Załącznik nr 2 do protokołu nr 6/04/2015
rady pedagogicznej Publicznego
Gimnazjum w Pszczółkach

§ 61 otrzymuje brzmienie
Kryteria oceniania zachowania
Kryteria oceniania zachowania
1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
1) wzorowe – otrzymuje uczeń, który:
stosuje się do zasad określonych regulaminem szkolnym, na tle klasy wyróżnia się kulturą
osobistą, dba o piękno mowy ojczystej, wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz szkoły
i klasy, dba o honor i tradycje szkoły, jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu
obowiązków powierzonych mu przez nauczycieli, nie spóźnia się na zajęcia, dostarcza
usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień terminowo (nie ma nieusprawiedliwionych
nieobecności i spóźnień), dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, szanuje
mienie własne i społeczne, dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, jest
asertywny, nie ulega nałogom, czynnie przeciwstawia się przemocy, agresji i wulgarności,
udziela pomocy i wsparcia kolegom w trudnych sytuacjach, nosi strój zgodny z
w konkursach,
wytycznymi statutu, godnie reprezentuje szkołę poprzez udział
olimpiadach, zawodach, imprezach lokalnych (nie odmawia reprezentowania szkoły bez
uzasadnionego usprawiedliwienia), wykazał się dużą samodzielnością na wszystkich
etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji
zadań w ramach projektu oraz wykazywał umiejętność dokonania krytycznej samooceny i
wyciągania wniosków;
Wobec zachowania ucznia wzorowego nie może być żadnych zastrzeżeń ze strony
pracowników szkoły, rodziców i rówieśników.
2) bardzo dobre – otrzymuje uczeń, który:
przestrzega zasad określonych regulaminem szkolnym, jest systematyczny w nauce, na tle
klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec pracowników szkoły oraz kolegów na zajęciach
szkolnych i pozaszkolnych, dba o piękno mowy ojczystej, chętnie bierze udział w pracach
na rzecz klasy i szkoły, dba o honor i tradycje szkoły, godnie reprezentuje szkołę poprzez
udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach lokalnych (nie odmawia
reprezentowania szkoły bez uzasadnionego usprawiedliwienia), rzetelnie wywiązuje się z
zadań powierzonych mu przez nauczycieli, systematycznie uczęszcza na zajęcia i ma
usprawiedliwione wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na zajęcia (ma nie więcej niż
jedno nieusprawiedliwione spóźnienie w półroczu), nie używa wulgarnego słownictwa,
nie ulega nałogom, dba o zdrowie swoje i innych, nie ma więcej niż jednej pisemnej
uwagi o niewłaściwym zachowaniu, był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego
projekt edukacyjny a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i
nacechowana życzliwością;
3) dobre – otrzymuje uczeń, który:
przestrzega zasad określonych regulaminem szkolnym, chętnie bierze udział w pracach na
rzecz klasy, wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli, szanuje mienie
własne i społeczne, nie ulega nałogom, nie używa wulgarnego słownictwa,
systematycznie uczęszcza na zajęcia (może mieć maksymalnie siedem godzin

nieusprawiedliwionych w półroczu), nie spóźnia się na zajęcia (ma nie więcej niż trzy
spóźnienia nieusprawiedliwione w półroczu), nie może otrzymać więcej niż trzy pisemne
uwagi o niewłaściwym zachowaniu, prawie zawsze ma odpowiedni wygląd i strój zgodny
z Regulaminem Szkoły, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny,
wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;
4) poprawne – otrzymuje uczeń, który:
wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w regulaminie szkoły, jego zachowanie
nie odbiega od powszechnie przyjętych norm, pracuje na miarę swoich możliwości,
niechętnie włącza się do działań na rzecz klasy i szkoły, nie znęca się psychicznie
i fizycznie nad słabszymi, nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, nie spóźnia
się na zajęcia (ma nie więcej niż pięć nieusprawiedliwionych spóźnień w półroczu), ma
nie więcej niż dwadzieścia nieusprawiedliwionych godzin nieobecności oraz ma nie
więcej niż siedem uwag pisemnych o niewłaściwym zachowaniu, swoim strojem i
wyglądem nie odbiega rażąco od ogólnie przyjętych norm określonych w Regulaminie
Szkoły, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na
prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu
5) nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który:
nie wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w Regulaminie Szkoły, ma
lekceważący stosunek do pracowników szkoły, ma niewłaściwy stosunek do kolegów,
prowokuje niebezpieczne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i
innych, nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków, jakie stwarza mu szkoła,
zachowuje się nieodpowiednio w czasie przerw i zajęć lekcyjnych, używa wulgarnego
słownictwa, ma nie więcej niż trzydzieści pięć nieusprawiedliwionych godzin
nieobecności w półroczu, nagminnie spóźnia się na lekcje z własnej winy, nie wykazuje
chęci poprawy, swoim strojem i wyglądem rażąco odbiega od przyjętych w szkole zasad,
mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie
wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia
w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu
6) naganne – otrzymuje uczeń, który:
nie wywiązuje się z obowiązków ucznia określonych w Regulaminie Szkoły, ma
lekceważący stosunek do pracowników szkoły, znęca się psychicznie lub fizycznie nad
kolegami, swoim niewłaściwym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych,
używa wulgarnego słownictwa, dewastuje mienie społeczne, często prowokuje kłótnie i
konflikty, ulega nałogom i namawia do tego innych, stosuje szantaż, wyłudzenia,
zastraszanie, nie wykazuje chęci poprawy mimo zastosowania przez szkołę środków
zaradczych, niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, uporczywie nie nosi stroju zgodnego
z Regulaminem Szkoły, nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu
gimnazjalnego;
2. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż
poprawne.
3. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy nie może otrzymać oceny zachowania wyższej
niż dobre.
4. Pochwała wychowawcy może podnieść ocenę zachowania o jeden stopień, a pochwała
dyrektora o dwa.

§ 62 otrzymuje brzmienie
Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania
1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, który uwzględnia opinię:
1) nauczycieli, pedagoga szkolnego i innych pracowników szkoły;
2) uczniów danej klasy;
3) ocenianego ucznia.
2. Pozostawia się wychowawcy możliwość podniesienia oceny zachowania w przypadku
kiedy uczeń nie spełnia jednego z kryteriów na daną ocenę, ale wyróżnił się w innych
kryteriach.
3. Przewidywana roczna ocena zachowania powinna być podana do wiadomości ucznia
i jego rodziców (prawnych opiekunów) na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem
rady pedagogicznej w formie pisemnej na karcie informacyjnej (rodzic potwierdza
podpisem zapoznanie się z oceną).

