Regulamin oceniania zachowania uczniów

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz.
2572 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.).
Wzorowe
Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli:
 jest wzorem dla innych, bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich szkolnych
obowiązków;
 dba o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentuje na zewnątrz;
 aktywnie i systematycznie uczestniczy w życiu szkoły biorąc czynny udział
w zajęciach pozalekcyjnych oraz pracach na rzecz szkoły;
 jest dobrym kolegą, chętnie pomaga innym oraz opiekuje się młodszymi uczniami;
 w swoich wypowiedziach dba o kulturę i piękno języka ojczystego;
 okazuje pełny szacunek innym osobom na terenie szkoły jak i poza nią;
 jest wrażliwy na problemy innych ludzi, dba o ich oraz swoje bezpieczeństwo
i zdrowie;
 odznacza się bardzo wysoka kulturą osobistą;
 ma rozległe zainteresowania, które samodzielnie rozwija;
 cechuje go samodyscyplina.
Bardzo dobre
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeżeli :
 dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 bierze aktywny udział w życiu szkoły i klasy uczestnicząc w zajęciach
pozalekcyjnych;
 dba o dobre imię szkoły zachowując się odpowiednio w szkole i poza nią;
 odznacza się wysoką kulturą osobistą, dba o estetykę i poprawność języka oraz
okazuje szacunek innym osobom;
 jest koleżeński, uczynny, dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 samodzielnie wzbogaca swoją wiedzę.
Dobre
Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli:
 stara się dobrze wywiązywać z nałożonych na niego obowiązków;
 nie sprawia kłopotów wychowawczych;
 bierze udział w pracach na rzecz szkoły;






bierze aktywny udział w lekcjach i życiu klasy;
jest koleżeński, dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
okazuje szacunek innym osobom;
w szkole i poza nią zachowuje się kulturalnie, dba o estetykę języka.

Poprawne
Uczeń otrzymuje ocenę poprawną, jeżeli :
 na miarę swoich możliwości wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
 nie sprawia większych kłopotów wychowawczych;
 na terenie szkoły stara się zachowywać kulturalnie;
 okazuje szacunek pracownikom szkoły wykonując wydawane przez nich polecenia;
 nie naraża zdrowia innych uczniów przez nieodpowiedzialne, lekkomyślne
zachowanie;
 stara się brać udział w pracach na rzecz szkoły.
Nieodpowiednie
Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeżeli:
 nie wypełnia podstawowych obowiązków uczniowskich, w tym niesystematycznie
uczęszcza na zajęcia;
 wykazuje lekceważący stosunek do nauki i nauczycieli;
 nie okazuje szacunku pozostałym pracownikom szkoły zachowując się wobec nich
arogancko;
 zachowuje się agresywnie w stosunku do pozostałych uczniów szkoły, narażając ich
na niebezpieczeństwo;
 jest niekoleżeński;
 daje zły przykład pozostałym uczniom;
 używa nieodpowiedniego, wulgarnego słownictwa;
 niszczy mienie szkolne i społeczne.
Naganne
Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli:
 wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, wagaruje;
 jest wulgarny i arogancki w stosunku do innych osób;
 przez swoje nieodpowiednie zachowanie naraża dobre imię szkoły;
 bez skrupułów i zahamowań niszczy mienie szkolne i społeczne;
 oszukuje, kradnie, namawia, bądź zmusza innych uczniów do nieodpowiedniego
zachowania, naraża ich zdrowie i życie na niebezpieczeństwo;
 mimo stałych upomnień od pracowników szkoły nie poprawia swojego postępowania.

