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wychowawca: Izabela Łukawska 

I. Zachowanie uczniów oceniane jest zgodnie ze Statutem Szkoły według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 
poprawne, nieodpowiednie i naganne. 

II. Oceną wyjściową jest ocena dobra. 
III. Przy wystawianiu oceny brane są pod uwagę:  

1. Opinia/uwagi innych nauczycieli uczących w klasie (przeszkadzanie na lekcjach, rozmowy, powtarzające się 
używanie telefonów). 

2. Kultura ucznia (używanie wulgarnych słów, arogancja w stosunku do nauczycieli i personelu szkolnego, 
niewłaściwe zachowanie w stosunku do kolegów i koleżanek, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, strój 
szkolny, brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych itp.) 

3. Frekwencja. 
4. Terminowe dostarczanie usprawiedliwień: 
 uczeń ma obowiązek przynieść usprawiedliwienie nieobecności w szkole napisane przez rodziców w 

terminie nieprzekraczającym tygodnia od daty powrotu do szkoły (w dzienniczku, z podaniem daty i powodu 
nieobecności), 

 nie dopuszcza się usprawiedliwień napisanych w formie korespondencji w dzienniku elektronicznym (§ 56 
Statutu Szkoły), 

 usprawiedliwienia z planowanych wcześniej wyjazdów, wizyt u lekarza itp. należy dostarczyć przed dniem 
nieobecności, 

 w przypadku dłuższej nieobecności (ponad tydzień) do obowiązków rodziców należy powiadomienie o tym 
fakcie wychowawcy klasy już w trakcie trwania choroby, 

 zwalniając się z ostatnich lekcji uczeń jest zobowiązany pokazać zwolnienie wychowawcy lub nauczycielowi 
na ostatniej lekcji przed zwolnieniem (w dzienniczku musi zostać to odnotowane podpisem nauczyciela 
zwalniającego), 

 jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił jakiekolwiek, zgodnie z 
planem dnia zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób opuszczonych godzin; 
takich godzin nie może usprawiedliwić po fakcie także rodzic ucznia. 

5. Spóźnienia (10 nieusprawiedliwionych spóźnień w okresie powoduje obniżenie oceny z zachowania o jedną). 
6. Udział w konkursach, zawodach sportowych (w miarę swoich możliwości). 
7. Stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne, 

przygotowanie do zajęć itp.). 
8. Zaangażowanie w życie klasy i szkoły. 
9. Samowolne opuszczenie terenu szkoły (§ 56 Statutu Szkoły). 
10.Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, środków odurzających. 

IV. Przy ocenianiu zachowania uczniów uwzględnia się następujące zasady (§ 49 Statutu Szkoły): 
 od 3 do 10 godzin nieusprawiedliwionych w okresie – obniżenie oceny z zachowania o jedną, 
 od 11 do 30 – o dwie, 
 powyżej 30 - o trzy. 

V. Nieobecność spowodowaną udziałem w konkursach, zawodach sportowych uczeń zgłasza wychowawcy w 
danym dniu lub na najbliższej lekcji wychowawczej. 

VI. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii ma obowiązek przebywania w bibliotece szkolnej. 
VII. Każdy uczeń musi posiadać dzienniczek, w którym oprócz numerów telefonów kontaktowych muszą być 

wpisane wszystkie usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia (winny być numerowane i każdorazowo 
podpisane przez rodziców). 

 



VIII. Uczeń ma obowiązek na bieżąco informować rodziców o uzyskanych przez siebie ocenach z poszczególnych 
przedmiotów oraz przekazywać rodzicom wszelkie kierowane do nich przez szkołę informacje oraz uwagi (§ 56 
Statutu Szkoły). 

IX. Uczeń może podwyższyć przewidywaną ocenę roczną zachowania (ustaloną zgodnie ze statutem na miesiąc 
przed klasyfikacją roczną) poprzez wykazanie większego zaangażowania w życie klasy i szkoły. Szczegóły 
uzgadnia uczeń z wychowawcą. 

X. Wszystkie punkty Statutu Szkoły obowiązują nie tylko na terenie szkoły i jej otoczenia, ale również w czasie 
zorganizowanych wyjść i wycieczek. 

 


