REGULAMIN OCENY Z ZACHOWANIA
Oceny zachowania, śródroczne i roczne, wystawiane są według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
Regulamin oceny z zachowania
a) Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnieniu przez ucznia
obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska,
postawie wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,
b) Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę uczniów z przedmiotu nauczania,
promowania do klasy wyższej lub ukończenia Szkoły,
c) Oceny z przedmiotów nie mają wpływu na ocenę z zachowania,
d) Wystawiając ocenę należy brać pod uwagę kulturę osobistą ucznia, jego umiejętności
współżycia w klasie oraz respektowanie ogólnie przyjętych norm moralnych, a także jego
stosunek do obowiązków szkolnych, przestrzeganie Statutu Szkoły
e) Zachowanie ucznia ocenia się według skali zgodnej z § 121 ust. 1 pkt 4) niniejszego
Statutu.
f) Oceną wyjściowa jest ocena dobre. Wymagania na oceny wyższe zawierają wszystkie
elementy od oceny wyjściowej wzwyż.
g) Ocenę wzorowe otrzymuje uczeń, który:
 ma wzorową frekwencję,
 reprezentuje Szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady, zawody sportowe i kulturalne,
uroczystości itp.),
 przyczynia się do promowania Szkoły na zewnątrz;
h) Ocenę bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
 aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły,
 opuścił w semestrze nie więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia,
 pomaga w organizacji imprez ogólnoszkolnych;
i) Ocenę dobre otrzymuje uczeń, który:
 dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
 nosi identyfikator na „smyczy” z nazwą szkoły,
 opuścił w semestrze nie więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia,
 nie naruszył Statutu Szkoły,
 nie pali tytoniu i nie stosuje innych szkodliwych dla zdrowia używek,
 jest koleżeński, uczestniczy w życiu klasy,
 wyraża się kulturalnie;

j) Ocenę poprawne otrzymuje uczeń, który:
 opuścił w semestrze nie więcej niż 22 godziny bez usprawiedliwienia,
 zachowuje się kulturalnie w Szkole i poza nią,
 szanuje sprzęt i wyposażenie Szkoły (umyślne niszczenie sprzętu może spowodować
skreślenie z listy uczniów),
 dba o honor i tradycje Szkoły,
 dba o piękno mowy ojczystej,
 nie wprowadza osób obcych (nie będących uczniami Szkoły) na teren Szkoły bez zgody
wychowawcy lub dyrekcji Szkoły;
k) Ocenę nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który spełnił co najmniej jeden z poniższych
warunków:
 opuścił w semestrze nie więcej 30 godzin bez usprawiedliwienia,
 nie naruszył w sposób jaskrawy Statutu Szkoły,
 używa wulgaryzmów,
 zaśmieca Szkołę,
 nie okazuje szacunku innym,
 pali tytoń pije i używa środków odurzających;
l) Ocenę naganne otrzymuje uczeń, który spełnił co najmniej jeden z poniższych warunków:
 opuścił w semestrze więcej niż 30 godzin bez usprawiedliwienia,
 splamił honor Szkoły,
 nie stosuje się notorycznie do Statutu Szkoły,
 wszedł w konflikt z prawem,
 rozmyślnie niszczy mienie Szkoły;
m) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na godzinie do dyspozycji, jawnie
uwzględniając opinie członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników Szkoły, a także
ocenianego ucznia oraz innych uczniów, którzy mogą wyrazić własne opinie o zachowaniu
swoich kolegów;
n) Uczeń, który uważa, że ocena, którą otrzymał nie oddaje w pełni jego zachowania, może
swoje uwagi zgłosić wychowawcy w trakcie lekcji, na której ocena jest wystawiana;
o) Ocena z zachowania może zostać zmieniona w trybie opisanym w §136 ust. 3 Statutu
Szkoły;

