Zasady dokumentowania oceny z zachowania
1. Ocena z zachowania składa się? z trzech elementów: kultury osobistej
ucznia, obowiązków szkolnych oraz kompetencji społecznych.
a) Kultura osobista. W tym zakresie ocena uwzględnia:
- dbałość o piękno mowy ojczystej;
- godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
- okazywanie szacunku innym osobom;
- uczciwość w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
b) Obowiązki szkolne. Ocena ucznia w tym zakresie jest informacją? o staraniach i
wysiłkach czynionych w przyswajaniu wiedzy, uwzględnia także wywiązywanie się z
obowiązków ucznia:
- punktualne uczęszczanie na lekcje i zajęcia;
- noszenie stroju apelowego podczas uroczystości szkolnych;
- dbałość o honor i tradycje szkoły;
- zmienianie obuwia na terenie szkoły;
- wywiązywanie się z powierzonych zadań.
c) Kompetencje społeczne. Ocena ucznia w tym zakresie uwzględnia jego
zaangażowanie w życie klasy i szkoły a w szczególności:
- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej (pomoc koleżeńska, pomoc
kolegom z grupy integracyjnej, udział w konkursach i akcjach organizowanych na terenie
szkoły, aktywna praca na rzecz społeczności szkolnej);
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób na terenie szkoły i poza
nią;

2. Wychowawca trzykrotnie w ciągu semestru (15.10 / 30.11 / koniec
semestru) na podstawie notatek i uwag zapisuje do dziennika oceny cząstkowe
wg zasad:achowania.
a) Kultura osobista.
Przyjmuje się, że wyjściową oceną w tym zakresie jest ocena bardzo dobra.
Otrzymuje ja uczeń przy braku negatywnych uwag.
Jedna uwaga negatywna powoduje obniżenie o jeden stopień.
b) Obowiązki szkolne.
Przyjmuje się, że że wyjściową oceną w tym zakresie jest ocena bardzo dobra, która
ulega obniżeniu o jeden stopień w wyniku:
- otrzymania przez ucznia jednej negatywnej uwagi;
- nieusprawiedliwienia 1 - 7 godzin nieobecności.
c) Kompetencje społeczne.
Oceną wyjściową w tym zakresie jest ocena poprawna. Każda pozytywna uwaga
podwyższa ocenę o jeden stopień.

3. W przypadku negatywnych zachowań (pobicie, kradzież, niszczenie mienia,
używki na terenie szkoły, cyberprzemoc, wszelkie wykroczenia, w których
uczeń wchodzi w konflikt z prawem) uczeń otrzymuje dodatkową naganną
ocenę cząstkową poza wymienionymi wyżej zasadami dokumentowania oceny.

4. W przypadku uzyskania tytułu finalisty, laureata w konkursach
przedmiotowych, 1, 2, 3 miejsca oraz wyróżnień w konkursach pozaszkolnych i
szczególną działalność w ramach wolontariatu uczeń otrzymuje dodatkową
wzorową ocenę poza wymienionymi wyżej zasadami dokumentowania oceny.

