ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASIE III E LICEUM
w roku szkolnym 2018/2019
wychowawca: Danuta Jankowiak
1.
2.
3.

Oceną wyjściową jest ocena dobra.
Uczeń otrzymuje punkty „-‘’ i „+’’, które odejmujemy i dodajemy do puli wyjściowej.
Co 7 punktów, następuje obniżenie lub podniesienie oceny z zachowania tzn.:
 od -3 do 4
dobre
 od -4 do -11
poprawne
 od -12 do -19 nieodpowiednie
 od -20 i dalej naganne
 od 5 do 12
bardzo dobre
 od 13 i dalej
wzorowe
4. Przewidywane punkty:
„-‘’
„+”
Godziny nieusprawiedliwione
1 godzina
-1 Przygotowanie lekcji wychowawczej
do 7
i spóźnienia
3 spóźnienia -1
Używki w szkole i na wyjściach
do -7
Praca na rzecz klasy (gazetki
do 7
pozalekcyjnych
okolicznościowe, uroczystości świąteczne,
czynny udział w zajęciach
wychowawczych -np. Dzień Sportu itp.)
Naruszenie zasad kulturalnego
do -7
Praca na rzecz szkoły i społeczności
do 7
zachowania (przekleństwa,
lokalnej (reprezentowanie szkoły w
stosowanie przemocy fizycznej i
konkursach, olimpiadach, zawodach,
psychicznej niszczenie mienia
sportowych itp.)
społecznego, niewłaściwe
Praca w SU.
zachowanie względem innych
uczniów i pracowników szkoły)
5. Usprawiedliwienia zgodnie z Statutem Szkoły.
6. O ocenę wyższą z zachowania, może ubiegać się uczeń, który:
 był obecny na wszystkich zajęciach wychowawczych takich jak np. Dni Językowe, Dzień Sportu i Promocji
Zdrowia, wyjścia klasowe, itp. (Jeżeli taki dzień, przypadał podczas dłuższej absencji chorobowej ucznia, w/w
zapis nie dotyczy.) W przypadku, kiedy uczeń był nieobecny tylko podczas takiego dnia, nie może ubiegać się o
podwyższenie oceny z zachowania.
 nie ma więcej niż 3 na okres, pojedyncze godziny usprawiedliwione.
7. Podwyższenie oceny z zachowania może nastąpić na pisemny, udokumentowany wniosek ucznia (w przypadkach
niewymienionych w tabeli „przyznawane punkty + ‘’) np.:
 wybitne dokonania na rzecz innych: np. ratowania życia lub zdrowia
 działalność charytatywna poza szkołą
Jeżeli uczeń przedstawi udokumentowaną działalność, może nastąpić podwyższenie oceny o jedną notę (po
rozpatrzeniu przez wychowawcę, przedstawiciela klasy i przedstawiciela Grona Pedagogicznego)
8. Wykroczenia z KK np. podrabianie podpisów, zaświadczeń itp. podlegają karom zawartym w Statucie Szkoły.
9. Uczeń na piśmie przedstawia na 5 tygodni przed wystawieniem ocen z zachowania w 1 i 2 okresie, sprawozdanie
z działalności własnej na rzecz szkoły i środowiska uczniowskiego. W przypadku niedostarczenia sprawozdania w
w/w terminie ocena wyjściową jest ocena z zachowania-dobre.

