Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 im Emanuela Bułhaka

Kryteria oceny zachowania w klasach 4-8
1. Wyjściową oceną z zachowania dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka jest ocena dobra.
2. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, praca na lekcji
b. zaangażowanie w życie szkoły, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, dbanie o honor i tradycje szkoły- noszenie stroju szkolnego w
wyznaczone dni
c. kulturę osobistą – kultura słowa, punktualność, odpowiedni strój
d. okazywanie szacunku innym osobom, życzliwość, wypełnianie obowiązku dyżurnego
e. przestrzeganie zasad szkolnych:
- porządek wokół siebie
- nieużywanie telefonu w szkole
- niejedzenie na lekcjach
- dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
3. Roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali klasyfikacyjnej:
• wzorowe
• bardzo dobre
• dobre (ocena wyjściowa)
• poprawne
• nieodpowiednie
• naganne
4. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów klasy oraz samooceny ucznia,
której dokonuje w oparciu o kryteria umieszczone w § pkt. 2.
5. Na prośbę rodziców wychowawca ustnie, szczegółowo uzasadnia ocenę z zachowania.
6. Ocena z zachowania nie ma wpływu na:
-oceny z zajęć edukacyjnych,
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- promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7. Decydujący głos w ustalaniu oceny z zachowania ma wychowawca ucznia.
8. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania:
Ocena: dobre (wyjściowe)
Uczeń :
1. Przestrzega zasad Regulaminu SSP 12, w zakresie
oddawania telefonów, ubioru, bezpieczeństwa,
kultury słowa, oraz Regulaminu wyjść i wycieczek,
Regulaminu Świetlicy
2. Jest przygotowany do lekcji, aktywnie pracuje na
lekcji i nie zakłóca jej przebiegu oraz wykonuje
polecenia nauczyciela
3. Zmienia obuwie
4. Zachowuje porządek wokół siebie
5. Stosuje zwroty grzecznościowe i nie używa
wulgaryzmów
6. Okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom
7. Jest życzliwy i uprzejmy i aktywnie angażuje się w
życie klasy.
8. Jego zachowanie spełnia normy współżycia
społecznego i nie zagraża bezpieczeństwu
9. Nie przejawia agresji słownej i fizycznej
10. Dba o mienie swoje i innych i o sprzęty szkolne
11. Wywiązuje się z podjętych zobowiązań
12. Jest uczciwy – nie kłamie, nie kradnie, nie ściąga
13. Zazwyczaj nosi strój szkolny w dniach
wyznaczonych
14. Nie spożywa posiłków w trakcie lekcji
15. Na terenie szkoły nie posiada przedmiotów
niedozwolonych,
16. Nie opuszcza samowolnie sali lekcyjnej i terenu
szkoły
17. Nie posiada i nie stosuje środków odurzających

Ocena: bardzo dobre

Ocena: wzorowe

Ocena z zachowania może ulec podwyższeniu do
bardzo dobrej, jeżeli uczeń pozytywnie wyróżnia
się wśród swoich rówieśników, spełnia wszystkie
kryteria na ocenę dobrą, a ponadto:
1. Uczeń nie spóźnia się i wszystkie nieobecności
ma usprawiedliwione.
2. Zawsze nosi strój szkolny w dniach
wyznaczonych.
3. Bierze udział w konkursach i zawodach
sportowych oraz reprezentuje szkołę podczas
imprez i uroczystości zewnętrznych.
4. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w
szkole i poza nią. Prawidłowo reaguje na
występujące zagrożenia.
5. Uczeń jest życzliwy w stosunku do otoczenia,
wykazuje się wysoką kulturą osobistą. Jeśli
złamie zasady dobrego zachowania zawsze
koryguje swój błąd.
7. Aktywnie angażuje się w życie szkoły

Ocena z zachowania może ulec podwyższeniu do
wzorowej jeśli uczeń jest pod każdym względem
wzorem do naśladowania, spełnia wszystkie
kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
1. Uczeń nie spóźnia się i ma wszystkie
nieobecności usprawiedliwione.
2. Jest inicjatorem i organizatorem wydarzeń
szkolnych i pozaszkolnych (np. charytatywne,
ekologiczne, artystyczne, itp.).
3. Pomaga innym uczniom w nauce.
4. Osiąga znaczące sukcesy (laureaci,
wyróżnienia)
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18. Poproszony o wykonanie zadania przez

nauczyciela zawsze reaguje pozytywnie.

Ocena: poprawne

Ocena: nieodpowiednie

Ocena: naganne

Ocena z zachowania może ulec obniżeniu, jeżeli
uczeń sporadycznie nie spełnia części kryteriów
określonych przy ocenie dobrej, ale wyciąga
wnioski i nie powtarza swoich błędów oraz:
1. Ma spóźnienia i nieusprawiedliwione
nieobecności.
2. Sporadycznie łamie regulamin szkoły, rozumie
błędy, wykazuje skruchę, dąży do poprawy.
3. Sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i
szkoły.
4. Wypełnia jedynie narzucone zadania.
5. Nie jest uczciwy, oddaje cudze prace jako
swoje.
6. Nie dba o mienie szkoły i innych osób.
7. Czasami nie okazuje szacunku pracownikom
szkoły.
8. Nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie
stosuje wszelkich środków psychoaktywnych.

Ocena z zachowania ulega obniżeniu do
nieodpowiedniej, jeżeli uczeń:
1. Przekracza limit dopuszczalnych
nieprzygotowań do lekcji z większości
przedmiotów,
2. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji, utrudniając
pracę nauczycielowi i korzystanie z lekcji
kolegom.
3. Poproszony przez nauczycieli lub dyrektora,
nie wywiązuje się z powierzonych zadań.
4. Używa wulgaryzmów.
5. Przejawia zachowania agresywne, świadomie
lekceważy zagrożenia bezpieczeństwa swojego
lub innych.
6. Demoralizująco wpływa na innych uczniów.
Nie wykazuje chęci poprawy.
7. Nie okazuje szacunku pracownikom szkoły.

Ocena z zachowania ulega obniżeniu do
nagannej, jeżeli zachowanie ucznia spełnia
wytyczne na ocenę nieodpowiednią oraz uczeń:
1. Świadomie i notorycznie łamie postanowienia
zawarte w Statucie i Regulaminach Szkoły.
2. Dopuszcza się czynów niezgodnych z prawem,
stosuje przemoc, nagminnie używa przekleństw,
stanowi zagrożenie dla uczniów i pracowników
szkoły.

9. Otrzymanie oceny nagannej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy edukacyjnej.

