Zachowania

Punkty
zdarzenia oceniane każdorazowo
udział w konkursach szkolnych
2
pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych
4
strój galowy po zarządzeniu dyrektora (1 wtorek miesiąca)
+4/ -4
prace na rzecz klasy
5
gratulacje, podziękowania z zewnątrz
5
zajęcie I–III miejsca w konkursach szkolnych
6
prace na rzecz szkoły
7
uzyskanie tytułu finalisty, laureata w konkursie kuratoryjnym
10
zaangażowanie w realizację programu „ wychowanie do wartości”
8
spóźnienia
–1
używanie telefonów komórkowych na lekcji i przerwie bez zgody nauczyciela
–5
niewywiązywanie się z umów i obowiązków
–2
jedzenie w czasie lekcji
–2
nieobecności nieusprawiedliwione
–2
brak właściwego stroju szkolnego
–3
zachowania zagrażające bezpieczeństwu
–3
udział w szamotaninie
–5
przejawy nietolerancji: przezywanie, upokarzanie, wyśmiewanie, podżeganie do bójek
–5
wychodzenie poza teren szkoły w czasie zajęć
–5
używanie wulgaryzmów w mowie i/lub w piśmie
–5
nieodpowiednie zachowanie w czasie uroczystości szkolnych
–5
brak szacunku do pracowników szkoły
–5
zakłócanie toku lekcji, uniemożliwianie pracy innym uczniom, utrudnianie prowadzenia
od -3
lekcji nauczycielowi
do –5
niszczenie sprzętów i dekoracji
–5
kłamstwa, oszustwa, nieuczciwość, odpisywanie prac domowych
–5
pobicie, bójka
–10
wymuszanie, zastraszanie, szantażowanie
–10
palenie papierosów lub rozprowadzanie papierosów i wyrobów tytoniopodobnych,
–10
papierosów elektronicznych, substancji niewiadomego pochodzenia
przebywanie w towarzystwo palących papierosy, pijących alkohol, odurzających się
–10
używanie telefonów i innych urządzeń elektron. w szkole bez pozwolenie nauczyciela
–5
fałszerstwa
–10
kradzież
–15
nieprzestrzeganie regulaminu pracowni informatycznej
-5
Nieprzestrzeganie netykiety w nauczaniu zdalnym
-2
zdarzenia oceniane miesięcznie
kulturalne zachowanie, brak uwag w miesiącu
6
bonus miesięczny za nieużywanie telefonu i innych urządzeń elektronicznych
5
przestrzeganie netykiety (brak uwag) w nauczaniu zdalnym
5
zdarzenia oceniane semestralnie
właściwy strój szkolny
5
usprawiedliwione wszystkie spóźnienia
5
usprawiedliwione wszystkie nieobecności
5

100% frekwencji
aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych
wywiązywanie się z umów, obowiązków
brak uwag
praca nad zmianą zachowania

5
5
5
10
10

Tabela przeliczania punktów na oceny zachowania
ocena zachowania
przedziały punktowe
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

≥ 181
151–180
101–150
51–100
1–50
≤0

Każdy uczeń wraz z początkiem roku szkolnego otrzymuje 100 punktów.
Ocenę zachowania wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących,
zespołu klasowego i samooceny ucznia.
Końcoworoczna ocena zachowania jest średnią arytmetyczną liczby punktów zdobytych
w obu semestrach liczoną według wzoru: OCENA K= (PUNKTYISEM+ PUNKTYIISEM)/2
Zespół nauczycieli uczących ocenia zachowanie ucznia w skali:
ocena zachowania
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

punkty
4
3
2
1
0
0

Wychowawca oblicza średnią punktów i wynik dodaje do ogólnej liczby punktów zdobytych przez ucznia.

Jeżeli uczeń notorycznie zdobywa uwagi niepozytywne z konkretnego obszaru i nie
wykazuje poprawy, wychowawca ma prawo, bez względu na liczbę zdobytych punktów,
obniżyć ocenę zachowania.
Wychowawca ma prawo obniżyć ocenę z zachowania w przypadku niebezpiecznych
jednorazowych zachowań ucznia, zagrażających życiu i zdrowiu zarówno jego jak i innych.
W wyżej wymienionych przypadkach podstawą do wystawienia oceny są kryteria
zachowania zawarte w Statucie Szkoły.

Ustalenie uczniowi nagannej lub nieodpowiedniej oceny zachowania wyklucza pełnienie
przez niego jakichkolwiek funkcji w szkole, w samorządzie klasowym, uczniowskim,
uczestnictwo w poczcie sztandarowym oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz, w tym
w zawodach i imprezach sportowych.

Strój szkolny, codzienny : charakteryzuje się noszeniem ubrań w kolorach stonowanych,
niekrzykliwych. Uczniowie nie powinni nosić rzucających się w oczy i zagrażających bezpieczeństwu
ozdób oraz biżuterii. U dziewcząt dozwolony jest delikatny, dyskretny makijaż. Strój codzienny
powinien być schludny i estetyczny, świadczący o kulturze osobistej każdego ucznia. Uczeń
absolutnie nie może nosić szortów, koszulek na ramiączkach, stroju odkrywającego całą długość nóg,
brzuch, dekolt oraz plecy, butów na wysokich obcasach i glanów, koszulek i bluz z wulgarnymi lub
nawołującymi do postępowania wbrew prawu napisami zarówno w języku polskim jak i językach
obcych. Zaleca się również, aby strój codzienny ucznia nie odkrywał noszonej przez niego bielizny.
Na terenie szkoły uczeń nie może z wyjątkiem uzasadnionych przypadków (względy zdrowotne,
religijne, kulturowe) nosić żadnego typu nakrycia głowy.
Strój galowy jest noszony przez uczniów podczas ważnych uroczystości oraz egzaminów
zewnętrznych.
W skład ubioru odświętnego wchodzą: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie czy spódnica,
oraz prawidłowo zawiązany krawat z logo szkoły.

