REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA
w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Uczeń na początku I i II semestru otrzymuje 100 punktów, co stanowi dolną granicę dobrego
zachowania. W ciągu semestru może otrzymać zarówno punkty dodatnie, jak i ujemne, co w efekcie
zadecyduje o końcowej punktacji będącej jednym z poniżej podanych warunków umożliwiających
otrzymanie poszczególnych ocen z zachowania. Uzyskanie danej oceny z zachowania wymaga
spełnienia jednocześnie wszystkich warunków wymienionych, poniżej jako niezbędne do
otrzymania żądanej oceny z zachowania.
OCENA WZOROWA:
Wysoka kultura osobista
Brak uwag ze strony nauczycieli i pracowników szkoły
Maksimum jedna godzina nieusprawiedliwiona
Aktywny udział w życiu szkoły, klasy
Dbanie o dobre imię szkoły w środowisku
Ilość zdobytych punktów minimum: 150
OCENA BARDZO DOBRA
1. Wysoka kultura osobista
2. Brak uwag ze strony nauczycieli i pracowników szkoły
3. Maksimum 5 godzin nieusprawiedliwionych i nieliczne spóźnienia
4. Aktywny udział w życiu szkoły, klasy
5. Dbanie o dobre imię szkoły w środowisku
6. Ilość zdobytych punktów: 149-125
OCENA DOBRA
1. Dbanie o kulturę osobistą
2. Brak uwag dotyczących zachowania w sposób rażący naruszającego punkty regulaminów szkolnych..
3. Maksimum 10 godzin nieusprawiedliwionych
4. Ilość zdobytych punktów: 124-100
OCENA POPRAWNA
1. Dbanie o kulturę osobistą
2. Brak uwag dotyczących zachowania w sposób rażący naruszającego punkty regulaminów szkolnych.
3. Maksimum 15 godzin nieusprawiedliwionych
4. Ilość zdobytych punktów: 99-75
OCENA NIEODPOWIEDNIA PONIŻEJ 75 PUNKTÓW
OCENA NAGANNA - NIEZALEŻNIE OD ZDOBYTYCH PUNKTÓW UCZEŃ SWOIM ZACHOWANIEM
NARUSZYŁ W SPOSÓB RAŻĄCY PUNKTY REGULAMINÓW SZKOLNYCH ZAWARTE W STATUCIE
SZKOŁY LUB MA KONFLIKT Z PRAWEM.

PUNKTY DODATNIE:
1. Udział w olimpiadach, konkursach, zawodach: etap centralny (laureat 60, finalista 50, uczestnik 40),
okręgowy/wojewódzki: 30, miejski: 20, szkolny: 10 (organizator decyduje o ilości osób nagrodzonych): w
przypadku olimpiad, konkursów i zawodów, które kończą się na niższym etapie o przyznanych punktach
decyduje ilości kolejnych etapów tzn. I etap: 10, II etap: 20, III etap: 30 - punkty będą przyznawane w II
semestrze.
2. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych potwierdzony przez opiekuna (kółka, SKS, projekty):
10
3. Potwierdzone systematyczne zajęcia pozaszkolne (np. Wolontariat, PCK): 10
4. Organizacja i aktywny udział w imprezach szkolnych (każdorazowo): 5
5. Pełnienie funkcji i praca w Samorządzie Szkolnym: 10 (Samo pełnienie funkcji nie upoważnia do
przyznania uczniowi punktów)
6. Pełnienie funkcji i praca w Samorządzie Klasowym: 5 (Samo pełnienie funkcji nie upoważnia do
przyznania uczniowi punktów)
7. Frekwencja 100% - bez spóźnień w każdym pełnym tygodniu: 2
8. Galowy strój podczas uroczystości szkolnych: 5
9. Reprezentowanie szkoły na okolicznościowych imprezach pozaszkolnych(każdorazowo) 5
10. Systematyczna praca na rzecz szkoły, klasy: 5
11. Kultura osobista: 5 - przyznaje wychowawca
12. Efektywność nauczania: średnia 4, 75 i powyżej: 5, średnia min.4: 3
Punkty dodatnie będą brane pod uwagę na podstawie potwierdzeń, których formę określa,
informując o niej uczniów, wychowawca klasy na początku roku szkolnego.
Przy przyznawaniu uczniowi punktów dodatnich konkretną formę aktywności szkolnej lub
pozaszkolnej ucznia można wykorzystać przyznając punkty dodatnie tylko raz.
PUNKTY UJEMNE:
1. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły koleżanek i kolegów (każdorazowo): 5
2. Ignorowanie poleceń nauczyciela (każdorazowo): 5
3. Wulgarne słownictwo (każdorazowo): 5
4. Naruszenie dobrego wizerunku szkoły przez niewłaściwe zachowanie (każdorazowo) 10
5. Zaśmiecanie otoczenia, 5 niszczenie sprzętu szkolnego (każdorazowo): 20
6. Unikanie zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy: 5
7. Nieobecność nieusprawiedliwiona - każda godzina: 2
8. Spóźnianie się - każde: 1
Punkty ujemne będą brane pod uwagę na podstawie wpisów do dzienników lekcyjnych.

