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REGULAMIN USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

Dodatkowym kryterium podczas ustalania oceny zachowania jest przestrzeganie zapisu
dotyczącego zakazu samowolnego opuszczania szkoły podczas zajęć lekcyjnych oraz

przerw. Konsekwencją samowolnego opuszczania szkoły przez ucznia 
podczas zajęć lekcyjnych i przerw jest obniżenie oceny zachowania.

I. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:
1.1. Zachowanie wzorowe:
a). Nienaganna frekwencja, bez godzin nieusprawiedliwionych,
b). Udział w konkursach, olimpiadach itp. z wymiernymi efektami,
c). Pozytywna aktywność ucznia na terenie szkoły lub poza nią,
d). Wysoka kultura osobista ucznia,
e). Brak uwag nauczycieli i innych pracowników szkoły na temat niewłaściwego zachowania

ucznia w trakcie roku (semestru),
f). Przestrzeganie zapisów statutu szkoły.

1.2. Zachowanie bardzo dobre:
a). Nie przekroczył 5 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,
b). Udział w konkursach, olimpiadach itp.,
c). Aktywność na terenie szkoły i klasy,
d). Wysoka kultura osobista,
e). Brak uwag nauczycieli i innych pracowników szkoły na temat niewłaściwego zachowania

ucznia w trakcie roku (semestru).

1.3. Zachowanie dobre:
a). Nie przekroczył 15 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,
b).  Nie  sprawia  poważnych  trudności  wychowawczych,  nie  używa  niecenzuralnych  słów

(wulgaryzmów),
c). Brak negatywnych uwag na temat zachowania ucznia na terenie szkoły i poza nią,
d). Przestrzega zapisów statutu szkoły.

1.4. Zachowanie poprawne:
a). Nie przekroczył 39 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,
b). Sprawia nieliczne kłopoty natury wychowawczej,
c). Sporadyczne uwagi na temat jego zachowania w szkole ( do 3 uwag w dzienniku na 1

półrocze nauki),
d). Przestrzega zapisów statutu szkoły.

1.5. Zachowanie nieodpowiednie:
a). Nie przekroczył 59 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,
b).  Ma  niewłaściwy  stosunek  do  obowiązków  szkolnych  (lenistwo,  ucieczki  z  lekcji,

notoryczne spóźnianie się na lekcje itp.)
c). Opuszcza pojedyncze godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia,
d). Ma szkodliwy wpływ na środowisko szkoły (pali papierosy, stosuje inne używki, używa

wulgaryzmów, częste zastrzeżenia nauczycieli i innych pracowników szkoły pod adresem
jego kultury osobistej),

e). Uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania ucznia poza szkołą.
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1.6. Zachowanie naganne:
a). Przekroczył 60 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności,
b). Inne czynniki wymienione dla zachowania nieodpowiedniego,
c).  Wejście  w konflikt  z prawem a także brak poprawy zachowania pomimo otrzymania  

w poprzednim semestrze oceny nieodpowiedniej,
d). Celowo niszczy mienie szkolne.

Zatwierdzono i przyjęto do realizacji z dniem 09.XII.2019r (traci moc z dnia 13.IX.2018r)
Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców
Pozytywnie zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski 
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