Regulamin oceniana zachowania uczniów
V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta
w Słupsku
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378)
Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)
Statutu V Liceum Ogólnokształcącego im. Zb. Herberta w Słupsku
Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły.
§1
ZASADY OGÓLNE

1.

Ocenę z zachowania wystawia Wychowawca klasy po konsultacji z zespołem
nauczycieli uczących. Punktem odniesienia wystawionej oceny są punkty
z zachowania uzyskane w semestrze.

2.

Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra, co stanowi 25 punktów.

3.

Warunki uzyskania poszczególnych ocen z zachowania:
Ocena
wzorowa
Bardzo dobra
dobra
poprawna
nieodpowiednia
naganna

4.

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

Liczba godzin
nieusprawiedliwionych
brak
1–5
6 – 10
11 – 20
21 – 30
powyżej 31

W przypadku niespełnienia obu warunków dotyczących określonej oceny
z zachowania, wychowawca podejmuje decyzję z zespołem nauczycieli uczących.
§2

KRYTERIA
1. Kryteria otrzymywania punktów dodatnich.
L.p.

Kryteria oceny

1. 100% frekwencja
2. Udział w konkursach szkolnych oraz
szkolnych zawodach sportowych
3. Udział w konkursach pozaszkolnych,
olimpiadach, na szczeblach
powiatowych, wojewódzkich i wyżej
oraz zawodach sportowych na
szczeblach powiatowych,
wojewódzkich i wyżej

Liczba
punktów
dodatnich

Częstotliwość

5
2

za każdy miesiąc
za każdy

6

za każdy

4. Reprezentowanie szkoły w
uroczystościach, akcjach,
kampaniach itp.
5. Praca na rzecz szkoły, klasy
6. Funkcja w szkole, klasie
7. Kultura osobista
8. Bezinteresowna pomoc kolegom w
nauce,
9. Mediowanie w konfliktach
10. Wolontariat
11. Działania na rzecz promocji zdrowia

2-5

12. Działania na rzecz samorządności

2-5

13. Inne do dyspozycji nauczyciela

1-10

2.

2-5

za każdą aktywność

4
5
3
2-5

za każdą aktywność
jednorazowo na koniec semestru
jednorazowo na koniec semestru
za każdą aktywność

2-5
2–5

za każdą aktywność
za każdą aktywność
w zależności od jej rodzaju
za każdą aktywność
w zależności od jej rodzaju
za każdą aktywność
w zależności od jej rodzaju
za każdą pożądaną postawę

Kryteria otrzymywania punktów ujemnych.

L.p.

Kryteria oceny

Liczba
punktów
ujemnych

Częstotliwość

1. Godziny nieobecne
nieusprawiedliwione

-1

2. Spóźnienia

-1

3. Przeszkadzanie na lekcji lub
niewłaściwe zachowanie, np.
arogancja, wulgaryzmy, niszczenie
mienia
4. Używanie urządzeń elektronicznych
na lekcji bez polecenia nauczyciela
5. Palenie papierosów i e-papierosów na
terenie szkoły
6. Spożywanie alkoholu
7. Zażywanie, posiadanie,
rozprowadzanie narkotyków (oprócz
sankcji karnych)
8. Kradzież

-5

za każdą jedną godzinę
nieusprawiedliwioną w miesiącu,
np. 10 godzin
nieusprawiedliwionych to - 10
pkt.
za każde trzy spóźnienia w
semestrze
za każdą uwagę

-5

za każdą uwagę

- 10

za każde zachowanie

- 20
- 30

za każde zachowanie
za każde zachowanie
(wszczęcie procedur)

- 20

za każde zachowanie
(wszczęcie procedur)
za każde zachowanie
za każde zachowanie

9. Oszustwo
- 10
10. Towarzyszenie palącym/zażywającym
-5
uczniom
11. Inne przeciw Statutowi
do - 25

za każde zachowanie łamiące
zapisy Statutu Szkoły nieujęte
powyżej

Regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 29.08.2019r.

