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KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i w środowisku,
- wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione w terminie (do 3 dni),
- aktywnie uczestniczy w organizacji i przeprowadzaniu imprez szkolnych (lub w innej formie
wykazuje się aktywnością na rzecz szkoły lub środowiska),
- na tle klasy wyróżnia się wzorową postawą, w każdej sytuacji przestrzega zasad kultury współżycia
w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły, bezwzględnie reaguje
na zaobserwowane przypadki naruszania tych zasad,
- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne,
- dostosowuje swój wygląd do miejsca, jakim jest szkoła, nosi strój godny ucznia, a w czasie
uroczystości nosi strój galowy (biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze czarnym
lub granatowym),
- wykazuje się szczególnymi osiągnięciami w nauce lub sporcie, lub pracy na rzecz szkoły
i środowiska,
- bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych,
- wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu
gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań
w ramach projektu i wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny
i wyciągania wniosków,
- dba o zdrowie swoje i innych, nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków, dopalaczy
i innych substancji szkodliwych dla zdrowia, a także ich nie rozprowadza,
- szanuje mienie szkoły, mienie kolegów oraz innych osób, dba o porządek i estetykę miejsca,
w którym przebywa,
- bezwzględnie przestrzega zasad bhp w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych,
kulturalnych, sportowych itp.,
- szanuje symbole narodowe,
- jest wzorem w przestrzeganiu wszystkich zasad higieny osobistej,
- nie korzysta podczas zajęć z telefonu komórkowego lub innych środków nagrywającoodtwarzających,
- przestrzega zarządzeń Dyrektora, regulaminów i procedur szkolnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- z obowiązków szkolnych wywiązuje się bardzo dobrze,
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, jest do nich sumiennie
przygotowany,
- bierze udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
- dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie (do 3 dni),
- w semestrze ma nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione, przy czym ilość spóźnień
nieusprawiedliwionych nie powinna być większa niż 3,
- rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu lub podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac
i zadań na rzecz szkoły lub środowiska,

- aktywnie uczestniczy w zespole realizującym projekt edukacyjny, a jego współpraca
z pozostałymi członkami jest rzeczowa i nacechowana życzliwością,
- stosuje się do poleceń i wskazówek nauczycieli,
- dostosowuje swój wygląd do miejsca, jakim jest szkoła, nosi strój godny ucznia, a w czasie
uroczystości nosi strój galowy (biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze czarnym
lub granatowym),
- bierze udział w uroczystościach szkolnych i klasowych,
- szanuje mienie szkoły, mienie kolegów oraz innych osób, dba o porządek i estetykę miejsca,
w którym przebywa,
- odznacza się wysoką kulturą osobistą, respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte
normy etyczne,
- szanuje symbole narodowe,
- dba o zdrowie swoje i innych, nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków, dopalaczy
i innych substancji szkodliwych dla zdrowia, a także ich nie rozprowadza,
- bezwzględnie przestrzega zasad bhp w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych,
kulturalnych, sportowych itp.,
- przestrzega wszystkich zasad higieny osobistej,
- nie korzysta podczas zajęć z telefonu komórkowego lub innych środków nagrywającoodtwarzających,
- przestrzega zarządzeń Dyrektora, regulaminów i procedur szkolnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- z obowiązków szkolnych wywiązuje się prawidłowo,
- stosuje się do zapisów w procedurze dotyczącej godzin nieusprawiedliwionych, przy czym ilość
spóźnień nieusprawiedliwionych nie powinna być większa niż 5,
- stara się wywiązywać z zadań wyznaczonych przez nauczyciela,
- uczestniczy w życiu szkoły i klasy, czasami wykazuje własną inicjatywę,
- współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny wypełniając stawiane przed sobą
i zespołem zadania,
- przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów oraz innych
pracowników szkoły,
- szanuje mienie szkoły, mienie kolegów oraz innych osób, dba o porządek i estetykę miejsca,
w którym przebywa,
- dostosowuje swój wygląd do miejsca, jakim jest szkoła, nosi strój godny ucznia, a w czasie
uroczystości nosi strój galowy (biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze czarnym
lub granatowym),
- dba o zdrowie swoje i innych, nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków, dopalaczy
i innych substancji szkodliwych dla zdrowia, a także ich nie rozprowadza,
- przestrzega zasad bhp w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych,
sportowych itp.,
- jest życzliwy i uczynny wobec kolegów,
- respektuje obowiązujące normy prawne i społeczne,
- bierze udział w konkursach i zawodach sportowych,
- szanuje symbole narodowe,
- przestrzega zasad higieny osobistej,
- nie korzysta podczas zajęć z telefonu komórkowego lub innych środków nagrywającoodtwarzających,
- przestrzega zarządzeń Dyrektora, regulaminów i procedur szkolnych.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- na ogół zachowuje się poprawnie wobec kolegów i dorosłych,
- stara się przestrzegać norm społecznych,
- nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

- rzadko angażuje się w działania prowadzone w szkole i w klasie,
- współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą
i zespołem zadania, przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu
lub po interwencji opiekuna projektu,
- stosuje się do zapisów w procedurze dotyczącej godzin nieusprawiedliwionych, przy czym ilość
spóźnień nieusprawiedliwionych nie powinna być większa niż 10,
- przestrzega podstawowych zasad właściwego ubioru, higieny i estetyki osobistej,
- szanuje mienie szkoły i innych osób, na ogół dba o porządek i estetykę miejsca, w którym
przebywa,
- dba o zdrowie swoje i innych, nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków, dopalaczy
i innych substancji szkodliwych dla zdrowia, a także ich nie rozprowadza,
- sporadycznie nie uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych,
- szanuje symbole narodowe,
- swoim zachowaniem nie zagraża bezpieczeństwu swojemu i kolegów,
- nie korzysta podczas zajęć z telefonu komórkowego lub innych środków nagrywającoodtwarzających,
- przestrzega zarządzeń Dyrektora, regulaminów i procedur szkolnych.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- nie wypełnia obowiązków szkolnych, często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze
w nich udziału, często utrudnia ich prowadzenie,
- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązuje się
w terminie ze swoich obowiązków czego konsekwencją są opóźnienia w realizacji projektu
lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu,
- lekceważąco traktuje nauczycieli, pracowników szkoły oraz swoich kolegów,
- jego ilość godzin nieusprawiedliwionych przekracza 15, nagminnie się spóźnia,
- nie respektuje ogólnie przyjętych norm społecznych i kulturowych,
- swoim strojem i wyglądem rażąco odbiega od ogólnie przyjętych zasad,
- łamie zasady bhp w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych, sportowych
itp.,
- nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,
- używa wulgarnych słów,
- kłamie, postępuje nieuczciwie,
- nie szanuje cudzej pracy, niszczy mienie szkoły i kolegów,
- nie szanuje symboli narodowych,
- bierze udział w bójkach i bywa agresywny wobec innych,
- nie dba o własne zdrowie, ulega nałogom, tj. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie
narkotyków, dopalaczy lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia,
- korzysta podczas zajęć z telefonu komórkowego lub innych środków nagrywająco-odtwarzających,
- nie przestrzega zarządzeń Dyrektora, regulaminów i procedur szkolnych.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- regularnie nie wypełnia obowiązków szkolnych,
- nie uczestniczy lub odmawia udziału w realizacji projektu gimnazjalnego,
- lekceważąco traktuje nauczycieli, pracowników szkoły oraz swoich kolegów,
- notorycznie wagaruje,
- jest arogancki, zachowuje się bezkarnie, nie reagując poprawą swojego zachowania, mimo
zwracanej uwagi,
- swoim strojem i wyglądem rażąco odbiega od ogólnie przyjętych zasad,
- niszczy mienie szkoły i mienie prywatne,
- nagannie zachowuje się w szkole i poza szkołą,
- kłamie i postępuje nieuczciwie,
- używa wulgaryzmów,

- nie dba o własne zdrowie, ulega nałogom, tj. palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie
narkotyków, dopalaczy lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia,
- rozprowadza środki uzależniające,
- nie szanuje symboli narodowych
- łamie zasady bhp w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych, kulturalnych, sportowych
itp.,
- przywłaszcza cudze mienie, stosuje szantaż i zastraszanie,
- zaczepia słownie lub fizycznie kolegów,
- korzysta podczas zajęć z telefonu komórkowego lub innych środków nagrywająco-odtwarzających,
- nie przestrzega zarządzeń Dyrektora, regulaminów i procedur szkolnych,
- wszedł w konflikt z prawem.

