ZASADY USTALANIA OCEN Z ZACHOWANIA.
/zródlo - STATUT SP7 /
1.

Ocena zachowania ucznia wyraza opinie spolecznosci szkolnej o spelnianiu przez ucznia obowiazków szkolnych.
Wszyscy nauczyciele zobowiazuja sie, ze przy ustalaniu oceny wezma pod uwage wszelkie znane im
okolicznosci zachowania wychowanków. Wychowawca ustala ocene zachowania na podstawie przyjetych
w statucie szkoly kryteriów, po uwzglednieniu nastepujacych czynników:

a.
b.
c.
d.

samooceny ucznia
oceny zespolu klasowego
opinii nauczycieli uczacych w klasie
uwag innych nauczycieli i pracowników szkoly, zgloszonych wychowawcy.

2.

W klasach I-III szkoly podstawowej sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania sa ocenami
opisowymi.
Roczna ocene klasyfikacyjna zachowania, poczawszy od klasy IV szkoly podstawowej, ustala sie wedlug
nastepujacej skali:
wzorowe;
bardzo dobre;
dobre;
poprawne;
nieodpowiednie;
naganne,

3.

Sródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z uposledzeniem umyslowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym sa ocenami opisowymi.

4.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wplywu na:

5.

6.

a.
b.
c.

oceny klasyfikacyjne z zajec edukacyjnych;

d.

uczen, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzedu ustalono naganna, roczna ocene klasyfikacyjna z
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyzszej, a uczen klasy programowo
najwyzszej nie konczy szkoly

promocje do klasy programowo wyzszej lub ukonczenie szkoly. z zastrzezeniem punkt c i d
Rada Pedagogiczna moze podjac uchwale o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyzszej lub o
nieukonczeniu szkoly przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzedu ustalono naganna,
roczna ocene klasyfikacyjna z zachowania

Sródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzglednia w szczególnosci:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wywiazywanie sie z obowiazków ucznia;
postepowanie zgodne z dobrem spolecznosci szkolnej;
dbalosc o honor i tradycje szkoly;
dbalosc o piekno mowy ojczystej;
dbalosc o bezpieczenstwo i zdrowie wlasne oraz innych osób;
godne, kulturalne zachowanie sie w szkole i poza nia;
okazywanie szacunku innym osobom.

Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca kieruje sie piecioma podstawowymi kryteriami:

1.

2.
3.

Stosunek ucznia do obowiazku szkolnego:
•
stosunek do nauki, przy czym na ocene zachowania nie maja wplywu stopnie uzyskane
z poszczególnych przedmiotów (tzw. srednia ocen), ale wklad pracy i przezwyciezanie trudnosci;
premiowac nalezy wytrwalosc, samodzielnosc oraz systematyczne odrabianie prac domowych.
•
wywiazywanie sie z obowiazków powierzonych przez wychowawce, innych nauczycieli, dyrekcje
szkoly
•
rozwijanie swoich zainteresowan i uzdolnien
•
postepowanie zgodne z dobrem spolecznosci szkolnej;
•
dbalosc o honor i tradycje szkoly;
Frekwencja
Kultura osobista ucznia:
•
stosunek do rówiesników, nauczycieli i innych pracowników szkoly
•
uczciwosc
•
reagowanie na zlo
•
dbalosc o wyglad zewnetrzny
•
ubiór zgodny z § 60 ustep 10 i 11 Statutu SP7
•
dbalosc o bezpieczenstwo i zdrowie wlasne oraz innych osób
•
okazywanie szacunku innym osobom
•
dbalosc o piekno mowy ojczystej
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4.

7.

5.

Stopien przestrzegania norm spolecznych
•
poszanowanie pracy innych
•
troska o mienie szkolne i indywidualne
•
przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
•
godne, kulturalne zachowanie sie w szkole i poza nia,
Praca na rzecz szkoly, innych instytucji i osób

Szczególowe kryteria oceny zachowania.
Cyfra stojaca przy wybranym zapisie oznacza liczbe punktów przyznanych uczniowi w danej kategorii. Suma
punktów z poszczególnych kategorii jest przeliczana na ocene wedlug zasad wymienionych w tabeli koncowej.

Stosunek do obowiazków szkolnych
3 pkt - Uczen jest pilny, sumienny, systematyczny, reprezentuje szkole
w konkursach przedmiotowych , dba o honor i tradycje szkoly, systematycznie odrabia prace
domowe.
2 pkt - Uczen jest pilny, sumienny, systematyczny w wykonywaniu swoich
obowiazków, dba o honor i tradycje szkoly, systematycznie odrabia prace domowe
1 pkt - Zdarza sie, ze uczen nie zawsze wywiazuje sie ze swoich
obowiazków.
0 pkt - Z powodu lenistwa i lekcewazenia obowiazków uczen osiaga
bardzo niskie wyniki w nauce.
Frekwencja
3 pkt
2 pkt
1 pkt
0 pkt

-

Uczen nie ma nieusprawiedliwionych nieobecnosci i spóznien.
Uczen ma nie wiecej niz trzy nieusprawiedliwione spóznienia i nieobecnosci
Uczniowi dosyc czesto zdarzaja sie spóznienia i nieobecnosci nieusprawiedliwione.
Uczen nagminnie wagaruje.

Kultura osobista
•
3 pkt - Uczen zawsze jest taktowny: wzorowo zachowuje sie na zajeciach szkolnych odnosi sie z
szacunkiem do osób doroslych, ma zyczliwy stosunek do kolegów i kolezanek, jest uczciwy,
tolerancyjny, reaguje na zlo, dba o kulture slowa oraz dba o swój wyglad zewnetrzny (schludne
ubranie
–
zgodne
z
§
60
ustep
10
i 11 Statutu SP7, zmienne obuwie, brak makijazu i zbednych ozdób)
2 pkt - Zdarzylo sie, ze uczen zachowal sie nietaktownie lub byly zastrzezenia do jego wygladu zewnetrznego.
1 pkt - Uczen bywa nietaktowny, uzywa wulgaryzmów, czesto wyglada niestosownie
0 pkt - Uczen nagminnie zachowuje sie w sposób nieodpowiedni: czesto popada w konflikty z rówiesnikami,
zachowuje sie niestosownie wobec doroslych, nie dba o swój wyglad zewnetrzny.
Przestrzeganie norm spolecznych
3 pkt - Uczen zawsze przestrzega zasad bezpieczenstwa (nie biega na przerwach), nie uczestniczy w bójkach, nie
prowokuje innych do zachowan agresywnych, dba sprzet szkolny, szanuje cudza wlasnosc, nie pali
papierosów, nie pije alkoholu i nie zazywa narkotyków oraz innych srodków odurzajacych.
2 pkt -Uczniowi zdarzylo sie jeden raz naruszyc powyzsze normy.
1 pkt -Uczen czesto narusza spoleczne normy zachowania (2- 3 razy).
0 pkt -Uczen nie uznaje i nie przestrzega tych norm.
Praca na rzecz szkoly, innych instytucji i osób
3 pkt - Uczen aktywnie i systematycznie dziala na rzecz klasy, szkoly i innych instytucji zwiazanych ze szkola,
(samorzad klasowy, samorzad uczniowski, apele, akcje charytatywne, festyn rodzinny, pomoc w nauce
innym uczniom) reprezentuje szkole na zawodach sportowych, konkursach artystycznych.
2 pkt – uczen 2- 3 razy w ciagu semestru uczestniczyl w wymienionych dzialaniach
1 pkt - uczen 1raz w ciagu semestru uczestniczyl w wymienionych dzialaniach.
0 pkt - Uczen nie bierze udzialu w pracy na rzecz innych.
Uwagi
Uczen, który choc w jednym przypadku otrzymal:
0 punktów - nie moze miec wyzszej oceny niz poprawna
1 punkt – nie moze otrzymac oceny wyzszej niz dobra
W pozostalych przypadkach sumuje sie punkty uzyskane wposzczególnych kategoriach i stosuje sie
ponizsza tabele przeliczeniowa:
Suma punktów - ocena zachowania
15 – 14
wzorowe
13 – 12
bardzo dobre
11 – 9
dobre
8 –7
poprawne
6 –5
nieodpowiednie
4 –0
naganne

