Uchwała z dnia 23 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 3
WZÓR KARTY ZACHOWANIA
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Karta oceny zachowania ucznia
Wskaźniki: Ocena każdego ze wskaźników jest oceną procentową w zakresie od 0 do 100%.
Kryteria MEN
0% - Nigdy 25% - Rzadko 50% - Czasami 75% - Często 100% - Zawsze
1) Jest przygotowany do lekcji.
(Posiada podręczniki, zeszyty, przybory szkolne; samodzielnie wykonuje prace domowe,
na zajęcia wychowania fizycznego zakłada strój sportowy,
Uczeń wywiązuje na bieżąco uzupełnia braki edukacyjne spowodowane nieobecnością na zajęciach).
się ze swoich
2) Wykazuje zaangażowanie w naukę i przejawia inicjatywę na rzecz własnego rozwoju.
obowiązków.
(Bierze aktywny udział w lekcji, jest zainteresowany zdobywaniem coraz lepszych wyników w nauce,
współpracuje z zespołem klasowym, używa urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych w
czasie lekcji tylko do nauki i za zgodą nauczyciela, bierze udział w konkursach, zawodach
sportowych, akcjach, kołach zainteresowań, wyrównuje swoje braki edukacyjne).
3) Szanuje mienie społeczne.
(Dba o ład i porządek w klasie i na terenie szkoły, nie niszczy mienia szkoły, szanuje własność innych
Uczeń postępuje osób, aktywnie wypełnia obowiązki dyżurnego klasy).
zgodnie z dobrem 4) Przejawia różnorodne formy aktywności na rzecz rozwoju szkoły.
społeczności
(Pełni odpowiedzialne funkcje w klasie, działa aktywnie w Samorządzie Uczniowskim, bierze aktywny
szkolnej.
udział w imprezach i uroczystościach szkolnych, reprezentuje szkołę (np. podczas "dni otwartych"),
samodzielnie podejmuje się wykonywania zadań na rzecz szkoły i klasy- np. gazetki, przygotowanie
imprez, reprezentuje klasę na uroczystościach).
5) Zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych i kolegów. Dba o kulturę wypowiedzi.
Uczeń dba o
(Posługuje się językiem pozbawionym wulgaryzmów, unika stosowania wulgarnych gestów.
piękno mowy
Jego wypowiedzi są poprawne i przemyślane; W dyskusji komentuje a nie obraża, używa zwrotów
ojczystej.
grzecznościowych).
6) Przestrzega zasad bezpieczeństwa i właściwie reaguje na występujące zagrożenia.
(Właściwie zachowuje się na lekcjach, przerwach i wycieczkach, reaguje i zapobiega sytuacjom
Uczeń dba o
zagrażającym bezpieczeństwu swojemu i innych osób).
bezpieczeństwo i
7) Dba o zdrowie swoje i innych.
zdrowie własne
(Unika korzystania z używek (nikotyna, tauryna, guarana, kofeina), unika nałogów, swoim
oraz innych osób.
zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia innych osób, dba o swój wygląd i higienę osobistą,
pozostaje w budynku podczas zajęć i przerw, pozostaje w klasie podczas lekcji).
Uczeń dba o
honor i tradycje 8) Ubiera się schludnie na zajęcia szkolne oraz stosownie do innych okoliczności.
szkoły: godnie i (Unika eksponowania praktyk modyfikacji ciała - piercing, skaryfikacja, tatuaże. Zawsze nosi czysty i
stosowny do okoliczności strój uczniowski w stonowanych kolorach, na uroczystości szkolne ubiera
kulturalnie
zachowuje się w się w stój galowy - biała bluzka/koszula, granatowe lub czarne spodnie/spódnica sięgająca kolan).
szkole i poza nią.
9) Wykazuje właściwą postawę względem innych osób.
(Jest koleżeński, życzliwy, uczynny, nie ośmiesza innych osób, panuje nad emocjami, unika
rozwiązywania konfliktów przy pomocy siły, jest tolerancyjny wobec przekonań innych osób, bierze
Uczeń okazuje
udział w wolontariacie).
szacunek innym
10) Jest uczniem godnym zaufania.
osobom.
(Przestrzega zasad i regulaminów, nie kłamie, nie wykorzystuje zaufania kolegów i nauczycieli,
wywiązuje się z obietnic, angażuje się w wykonanie powierzonych zadań, wywiązuje się z ustalonych
terminów, nie fotografuje i nie nagrywa innych osób bez ich zgody).
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Wskaźniki

Frekwencja

Każda godzina nieobecna nieusprawiedliwiona skutkuje odjęciem 1% od średniego
wyniku uzyskanego z karty oceny zachowania.

Wynik ucznia

Wynik z karty

% przyznany
przez
wychowawcę
Od -40% do +40%

Każde spóźnienie na zajęcia w okresie objętym oceną skutkuje odjęciem 1% od średniego
Punktualność wyniku uzyskanego z karty oceny zachowania.
Uwagi

Każda uwaga otrzymana przez ucznia w okresie objętym oceną skutkuje odjęciem 1% od
średniego wyniku uzyskanego z karty oceny zachowania.

Pochwały

Każda pochwała otrzymana przez ucznia w okresie objętym oceną skutkuje dodaniem 2%
do średniego wyniku uzyskanego z karty oceny zachowania.
Wynik % uzyskany przez ucznia:
Kryteria oceny zachowania

90%>
71-90%
Bardzo dobre
51-70%
Dobre
31-50%
Poprawne
Nieodpowiednie 11-30%
< 10%
Naganne
Wzorowe

Niezależnie od uzyskanego wyniku ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) Wszedł konflikt z prawem.
2) W sposób rażący narusza wymagania szkolne zawarte w Statucie Szkoły i Programie Przeciwdziałania
Zachowaniom Trudnym Uczniów.
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Ocena uzyskana przez ucznia:

