Ocena zachowania w roku szkolnym 2021/22:
1.Czasowe zawieszenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych wymaga od uczniów obowiązku
szkolnego w postaci nauki zdalnej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 492 z późn. zm)
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe
obszary, które będą podlegały ocenie :
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym
osobom.
3. Nauczyciele wystawiają ocenę zachowania według sześciopunktowej skali:
-wzorowe – 6
-bardzo dobre – 5
-dobre – 4
-poprawne – 3
-nieodpowiednie – 2
-naganne – 1
4.Samoocena i ocena kolegów według tej samej skali.
5.Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zebraniu samooceny uczniów oraz
po zasięgnięciu opinii nauczycieli i kolegów.

6.Składnikami ostatecznej oceny

zachowania są:

ocena wychowawcy + średnia ocen

wystawionych przez nauczycieli + średnia ocen kolegów + samoocena.
Stanowią one średnią ważoną wszystkich wymienionych składników. Waga tych ocen
przedstawia się następująco:
-ocena wychowawcy – waga 5
-ocena nauczycieli – waga 3
-ocena kolegów – waga 1
-samoocena – waga 1
7. Ocena
zachowania ustalona
przez wychowawcę jest
ostateczna,
zgodnie
z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych
8. Bez względu na uzyskaną średnią ważoną uczeń, którego zachowanie zagraża zdrowiu lub
życiu swojemu lub innych, nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia. Uczeń,
który wszedł w konflikt z prawem skutkujący wszczęciem postępowania w Sądzie lub na
Policji, otrzymuje ocenę naganną.
9. Uczeń, który dopuścił się kradzieży, wyłudzania pieniędzy lub innych rzeczy, udziału
w pobiciu, stosowania używek (alkohol, papierosy, e-papierosy, narkotyki, dopalacze, itp.)
w szkole i poza nią, otrzymuje ocenę naganną.
10. Regulamin obowiązuje w szkole, poza szkołą (w czasie np. rekolekcji szkolnych, wyjść
do kina, teatru), w autokarze, na wycieczkach szkolnych itp.) oraz podczas trwania nauki
w trybie kształcenia na odległość z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i dziennika
elektronicznego oraz innych ustalonych form komunikacji zdalnej w szkole.
11. Nie ujęte powyżej zagadnienia pozostają bez zmian, zgodnie ze Statutem Szkoły.

