1. Szkolny system oceniania zachowania: śródroczna roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków uczenia w szkole i poza szkołą,
b) funkcjonowanie w środowisku szkolnym,
c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
e) dbałość o honor i tradycje szkoły.
2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od kl. I ustala się według następującej
skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
3. Kryteria na poszczególne oceny z zachowania:
a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą, a
ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
 bierze udział i osiąga sukcesy w szkolnych konkursach i zawodach sportowych lub
reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach na szczeblu rejonowym, osiąga
znaczące sukcesy sportowe,
 jest aktywnym członkiem co najmniej jednej organizacji młodzieżowej działającej
na terenie gimnazjum lub czynnie uczestniczy w zajęciach co najmniej jednego
koła zainteresowań,
 inicjuje kulturalne życie szkoły, czynnie uczestniczy w imprezach i akcjach
szkolnych zorganizowanych zgodnie z harmonogramem wydarzeń szkoły, planem
pracy Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji lub kół zainteresowań,
 osiąga sukcesy w zajęciach pozaszkolnych /klub sportowy, szkoła muzyczna!
 wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji
poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania
krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 przestrzega regulaminu szkoły,
 prezentuje nienaganną postawę wobec kolegów, koleżanek, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
 bierze aktywny udział w apelach i uroczystościach szkolnych lub bierze aktywny
udział w życiu klasy i szkoły,
 nigdy nie opuszcza zajęć i nie spóźnia się bez usprawiedliwienia,
 sumiennie realizuje powierzone mu obowiązki /np. dyżurnego, członka
samorządu/
 dotrzymuje ustalonych terminów /przekazywanie usprawiedliwień, zwrotu książek
do biblioteki, prac domowych!
 cechuje się wysoką kulturą osobistą, nie używa wulgaryzmów, nienagannie
zachowuje się poza szkołą /wycieczki, zawody sportowe, kino, teatr/
 chętnie służy pomocą innym uczniom i nauczycielom, jest koleżeński l uczynny,
 dba o estetykę swojego wyglądu - na co dzień jest schludnie i stosownie ubrany, a
podczas uroczystości szkolnych posiada strój galowy

był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego
współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć szkolnych,
 sumiennie wykonuje obowiązki szkolne, zwykle dotrzymuje ustalonych terminów
i wykonuje powierzone mu zadania,
 dba o kulturę słowa, zna i stosuje zwroty grzecznościowe,
 nie wdaje się w konflikty z innymi uczniami na terenie szkoły i poza nią,
 terminowo rozlicza się z podjętych zobowiązań i stara się dobrze wypełniać swoje
obowiązki,
 dba o estetyczny wygląd i przestrzega zasady higieny osobistej
 współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane
przed sobą i zespołem zadania.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 przeważnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – do 20 godzin w okresie,
 czasem spóźnia się bez usprawiedliwienia na zajęcia szkolne – do 3 razy
w okresie,
 nie zawsze wywiązuje się z podjętych zadań i nie dotrzymuje ustalonych
terminów,
 rzadko angażuje się w prace na rzecz szkoły i klasy, dostosowuje się do ogółu,
 reaguje na upomnienia i koryguje swoje nieodpowiednie zachowanie,
 nie narusza godności i nietykalności osobistej innych,
 współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane
przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na
prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:
 opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – od 20 do 40 godzin w okresie,
 często nie przestrzega zarządzeń wydanych przez szkołę i regulaminu szkoły,
 często wdaje się w konflikty z innymi uczniami na terenie szkoły i poza mą,
 nie reaguje na uwagi i upomnienia dotyczące jego zachowania na lekcjach i
przerwach, dezorganizuje pracę zespołu klasowego,
 niszczy mienie szkoły i cudzą własność,
 używa wulgaryzmów, nie dba o kulturę języka ani na terenie szkoły ani poza mą,
 często uczestniczy w bójkach lub prowokuje sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu
swojemu i innych,
 często jest niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą,
 ulega nałogom - sięga po narkotyki, pali papierosy, pije alkohol,
 ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych - częsty brak podręczników,
zeszytów, przyborów, prac domowych,
 mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie
wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były
opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych
członków zespołu.
.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:
 opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne – więcej niż 40 godzin w okresie,
 rażąco narusza regulamin szkoły,
 wszedł w konflikt z prawem - oszustwa, fałszowanie dokumentów, kradzieże,
 namawia rówieśników do zażywania narkotyków lub je rozprowadza,


c)

d)

e)

f)

ulega nałogom: pali papierosy, spożywa alkohol lub sięga po narkotyki,
dopuszcza się chuligańskich wybryków np. pobicia, wymuszenia, znęcanie się nad
słabszymi,
 używa wulgaryzmów zarówno w stosunku do rówieśników jak i dorosłych
 agresywnie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania, nagannym zachowaniem
dezorganizuje pracę nauczyciela i pozostałych uczniów,
 ma liczne uwagi i upomnienia / pisemne i ustne / od nauczycieli, wychowawcy,
dyrektora i innych pracowników szkoły
 jest niestosownie lub wyzywająco ubrany i nie dba o higienę,
 nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich
obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, jego
postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołów, jak i
opiekuna.
4. Jednorazowe popełnienie jednego z wymienionych czynów: kradzież, wymuszanie,
znęcanie fizyczne i psychiczne, zastraszanie, wyłudzanie, palenie papierosów kończy się
upomnieniem dla ucznia oraz odnotowaniem tego faktu w dzienniku oraz
powiadomieniem rodziców. Uczeń otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż
poprawna, a w przypadku ponownego popełnienia tych samych czynów ocenę
nieodpowiednią.
5. Jeżeli uczeń dopuścił się następujących czynów: dotkliwe pobicie, picie i posiadanie
alkoholu; posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków, fałszowanie dokumentów
otrzymuje ocenę naganną.
6. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych (np. MP3, MP4)
niezgodnie z regulaminem powoduje obniżenie oceny z zachowania.
7. Brak dzienniczka ucznia powoduje obniżenie oceny z zachowania.
8. Wychowawca w uzasadnionych przypadkach może podnieść ocenę z zachowania o jeden
stopień.
9. Zabrania się okazywania swoim ubiorem i wyglądem przynależności do subkultur i
propagowania ideologii.
10. Ubiór ucznia powinien być czysty, schludny, odpowiedni do warunków pogodowych.
W szkole nie są dozwolone:
a) duże dekolty,
b) zbyt krótkie bluzki odsłaniające gołe ciało,
c) przezroczyste spódnice i bluzki,
d) kaptury i czapki na głowie,
e) wulgarne napisy na bluzkach lub koszulkach,
f) napisy obrażające godność innych ludzi,
g) makijaż, malowane paznokcie,
h) farbowanie włosów (u dziewcząt i chłopców)
i) buty na obcasach oraz inne, które brudzą podłogę,
j) dopuszcza się dyskretną biżuterię.
11. Podczas ważnych uroczystości szkolnych i akademii uczniów obowiązuje strój galowy:
a) strój galowy chłopców: jasna koszula i ciemne spodnie, marynarka lub sweter,
b) strój galowy dziewcząt: jasna bluzka i ciemna spódnica lub spodnie,
12. W ciągu roku szkolnego uczniowie zmieniają w szkole obuwie; obowiązuje lekkie obuwie
sportowe/typu adidasy, trampki lub tenisówki! na jasnej podeszwie; nie jest dozwolone
noszenie butów na wysokim obcasie. Przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje
obuwie sportowe i strój sportowy.



