OCENA ZACHOWANIA-KRYTERIA
1. Ocena zachowania uwzględnia:
 Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz poza szkołą,
 Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przejętych norm etycznych,
 Przestrzeganie obowiązków zawartych w statucie
szkoły. a w szczególności:
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
- dbałość o honor i tradycje szkoły;
- dbałość o piękno mowy ojczystej;
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
- okazywanie szacunku innym osobom.
2. Kryteria oceny zachowania:
Wpływ na ocenę zachowania maja następujące obszary:
1) Kultura osobista, sumienność i poczucie odpowiedzialności;
2) Zaangażowanie w życie klasy i szkoły;
3) Stosunek do obowiązku szkolnego;
W każdym z 3 obszarów wychowawca ma do dyspozycji następującą ilość punktów:
OBSZAR I

OBSZAR II

OBSZAR III

14

12

10

Wychowawca w klasach IV-VIII ma w sumie do dyspozycji 36 punktów oraz skalę ocen:

I.

Ilość punktów

Ocena zachowania

32 - 36

Wzorowe

25 - 31

Bardzo dobre

19 - 24

Dobre

14 - 18

Poprawne

8 - 13

Nieodpowiednie

0-7

Naganne

Kultura osobista, sumienność i poczucie odpowiedzialności (14 pkt.):
a. kulturalne zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły,
b. kulturalne zachowanie wobec innych uczniów,
c. obowiązkowość
d. stosowanie się do regulaminów obowiązujących na terenie szkoły,
e. dbałość o estetykę, ład, porządek na terenie szkoły oraz mienie szkoły,
f. stosowny strój i wygląd zewnętrzny,
g. dbałość o kulturę słowa.

II.

III.

Punkty

Zakres

2

zawsze

1

czasami

0

wcale

Zaangażowanie w życie klasy i szkoły (12 pkt.):
a. działalność na rzecz klasy,
b. działalność na rzecz szkoły,
c. pełnienie funkcji (szkolnych / klasowych),
d. udział w działaniach społecznych inicjowanych przez szkołę,
e. reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
f. wrażliwość na potrzeby innych.
Punkty

Zakres

2

zawsze

1

czasami

0

wcale

Stosunek do obowiązku szkolnego (10 pkt.):
1. Spóźnienia:
I PÓŁROCZE/OKRES
Ilość spóźnień
Punkty
0-3
2
4-8
1
Powyżej 8
0

ROCZNE
Ilość spóźnień
Punkty
0-6
2
7 - 16
1
Powyżej 16
0

2. Nieobecności nieusprawiedliwione:
I PÓŁROCZE/OKRES
Ilość godzin
Punkty
nieusprawiedliwionych
0
2
1-7
1
Powyżej 7
0

Punkty
2
1
0

ROCZNE
Ilość godzin
nieusprawiedliwionych
0
1 - 14
Powyżej 14

3. Braki zadania domowego:
I PÓŁROCZE
Ilość braków
Punkty
0 - 10
2
11 - 20
1
Powyżej 20
0

ROCZNE
Ilość braków
Punkty
0 - 20
2
21 - 40
1
Powyżej 40
0

4. Nieprzygotowanie do lekcji:
I PÓŁROCZE
Ilość zgłoszonych
Punkty
nieprzygotowań
0 - 10
2
11 - 20
1
Powyżej 20
0

ROCZNE
Ilość zgłoszonych
Punkty
nieprzygotowań
0 - 20
2
21 - 40
1
Powyżej 40
0

5. Braki identyfikatora – zgodnie z Regulaminem Noszenia Identyfikatorów przez uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie (załącznik 1).
Jeżeli uczeń ma za ten obszar 0 pkt. automatycznie otrzymuje ocenę nieodpowiednią.
Jeżeli uczeń ma więcej niż 21 godzin nieusprawiedliwionych w I półroczu (powyżej 42 godzin
nieusprawiedliwionych rocznie) automatycznie otrzymuje ocenę naganną.
Jeżeli uczeń uzyska 0 pkt. za braki zadań i nieprzygotowanie do lekcji maksymalnie może
uzyskać ocenę dobrą.
Postanowienia dodatkowe:
1. Dodatkowo wychowawca ma pulę 10 punktów na całą klasę, które może według swojego
uznania (ze stosowym uzasadnieniem), dopisać zarówno „na plus” jak i „na minus”.
2. Uczeń jest zobowiązany usprawiedliwiać w ciągu dwóch tygodni nieobecności na zajęciach.
3. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych jest pisemna prośba
rodziców lub prawnych opiekunów napisana na formularzu-druku szkolnym (druk do pobrania
na stronie www szkoły).
4. Po upływie wyznaczonego terminu (dwa tygodnie) nieobecność pozostaje bez możliwości
późniejszego usprawiedliwienia.
5. W przypadku planowanego, wcześniejszego zwolnienia z części zajęć lekcyjnych w danym dniu
uczeń powinien dostarczyć pisemną prośbę rodziców lub prawnych opiekunów przed faktem
opuszczenia szkoły.
6. Samowolne opuszczenie szkoły bez stosownego wcześniejszego zwolnienia od rodziców lub
opiekunów prawnych skutkuje wpisaniem uwagi.
7. Uczeń zobowiązany jest przynieść usprawiedliwienie za nieobecności na pierwszych godzinach
lekcyjnych najpóźniej następnego dnia
8. Nieobecności z ostatniego tygodnia przed roczną radą klasyfikacyjną muszą być
usprawiedliwiane na bieżąco do ostatniego dnia przed radą (a nie z zachowaniem terminu 14
dni) pisemnie lub telefonicznie do sekretariatu, inaczej ulega zmianie ocena z zachowania wg.
zasad z obszaru III kryteriów z zachowania.
9. Nieobecności za okres od posiedzenia rocznej rady klasyfikacyjnej do końca rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych muszą być usprawiedliwiane na bieżąco pisemnie lub
telefonicznie do sekretariatu szkoły.
10. Zmiany w ocenach zachowania wynikające z nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia po
posiedzeniu rocznej rady klasyfikacyjnej przeprowadza się na nadzwyczajnej radzie
pedagogicznej, w środę przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uczeń może otrzymać naganę wychowawcy klasy za:
 nagminne i uporczywe używanie wulgaryzmów;
 posiadanie na terenie szkoły oraz na zajęciach organizowanych przez szkołę
niebezpiecznych przedmiotów,
 wszelkie przejawy i formy przemocy stosowanej wobec
rówieśników w tym cyberprzemocy,
 wymuszanie pieniędzy,




wielokrotne uchylanie się od wypełniania obowiązków szkolnych, mimo
upomnień nauczyciela,
 fałszowanie dokumentów:
- zwolnień i usprawiedliwień,
- podpisów rodziców/prawnych opiekunów,
- nanoszenie wszelkich zmian na ocenionych pracach pisemnych,
- kopiowanie (fotografowanie) i publikowanie sprawdzianów, kartkówek,
prac pisemnych,
 nieprzestrzeganie zasad korzystania ze sprzętu elektronicznego typu:
telefon komórkowy, tablet itp. (powyżej trzech takich przypadków
Otrzymanie nagany wychowawcy klasy powoduje obniżeniem zachowania do oceny
nieodpowiedniej lub nagannej

Ponadto:
Jeżeli ucznia dotyczy przynajmniej jeden z niżej wymienionych punktów
 Nagana Dyrektora,
 Prawomocny wyrok sądowy
następuje automatyczne obniżenie oceny zachowania do oceny nagannej.
Jeżeli ucznia dotyczy któryś z wymienionych podpunktów:
 Posiadanie i/lub używanie i/lub rozprowadzanie na terenie szkoły i poza nią, na
imprezach organizowanych przez szkołę - w tym wycieczkach szkolnych któregoś ze środków:
-alkoholu
- narkotyków
- dopalaczy
- papierosów (e-papierosów)
 Udział w bójkach, pobiciach, kradzieżach na terenie szkoły i poza nią (poza
szkołą po oficjalnym, wiarygodnym zgłoszeniu faktu dyrekcji szkoły)
wówczas uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania do oceny nagannej.

