ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SZKOLNEGO
Zasady dla oceny i klasyfikacji zachowań
Działania wychowawcze
Działaniami wychowawczymi są:
nagana wychowawcy klasy
nagana dyrektora szkoły
Jako z dodatkowej opcji szkoła korzysta z wezwania opiekuna prawnego dziecka w celu
rozwiązania wykroczeń ucznia, jeżeli są do tego poważne powody.
Upomnienie wychowawcy klasy, nagana wychowawcy klasy
Są udzielane za drobne wykroczenia przeciwko regulaminowi szkolnemu i zasadom
grzecznego zachowywania się. Do tych wykroczeń należą:
- powtarzające się bałaganiarstwo
- powtarzające się zapominanie zadań domowych i pomocy
- powtarzające się nieusłuchanie wskazówek nauczyciela
- bierna postawa wobec nauczania (uczeń koncentruje się na innym działaniu, aniżeli tym,
które jest należne)
- wulgarność wobec kolegów
- powtarzające się późne przychodzenie na lekcje nauczania
- wywoływanie konfliktów w kolektywie uczniowskim (prowokowanie, obelgi)
Nagana dyrektora szkoły
Udzielana jest za poważne lub powtarzające się naruszenia regulaminu szkolnego i zasad
grzecznego zachowywania się. Do tych naruszeń należą:
- kontynuowanie wykroczeń, za które została udzielona nagana klasowa – nie doszło do
poprawy
- uszkodzenie majątku szkoły
- umyślne uszkodzenie majątku kolegi szkolnego lub innego ucznia szkoły
- obraźliwe zachowanie się wobec nauczyciela (bezczelność, obelgi, atakowanie) i wobec
innego ucznia
- palenie w pomieszczeniach szkoły i w jej bliskiej okolicy
- wulgarność wobec pracowników szkoły
Naganę dyrektora nie musi poprzedzać nagana wychowawcy klasy.

Skala dla klasyfikacji zachowania
Zachowanie ucznia jest oceniane według następującej skali ocen:
stopień 1 - bardo dobre
stopień 2 - zadowalające
stopień 3 - niezadowalające

Stopień 1 (bardzo dobre)
Uczeń świadomie przestrzega zasad zachowania i aktywnie dotrzymuje przepisy regulaminu
wewnętrznego szkoły. Ma dobre relacje wobec kolektywu klasy i szkoły, przyczynia się do
jego wzmacniania i do kształtowania warunków pracy dla nauczania i dla kształcenia poza
szkołą. Sporadycznie popełnia małą ilość mniej poważnych wykroczeń.
O udzieleniu stopnia 2 lub 3 z zachowania decyduje dyrektor szkoły na podstawie
przedyskutowania na spotkaniu Rady Pedagogicznej, a to na podstawie wniosku
wychowawcy klasy. Wychowawca klasy powinien uprzednio omówić przed spotkaniem Rady
Pedagogicznej propozycję obniżenia stopnia z zachowania z innymi pracownikami
pedagogicznymi, którzy uczą danego ucznia.
Ocena zachowania, która odpowiada stopniowi 2 lub 3, nie jest działaniem wychowawczym
i nie jest też karą.
Ocena zachowania wypływa z zachowania ucznia w całym półroczu.
Przy ostatecznej ocenie zachowania ucznia na świadectwie nie musi ocenę, która
odpowiada stopniowi 2 lub 3, koniecznie poprzedzać udzielenie działań wychowawczych
(napomnienie wychowawcy klasy, nagana wychowawcy klasy, nagana dyrektora szkoły).
Stopień 2 (zadowalające) z zachowania może być udzielony uczniowi
· za powtarzające się nieusprawiedliwione lekcje, które odpowiadają maksymalnie
3 dniom szkolnym (o wyjątku decyduje dyrektor szkoły po omówieniu na spotkaniu Rady
Pedagogicznej),
· jeżeli przyjdzie do szkoły lub na imprezę organizowaną przez szkołę pod wpływem
napojów alkoholowych lub innych substancji odurzających,
· jeżeli przyniesie do szkoły lub na imprezę organizowaną przez szkołę napoje alkoholowe,
substancje odurzające lub uzależniające,
· jeżeli będzie w szkole lub na imprezie organizowanej przez szkołę palić, pić napoje
alkoholowe lub używać substancji odurzających,
· za kradzież,
· przy powtarzającym się niegrzecznym zachowaniu i postawie wobec nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
· za niewłaściwe zachowanie się wobec innych uczniów, które będzie uważane za
szykanowanie (= molestowanie, zastraszanie), (tzn. jakiekolwiek zachowanie, którego
intencją jest zaszkodzenie, zagrożenie lub zastraszenie innej osoby – szykanowanie słowne,
zastraszanie, manipulowanie z rzeczami i ich niszczenie, agresja fizyczna, brutalne
polecenia manipulacyjne).
Stopień 3 (niezadowalające) z zachowania może być udzielony uczniowi
· za powtarzające się nieusprawiedliwione lekcje, których ilość będzie przekraczała 3 dni
szkolne (o wyjątku decyduje dyrektor szkoły po przedyskutowaniu na spotkaniu Rady
Pedagogicznej),
· za powtarzające się picie napojów alkoholowych lub używanie innych substancji
uzależniających w szkole lub w czasie imprez organizowanych przez szkołę,
· za powtarzającą się kradzież,
· za powtarzające się zachowanie wobec kolegów, które będzie uważane za
szykanowanie,
· za powtarzające się grubiańskie ataki słowne lub fizyczne wobec pracowników szkoły.

Kryteria dla działań wychowawczych i obniżenia stopnia z zachowania
5 zapomnień w danym przedmiocie = 1 uwaga do książeczki uczniowskiej
Po wystawieniu świadectwa półrocznego kasujemy wszystkie uwagi i zaczynamy od 0
w nowym półroczu.
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Postępowanie przy usuwaniu niestosownego zachowania ucznia:
 bezpośrednia rozmowa nauczyciela z uczniem, jeżeli nie dojdzie do poprawy,
rozmowa nauczyciela z rodzicami ucznia
 rozmowa nauczyciela i wychowawcy klasy z uczniem, jeżeli nie dojdzie do poprawy,
rozmowa wychowawcy klasy z rodzicami ucznia
 rozmowa dyrektora szkoły lub zastępcy dyrektora z uczniem w obecności nauczyciela
 rozmowa dyrektora szkoły lub zastępcy dyrektora z opiekunem prawnym ucznia
(napisać protokół)

Zasady dla przyznawania wyróżnień i innych nagród
Za działania i czyny godne uznania może być po rozważeniu uczniowi przyznana pochwała
(=wyróżnienie).
Za pochwałę jest uważana:
Pochwała zwyczajna – udzielana jest kiedykolwiek przez jakiegokolwiek nauczyciela za
aktywność, nadzwyczajne zadanie, pracę ponad ramy obowiązków. Jest zapisywana do
zeszytu informacji.
Przykład: udział w szkolnych eliminacjach olimpiad.
Pochwała wychowawcy klasy – udzielana jest przez wychowawcę klasy według jego uznania
lub na wniosek innego nauczyciela, szczególnie za:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

aktywne podejście do realizowania obowiązków szkolnych lub obowiązków ucznia
udoskonalanie stanu środowiska klasy i szkoły
współpracę przy projektach
aktywną i bezinteresowną pomoc dla kolegów i pedagogów
długotrwałe wzorowe i dające przykład zachowanie
pomoc przy organizowaniu działalności szkolnych
udane reprezentowanie szkoły w powiatowych eliminacjach konkursów
inną działalność i czyny według uznania wychowawcy klasy

Wpisuje się ją do książeczki uczniowskiej i do karty ucznia w programie „Bakaláři”.
Pochwała dyrektora szkoły – udziela dyrektor szkoły na podstawie własnej decyzji lub na
podstawie wniosku wychowawcy klasy, a to głównie za:
∙
∙
∙
∙

udaną reprezentację szkoły w okręgowych i ogólnopaństwowych eliminacjach konkursów
długookresowe wspaniałe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
czyn niezwykłej wagi (uratowanie życia, zapobieżenie molestowaniu, zapobieżenie
większej szkodzie majątkowej)
inne działania i czyny według uznania dyrektora szkoły

Jest omawiana i wykazywana w każdym półroczu na naradzie klasyfikacyjnej Rady
Pedagogicznej. Dyrektor szkoły niezwłocznie oznajmi udzielenie pochwały uczniowi i jego
ustawowemu przedstawicielowi. Zapisuje się ją do świadectwa za półrocze, w którym została
udzielona oraz do karty ucznia w programie „Bakaláři”.
Przykład: Pochwała dyrektora szkoły – za 3. miejsce w okręgowych eliminacjach Olimpiady
chemicznej
– za długookresową pracę pełną sukcesów
Pochwały mogą być połączone z udzieleniem prezentu przy ocenie końcowej.

Salomon – najlepszy uczeń szkoły – dyrektor szkoły udziela corocznie po omówieniu na
ostatniej radzie pedagogicznej. Przy ocenianiu najlepszego ucznia szkoły dyrektor szkoły i
rada pedagogiczna uwzględniają kryteria podane dla udzielenia pochwały dyrektora szkoły.
Wpisuje się ją do świadectwa, do kroniki szkolnej, na tablicę nagród w holu szkoły oraz do
karty ucznia w programie „Bakaláři”.

Skoczek roku – dyrektor szkoły udziela corocznie uczniowi z największą różnicą średniej
ocen na świadectwie półrocznym i końcowym.
Wpisuje się ją do karty ucznia w programie „Bakaláři”.

Sportowiec roku – dyrektor szkoły udziela corocznie uczniowi na wniosek nauczycieli
wychowania fizycznego.
Wpisuje się ją do karty ucznia w programie „Bakaláři”.

Załącznik do REGULAMINU SZKOLNEGO jest aktualny od dnia 1 września 2015 r.

W Trzyńcu, dnia 1. 9. 2015

mgr Anna Jeż, dyrektor szkoły

