Regulaminu Oceniania Zachowania
zał cznik nr 1 do WSO
I. Stosunek do Nauki
4 pkt

Rzetelny i sumienny w ci gu całego semestru.

3-1 pkt.

Przeci tny

O pkt

Nieodpowiedni

II. Frekwencja
6 pkt

Brak godzin nieusprawiedliwionych i spó nie . ( 3 spó nienia = 1 godz. Nieusprawiedliwiona)

4 pkt

Od 1 do 5 godzin nieusprawiedliwionych

3 pkt.

Od 6 do 10 godzin nieusprawiedliwionych

2 pkt.

Od 11 do 15 godzin nieusprawiedliwionych

1 pkt.

Od 16 do 25 godzin nieusprawiedliwionych

0 pkt.

Powy ej 25 godzin nieusprawiedliwionych

III. Wniesiony wkład pracy w działalno

szkoln i poza ni .

4 pkt.

Osi gni cia naukowe, artystyczne, sportowe w imprezach na szczeblu ponadszkolnym.
Reprezentowanie szkoły w rodowisku lokalnym.

3 pkt.

Aktywno

na terenie szkoły. Udział w imprezach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych.

2 pkt.

Działalno

na forum klasy np. pełnienie funkcji przewodnicz cego klasy.

0 pkt.

Brak zaanga owania w ycie szkoły i klasy.

IV. Kultura w stosunkach z lud mi, dbało
6 pkt.
4-3 pkt.
2-1 pkt.
0 pkt.

o pi kno mowy ojczystej.

Taktowny, yczliwy z wysok kultur słowa i dyskusji.
Zdarzyło si mu by nietaktownym, u y wulgarnych słów, ale pod wpływem zwróconej uwagi
nast piła poprawa.
Zdarza si , e ucze jest nietaktowny, u ywa wulgarnych słów nie zawsze wła ciwie reaguje na
uwagi.
Nietaktowny, wulgarny, agresywny w mowie.

V. Wygl d zewn trzny
3 pkt.

Stosownie ubrany, dba o swój wygl d, zawsze zmienia obuwie.

2-1 pkt.

Zdarzyło mu si by niestosownie lub niehigienicznie ubranym, zapomnie zmienia obuwie.
Nie dba o higien , jest niestosownie ubrany (farbuje włosy, stosuje makija , długie lub
pomalowane paznokcie, kolczyki u chłopców, noszenie czapki na terenie szkoły, cz sty brak
obuwia na zmian )

0 pkt.

VI. Poczucie odpowiedzialno ci
3 pkt.

Dotrzymuje ustalonych terminów (np. oddaje na czas ksi ki do biblioteki), rzetelnie wywi zuje
si z powierzonych zada .

2-1 pkt.

Zdarzyło mu si nie dotrzyma ustalonych terminów, nie zawsze wywi zuje powierzone mu
zadania

0 pkt.

Nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych zada .

VII. Postawa społeczna i moralna
5 pkt.
4-3 pkt.

Uczciwy, szanuj cy godno i prac oraz mienie swoje, innych i szkoły. Kole e ski, reaguje na
przejawy zła pomaga innym.
Zdarzyło si , e ucze nie post pił zgodnie z zasad uczciwo ci w stosunkach mi dzyludzkich
lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła. Uchybił godno ci własnej lub innej osoby. Pod
wpływem zwróconej uwagi nast piła poprawa. (np. drobne kłamstwa, przezwał kogo ).

2-1 pkt.

Zdarza si , e ucze jest nieuczciwy w stosunkach mi dzy kolegami.

0 pkt.

Post puje nieuczciwie, nie szanuje godno ci, pracy, mienia. Jest oboj tny wobec przejawów zła,
a zwracane uwagi nie przynosz skutków.

VIII. Zasady bezpiecze stwa
5 pkt.
2-1 pkt.
0 pkt.

Przestrzega zasad bezpiecze stwa, prawidłowo reaguje na przejawy zagro enia zdrowia lub
ycia.
Zdarzyło si , e ucze spowodował zagro enie bezpiecze stwa własnego lub innych osób, lub
zlekcewa ył takie zagro enie, ale reaguje na zwracane uwagi.
Stwarza zagro enie (ale nie jest to zagro enie ycia lub zdrowia) lub lekcewa y zagro enie mimo
zwracanej uwagi.

IX. Postawa wobec nałogów i uzale nie w szkole i poza ni .
5 pkt.

Nie stwierdzono u niego adnych nałogów lub uzale nie , wykazuje postaw asertywn wobec
uzale nie .

2-1 pkt.

Zdarza si , e wykazuje postaw akceptacji lub oboj tno ci wobec uzale nie .

0 pkt.

Pali papierosy.

Sytuacja wyj tkowe nie obj te powy szym schematem oceniania:
1.) Ucze niezale nie od ilo ci uzyskanych punktów otrzymuje ocen nagann w nast puj cych sytuacjach:
a) gdy dokonał kradzie y lub brał w niej udział,
b) spowodował zagro enie dla ycia lub zdrowia swojego, kolegów, pracowników szkoły lub innych
osób,
c) uczestniczył w zaj ciach, imprezach szkolnych b d c pod wpływem alkoholu lub innego rodka
odurzaj cego (narkotyki itp.) lub spo ywał je, namawiał innych do za ywania na terenie szkoły.
2.) W szczególnych sytuacjach wychowawca klasy ma prawo podnie ocen zachowania o jeden stopie
wy ej ni by to wynikało z punktacji uzyskanej przez ucznia.
Razem do zdobycia jest 41 pkt. dla poszczególnych ocen proponuje si nast puj cy rozkład punktów.
41pkt - 37pkt
36pkt - 32pkt
31pkt - 26pkt
25pkt - 20pkt
19pkt - 11pkt
10pkt - 0pkt

-> wzorowe
-> bardzo dobre
-> dobre
-> poprawne
-> nieodpowiednie
-> naganne

