Załącznik nr 2
Regulamin oceniania zachowania uczniów
V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku
Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Statutu V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku,
- Programu Wychowawczego Szkoły na lata 2011-2014,
- pracy Zespołu Wychowawczego.
Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
Oceną wyjściową z zachowania ucznia jest ocena dobra, stanowi to 25 punktów.
Zachowanie ucznia ocenia się następująco:
Ocena
Wzorowa
Bardzo dobra
Dobra
Poprawna
Nieodpowiednia
Naganna

Punkty
41 i więcej
40-31
30-21
20-11
10-1
0 i mniej

Zasady ustalania oceny zachowania ucznia zawarte są w Statucie Szkoły. Oceny zachowania stanowią punkty dodatnie i ujemne, które oblicza
wychowawca
klasy po uwzględnieniu pochwał i nagan dyrekcji oraz grona pedagogicznego zapisanych w e-dzienniku. Punkty dodatnie i ujemne przyznawane
są
analogicznie za zachowanie podczas zorganizowanych wyjść i wyjazdów (wycieczka, biwak itp.). W przypadku dużej rozbieżności (2 oceny)
między oceną z
zachowania za I i II semestr ocenę końcoworoczną ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych z obu semestrów - średnia arytmetyczna
Kryteria uzyskiwania punktów za zachowanie
L.p.

Kryteria oceny

1
2

Udział w konkursach szkolnych
Udział w konkursach
pozaszkolnych, olimpiadach, na
szczeblach wojewódzkich itp.
Reprezentowanie szkoły w
uroczystościach, akcjach,
kampaniach itp.
Praca na rzecz szkoły, klasy
Funkcja w szkole, klasie
Kultura osobista
Bezinteresowna pomoc kolegom
w nauce, rozwiązywanie
konfliktów
100% frekwencja
Punktualność (brak spóźnień)
Inne do dyspozycji nauczyciela

3
4
5
6
7
8
9
10

Liczba punktów
dodatnich
2

Częstotliwość

5

Za każdy

5

Za każde

5
5
10

Za każdą
Jednorazowo
Jednorazowo
Jednorazowo na koniec
semestru

10
2
5
do 20

Za każdy

Za każdy miesiąc
Jednorazowo
Jednorazowo na koniec
semestru

Lp.

Kryteria oceny

1

Godziny nieobecne
nieusprawiedliwione

2
3

Spóźnienia
Palenie papierosów

Liczba punktów
ujemnych
1
1
2

4

Spożywanie alkoholu
20

5
6
7
8

Zażywanie, posiadanie,
rozprowadzanie narkotyków
(oprócz sankcji karnych)
Niewłaściwe zachowanie
(arogancja, wulgaryzmy,
niszczenie mienia)
Kradzież

Częstotliwość
Za każde dwie godziny
(np. 10 godzin
nieusprawiedliwionych
to -5 pkt)
Za każde 3 spóźnienia
Za każde przyłapanie
(osoba towarzysząca
również otrzymuje -2
pkt)
Za każde przyłapanie
(osoba towarzysząca
również otrzymuje -20
pkt)

30

Za każde

5

Za każdą uwagę

20

Oszustwo

25

Za każdą
Za każde, a
konsekwencją jest
nagana dyrektora
szkoły

Przeszkadzanie na lekcji

5

Za każdą uwagę

9

10

Inne przeciw statutowi szkoły

do 25

Jednorazowo na koniec
semestru

W uzasadnionych przypadkach (w razie zaistnienia nowych okoliczności) Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z
zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

GODZINY NIEUSPRAWIEDLIWIONE OBNIŻAJĄ OCENĘ Z ZACHOWANIA BEZ WZGLĘDU NA PUNKTY DODATNIE.
Gradacja kar
- Ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze ocena z zachowania POPRAWNA oraz telefoniczne lub pisemne wezwanie
rodziców lub opiekunów do szkoły.
- Ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze ocena z zachowanie NIEODPOWIEDNIA oraz nagana wychowawcy klasy i
powiadomienie rodziców.
- Ponad 100 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze ocena NAGANNA oraz nagana dyrektora szkoły przy rodzicach, podstawa do
skreślenia z listy uczniów.

