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WROCŁAWIU
• Ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii zespołu uczniowskiego, nauczycieli uczniów danego oddziału oraz
ocenianego ucznia.
• Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o przestrzeganiu przez ucznia postanowień zawartych w statucie szkoły, ze szczególnym
uwzględnieniem następujących kategorii charakteryzujących ucznia: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z
dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
własne oraz innych osób, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.
• Na ocenę zachowania mogą mieć wpływ zdarzenia, które zaistniały poza szkołą, jeżeli zostały zgłoszone i udokumentowane przez
osoby (instytucje) spoza szkoły.
• Obowiązująca skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
• Ocena z zachowania jest ustalana systemem punktowym:
• Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co odpowiada ocenie wyjściowej dobrej.
• W ciągu semestru uczeń może otrzymać punkty dodatnie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Działalność w klasie
Działalność w szkole (np. aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, poczet sztandarowy,
reprezentowanie szkoły np. w zawodach sportowych)
Systematyczny udział w nieobowiązkowych zajęciach dodatkowych (kółka, chór, fakultety, SKS)
Kultura osobista (punkty przyznawane przez wychowawcę)
Postawa koleżeńska (punkty przyznawane przez zespół klasowy)
Zajęcie punktowanego miejsca w konkursie szkolnym

7.

Zajęcie punktowanego miejsca w konkursie pozaszkolnym

8.

Zajęcie punktowanego miejsca w konkursie ogólnopolskim

9

Udokumentowana działalność pozaszkolna: wolontariat, aktywna działalność w organizacjach młodzieżowych,
prowadzenie drużyny zuchowej, systematyczna pomoc osobom starszym (np. domy opieki społecznej), praca z
dziećmi w domach dziecka, itp.
Pochwała od nauczyciela zgłoszona wychowawcy
Rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej
Brak godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych
100% frekwencja

10.
11.
12.
13.

do + 5 pkt w semestrze
do + 5 pkt w semestrze
do +3 pkt w semestrze
do + 5 pkt w semestrze
do + 5 pkt w semestrze
I miejsce + 3 pkt
II miejsce + 2 pkt
III miejsce + 1 pkt
I miejsce + 6 pkt
II miejsce + 5 pkt
III miejsce + 4 pkt
I miejsce + 9 pkt
II miejsce + 8 pkt
III miejsce + 7 pkt
wyróżnienie +4pkt
do + 5 pkt w semestrze
+ 2 pkt każdorazowo
+ 2 pkt każdorazowo
+3 pkt w semestrze
+3 pkt w semestrze

W ciągu semestru uczeń może otrzymać punkty ujemne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.

Każda godzina nieusprawiedliwiona
Każde 2 spóźnienia nieusprawiedliwione
Wprowadzenie w błąd nauczyciela lub innego pracownika szkoły (np., okazanie nie swojej pracy jako własnej, plagiat
internetowy) oraz sfałszowanie dokumentacji (np. usprawiedliwień, podpisu rodziców, ocen w dzienniku)
Niewykonywanie poleceń nauczyciela i/lub pracownika szkoły; przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji
Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (też nieoddanie na czas książek do biblioteki, kart zdrowia)
Niszczenie mienia
Kradzież
Zachowania agresywne; przemoc fizyczna i psychiczna,
Zniesławienie w Internecie (np. oszkalowanie kogoś w Internecie)
Narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia swojego lub życia innych osób
Naruszenie własności innych osób
Używanie wulgaryzmów
Palenie papierosów i e-papierosów (na terenie szkoły i/lub przyległym)
Śmiecenie na terenie szkoły

– 1 pkt
– 1 pkt
– 10 pkt każdorazowo
– 2 pkt każdorazowo
– 2 pkt każdorazowo
do – 10 pkt każdorazowo
– 10 pkt każdorazowo
do – 10 pkt każdorazowo
do – 10 pkt każdorazowo
do - 10 pkt każdorazowo
do - 10 pkt każdorazowo
– 2 pkt każdorazowo
– 2 pkt każdorazowo
– 2 pkt każdorazowo

Przeliczanie punktów na oceny:
116 pkt i więcej
106- 115 pkt
96 – 105 pkt
75 – 95 pkt
60 – 74 pkt

zachowanie wzorowe
zachowanie bardzo dobre
zachowanie dobre
zachowanie poprawne
zachowanie nieodpowiednie

• W szczególnych, uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach stosuje się przepisy statutu szkolnego §65 ust. 3
• W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (np. kradzież, pobicia, stan wskazujący na spożycie alkoholu podczas pobytu w
szkole i na imprezach przez nią organizowanych, dewastacja mienia powodująca trwałe straty materialne, dezorganizacja pracy
szkoły), uczniowi można wystawić ocenę naganną, również wtedy gdy był on pod innym względem wzorowy.
• Roczna ocena zachowania uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego semestru.

2

