
Załącznik nr 2: Kryteria ocen z zachowania w klasach IV-VIII

1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku lokalnym,

b) respektowanie  zasad  współżycia  społecznego  i  ogólnie  przyjętych  norm

etycznych.

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

a) oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

3. Na początku roku szkolnego wychowawca powinien jasno przedstawić uczniom:

 kto i w jaki sposób wystawia ocenę z zachowania,

 co wpływa na jej podwyższenie lub obniżenie,

 jaka jest możliwość poprawienia ustalonej oceny.

4. Wychowawca  jest  zobowiązany  przy  wystawianiu  oceny  z  zachowania  wziąć  pod

uwagę propozycje ocen z zachowania zgłoszone przez innych nauczycieli uczących

w  danej  klasie  (tabela)  oraz  opinię  innych  pracowników  szkoły,  także  kryteria

wystawiania ocen.

5. Wychowawca wystawia ocenę z zachowania po dokonaniu przez uczniów samooceny,

która  powinna  mieć  charakter  diagnostyczny,  czyli  możliwość  zidentyfikowania

obszarów wymagających korekty.

6. Wychowawca  ma  obowiązek  dokonania  wstępnej  oceny  z  zachowania  do  końca

listopada w I półroczu i do końca kwietnia w półroczu II.

7. Wychowawca może wystawiać uczniom ocenę z zachowania co miesiąc. Cząstkowe

oceny  zachowania mają wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną.

8. W ciągu roku szkolnego uczniowie otrzymują oceny cząstkowe z zachowania, które

wystawia wychowawca zgodnie z ustalonymi kryteriami.

9. Tryb i warunki poprawy oceny z zachowania określa wychowawca w porozumieniu

z  dyrektorem szkoły za zgodą rodziców.

10. Kryteria wystawiania ocen z zachowania:

a) ocenę  wzorową otrzymuje  uczeń,  który  spełnia  wymagania  na  ocenę  bardzo

dobrą, a ponadto:

-  jest  zawsze  punktualny,  ma  nie  więcej  niż  3  godziny  nieusprawiedliwionych

nieobecności w półroczu,



-  pracuje  na  rzecz  swojego  środowiska  (bierze  udział  w  konkursach

przedmiotowych, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych),

- służy innym swoją wiedzą i umiejętnościami.

b)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą,

a ponadto:

-  jest  zawsze  punktualny,  ma  nie  więcej  niż  6  godzin  nieusprawiedliwionych

nieobecności w półroczu,

- jest aktywnym członkiem społeczności szkolnej,

- odznacza się kulturą osobistą,

- pracuje nad własną osobowością.

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,

-  przestrzega  obowiązujących  w  szkole  regulaminów  (statut  szkoły,  regulaminy

pracowni przedmiotowych),

- jest kulturalny, słowny, zdyscyplinowany, dba o sprzęt i pomieszczenia szkolne,

- ma nie więcej niż 12 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu.

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

- nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

- nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,

-  któremu  zdarzają  się  uchybienia  w  zachowaniu  w  stosunku  do  nauczycieli,

pracowników szkoły, innych uczniów,

- ma nie więcej niż 18 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu.

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

- narusza obowiązujące w szkole regulaminy,

-  zachowuje  się  nieodpowiednio  w stosunku  do  nauczycieli,  pracowników szkoły,

innych uczniów,

- używa przemocy,

- ulega nałogom i namawia innych,

- ma do 40 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu, spóxnia się na

lekcje.



f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

- poważnie narusza obowiązujące w szkole regulaminy,

-  nie  wykazuje  poprawy  mimo  zabiegów  wychowawczych  podejmowanych  przez

szkołę,

- lekceważy o obraża nauczycieli, innych pracowników szkoły i innych uczniów,

- stanowi zagrożenie zdrowia i życia swojego i innych,

- dopuszcza się świadomej dewastacji mienia lub w inny sposób łamie prawo,

- ma ponad 40 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w półroczu.


	Załącznik nr 2: Kryteria ocen z zachowania w klasach IV-VIII

