REGULAMIN ZASAD OCENIANIA ZACHOWANIA
w
Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Roberta Schumana
Fundacji Primus w Warszawie.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się ucznia z obowiązków;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o kulturę języka;
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.

2. Wyjściową oceną zachowania dla uczniów NLO jest ocena dobra.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:
1) przestrzega prawa Szkoły, zapisanego w Statucie i Regulaminach Szkoły;
2) ma w semestrze nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień łącznie;
3) jest systematyczny i obowiązkowy;
4) rozwija swoje talenty i zdolności;
5) chętnie służy radą i pomocą;
6) bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych;
7) dba o wspólne mienie i porządek na terenie Szkoły;
8) nie używa słów wulgarnych i obraźliwych;
9) przestrzega zasad bezpieczeństwa
10) nie zażywa, nie przynosi i nie przechowuje żadnego rodzaju środków uzależniających (w tym
dopalaczy);
11) odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły oraz swoich kolegów;
12) nie stosuje przemocy w żadnej formie;
13) przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobista nie budzi
zastrzeżeń.

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:
1) spełnia wymagania zachowania dobrego;
2) jest punktualny, usprawiedliwia swoje nieobecności;
3) umie dostosować styl swoich wypowiedzi do sytuacji;
4) współorganizuje imprezy klasowe lub szkolne.

5. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:
1) spełnia wymagania zachowania bardzo dobrego,
2) godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz - bierze udział w olimpiadach przedmiotowych,
konkursach, zawodach sportowych, obchodach rocznic, imprezach promujących Szkołę itd.;
3) angażuje się w pracę społeczną na terenie Szkoły i poza nią;
4) swoim zachowaniem i stosunkiem do obowiązków może służyć za wzór postępowania dla innych.

6. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:
1) przestrzega prawa Szkoły, zapisanego w Statucie i Regulaminach Szkoły;
2) ma w semestrze nie więcej niż 32 godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia łącznie;
3) przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;
4) odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły, rodziców i rówieśników;
5) dba o dobre imię Szkoły;
6) stara się być koleżeński i sumienny w wykonywaniu obowiązków i poleceń;
7) szanuje mienie własne, cudze i szkolne;
8) przestrzega zasad bezpieczeństwa;
9) nie zażywa, nie przynosi i nie przechowuje środków uzależniających;
10) nie stosuje przemocy w żadnej formie.

7. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie odpowiada jakiejkolwiek z niżej
wymienionych postaw, nieakceptowanych przez Szkołę:
1) ma w semestrze więcej niż 32 godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia łącznie;
2) przeszkadza innym w nauce lub nauczycielom w prowadzeniu lekcji;
3) lekceważąco odnosi się do pracowników Szkoły lub kolegów;
4) nie dba o mienie wspólne na terenie Szkoły;
5) używa wulgarnego słownictwa;
6) pali papierosy na terenie lub w pobliżu Szkoły, a także podczas wyjść i wycieczek szkolnych

7) zażywa środki psychoaktywne na terenie lub w pobliżu Szkoły, a także podczas wyjść i wycieczek
szkolnych
8) wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób nieuczciwy - ściąga, przepisane od innych prace
przedstawia jako własne, narusza prawa autorskie, dopuszcza się plagiatu;
9) za swoje zachowanie został ukarany naganą wychowawcy lub dyrektora Szkoły.

8. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie odpowiada jakiejkolwiek z niżej
wymienionych postaw, nieakceptowanych przez Szkołę:
1) nie szanuje godności osobistej pracowników Szkoły lub kolegów;
2) jest sprawcą sytuacji, w sposób bezpośredni zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych;
3) dopuszcza się aktów wandalizmu na terenie Szkoły;
4) stosuje wobec innych przemoc;
5) dopuścił się (nawet incydentalnie) użycia w Szkole lub poza nią narkotyków, alkoholu, broni;
6) dopuścił się kradzieży;
7) ma demoralizujący wpływ na rówieśników;
8) popadł w konflikt z prawem;
9) godzi swoim zachowaniem lub kulturą osobistą w dobre imię Szkoły.

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.

10. Ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacjach z radą
pedagogiczną po uwzględnieniu samooceny ucznia oraz rówieśników zespołu klasowego.
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