeczy innych osób
(+ zwrot kosztów naprawy);

18) strój niezgodny z ustaleniami

–

5 pkt.

19) używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji

–

5 pkt.

20) nieterminowe rozliczenie z dokumentacji w kształceniu zawodowym – 20 pkt.
11. Fakty dotyczące od pkt. 1) do pkt. 20) muszą być zawsze odnotowane w dzienniku
lekcyjnym lub w dołączonym do dziennika lekcyjnego zeszycie uwag.
12. Bieżącego oceniania zachowania dokonują nauczyciele i wychowawca klasy, którzy
wpisują uwagi i spostrzeżenia.
13. Opuszczenie bez usprawiedliwienia 50% godzin w miesiącu skutkuje odnotowaną
w dzienniku naganą wychowawcy klasy.
14. Opuszczenie bez usprawiedliwienia 50% godzin w semestrze skutkuje naganą dyrektora
szkoły.
15. Dwukrotne udzielenie nagany dyrektora daje prawo wnioskowania o skreślenie z listy
uczniów.
16. W przypadku ucieczki klasy z zajęć nie zezwala się na uczestnictwo w imprezach
szkolnych.
17. Zachowanie ucznia ocenia się pod koniec każdego półrocza nauki.

