Załącznik Nr 2 do WSO

ZASADY I KRYTERIA OCNY ZACHOWANIA
UCZNIÓW ODBYWAJACYCH ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W JAŚLE

Postanowienia ogólne

I.

§1
1. Dokument określa zasady i kryteria oceniania zachowania uczniów odbywających zajęcia
praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle.
2. Dokument dotyczy wszystkich uczniów odbywających zajęcia praktyczne, słuchaczy (osoby
dorosłe) z zachowania nie ocenia się. Ocenę zachowania uczniów odbywających zajęcia
praktyczne w postaci miesięcznych praktyk zawodowych określono w regulaminie praktyk –
załącznik nr 3 do WSO.
3. Dokument zapewnia uczniom ocenę zachowania z poszanowaniem ich godności osobistej oraz
światopoglądu.
4. Na ocenę zachowania ucznia nie mają wpływu oceny ucznia uzyskiwanie na poszczególnych
zajęciach programowych, realizowanych w ciągu roku szkolnego.
5. Ocena zachowania jest propozycją i informacją dla wychowawcy ucznia w szkole macierzystej o
spełnianiu przez niego norm etycznych i moralnych w czasie zajęć praktycznych w CKP, oraz
ma na celu ułatwienie wychowawcy w szkole macierzystej ustalenie ostatecznej oceny
zachowania ucznia.
6. Ocenę zachowania ucznia na zajęciach realizowanych w CKP ustala opiekun klasy w
porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia programowe w ramach tzw.
„przejść uczniowskich”.
7. Ocena zachowania jest przekazywana do szkoły macierzystej ucznia wraz z ocenami z zajęć
praktycznych dwa razy do roku, po śródrocznej i końcoworocznej klasyfikacji uczniów.
II.

Zasady ustalania oceny zachowania
§2
1. Roczną (śródroczną) ocenę zachowania ustala się według skali podanej w WSO jak niżej:
1) Wzorowe,
2) Bardzo-dobre
3) Dobre,
4) Poprawne,
5) Nieodpowiednie,
6) Naganne.
1

2. Uczeń na początku każdego półrocza (semestru) otrzymuje 100 punktów, wyjątek stanowi
uczeń, który na koniec I półrocza (semestru) otrzymał zachowanie naganne. Uczniowi takiemu
przypisuje się liczbę punktów z poprzedniego półrocza (semestru), które to punkty uczeń
zobowiązany jest „nadrobić”, aby na koniec roku (semestru) otrzymać zachowanie inne niż
naganne.
3. Uczeń, który w trakcie półrocza (semestru) rozpoczyna zajęcia w CKP otrzymuje proporcjonalną
ilość punktów (ze 100 podstawowych), zależną od terminu rozpoczęcia zajęć.
4. Uzyskane przez ucznia punkty przelicza się na ocenę zachowania.
5. Ustala się następujące oceny zachowania zależne od liczby uzyskanych punktów:
ILOŚĆ PUNKTÓW

OCENA ZACHOWANIA

Wzorowe

230 - 228

Bardzo dobre

227 – 180

Dobre

179 – 130

Poprawne

129 – 100
99 – 50

Nieodpowiednie

49 – i niżej

Naganne

6. Zachowanie naganne otrzymuje również uczeń, który:
1) Przyszedł na zajęcia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,
2) Rozprowadza na terenie CKP alkohol, narkotyki, środki odurzające,
3) Wszczął lub uczestniczył w bójce,
4) Dokonał kradzieży lub zniszczenia własności CKP lub innej osoby,
7. Uczeń, który przez jeden pełny miesiąc kalendarzowy nie otrzymał żadnych punktów ujemnych
dostaje dodatkowo 50 punktów dodatnich do liczby posiadanych na swoim koncie.
8. Ustala się następujące kryteria odejmowania punktów za zachowanie uczniów:
1) Kradzież lub wymuszenie po dokonaniu zadośćuczynienia -

200 pkt.

2) Zniszczenie mienia po dokonaniu zadośćuczynienia -

100 pkt.

3) Palenie papierosów -

50 pkt.

4) Wulgarne słowa, brak kultury osobistej -

30 pkt.

5) Złe zachowanie na zajęciach -

30 pkt.

6) Brak gotowości do zajęć (brak ubrania roboczego) -

25 pkt.

7) 3 spóźnienia na zajęcia (na każdym przejściu osobno), również po przerwie -

20 pkt.

8) Ucieczka z zajęć (za każdą godzinę lekcyjną) -

20 pkt.
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9) Samowolne opuszczenie Sali zajęć bez zgody nauczyciela -

10 pkt.

10) Korzystanie z telefonu komórkowego podczas zajęć -

10 pkt.

11) Każde drobne upomnienie ucznia przez prowadzącego zajęcia -

5 pkt.

9. Ustala się następujące kryteria dodawania punktów za zachowanie ucznia:
1) 100% frekwencja na zajęciach w ciągu półrocza (semestru) -

100 pkt.

2) Wysokie zaangażowanie na zajęciach -

80 pkt.

3) Wysoka kultura osobista, pomoc koleżeńska -

80 pkt.

4) Angażowanie się w działalność CKP -

50 pkt.

5) Udział w imprezach popularyzujących kształcenie zawodowe -

40 pkt.

6) Udział w konkursach i olimpiadach zawodowych -

40 pkt.

7) Pełna gotowość do zajęć w czasie półrocza (semestru) -

20 pkt.

8) Dbanie o stanowisko pracy,

-
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10 pkt.

