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Wstęp
System oceniania zachowania w Wielkopolskim Samorządowym Zespole Placówek
Terapeutyczno - Wychowawczych w Cerekwicy Nowej jest integralną częścią nauczania,
uczenia się i wychowania. Ma na celu zdiagnozowanie wiedzy i umiejętności wychowanki,
a także monitorowanie jej rozwoju. System oceniania powinien motywować i doprowadzić
wychowanki do:
- opanowania umiejętności szkolnych i społecznych,
- podniesienia samooceny,
- odpowiedzialności za swoje działania,
- aktywności w grupie i klasie,
- samorozwoju,
- otwartości i kreatywności.
I. Postanowienia ogólne
W WSZPT - W w Cerekwicy Nowej stosuje się następującą skalę ocen:
- wzorowa,
- bardzo dobra,
- dobra,
- poprawna,
- nieodpowiednia,
- naganna.
Stosuje się także następujący katalog nagród i kar:
● Nagrody
▪ pochwała ustna odczytana na zebraniu społeczności Ośrodka,
▪

dyplom uznania,

▪

list pochwalny do rodziców,

▪

list pochwalny do sądu,

▪

wpis do kroniki,

▪

dodatkowy urlop,

▪

nagroda rzeczowa lub pieniężna,

▪

uprawnienia wynikające z oceny z zachowania,

▪

wniosek dyrektora do sądu o : uchylenie, warunkowe urlopowanie, zwolnienie
z Ośrodka,

▪

powierzenie w formie wyróżnienia reprezentacyjnego zadania, roli podczas

ważnych dla placówki uroczystości i spotkań.
● Kary
▪ upomnienie,
▪ nagana dyrektora,
▪ obniżenie oceny z zachowania,
▪ powiadomienie

rodziców/osób

ważnych

dla

wychowanki

o

nagannym

zachowaniu,
▪ wstrzymanie nagrody,
▪ wstrzymanie lub przesunięcie terminu przepustki, urlopu,
▪ powiadomienie sądu o nagannym zachowaniu,
▪ wszczęcie procedury zmiany ośrodka lub zmiany środka wychowawczego na
poprawczy.
1. Wieczorem w każdej z grup wychowawczych odbywa się ocena będąca
podsumowaniem aktywności dziewcząt w ciągu całego dnia.
2. Co dwa tygodnie np. w środę w każdej z grup wychowawczych odbywa się
podsumowanie zachowania wychowanek (ocena dwutygodniowa). Jest to czas
wspólnego spotkania całej społeczności grupy wraz z wychowawcami, wychowawcą
klasy, nauczycielami.
3. Każda z wychowanek przygotowuje podsumowanie swojego zachowania (pisemne
lub ustne), proponuje z uzasadnieniem swoją ocenę. Wychowawca klasy przedstawia
propozycję oceny z zachowania każdej z dziewcząt z zachowania w szkole,
wychowawca grupy z zachowania w internacie - wspólnie ustalają ogólną ocenę
dwutygodniową.
4. Wychowanka ma prawo odwołać się od oceny z zachowania do dyrektora Ośrodka.
II. Kryteria oceny z zachowania
Ustalając ocenę z zachowania w szczególności rozpatruje się:

1. Stosunek do nauki i zaangażowanie w czasie nauki własnej.
2. Obecność i zaangażowanie na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
3. Takt i kulturę w stosunkach z ludźmi (stosowanie zwrotów grzecznościowych,
opanowywania emocji).
4. Udział w zajęciach – tematycznych, terapeutycznych, profilaktycznych, kół
zainteresowań, imprezach ośrodkowych i poza nim, uroczystościach, turniejach,
rajdach.
5. Postawę wobec nałogów i uzależnień.
6. Dbałość o wygląd zewnętrzny i odpowiedni strój szkolny:
- uczennica do szkoły przychodzi bez makijażu, na płaskim obuwiu, z zakrytym
brzuchem i dekoltem, na zajęciach w pracowni gastronomicznej obowiązuje
przynajmniej krótki rękaw.
7. Wykonywanie dodatkowych prac.
8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (w tym nie stwarzanie zagrożenia pożarowego,
właściwe korzystnie z parapetów okiennych, nie wychylanie się przez okno itd.).
9. Przestrzeganie ustaleń dotyczących posiadania i korzystania z własnych telefonów
komórkowych.
10. Powroty z przepustek.
11. Realizację procedur wynikających z Indywidualnego Programu EdukacyjnoTerapeutycznego (IPET).
III. Nieobecność w placówce
1. O spóźnieniu z przepustki spowodowanego chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
należy najdalej następnego dnia powiadomić swojego wychowawcę prowadzącego lub
dyrekcję placówki (drogą telefoniczną lub mailową). Po przyjeździe wychowanka
przedkłada oryginał

zwolnienia lekarskiego jeśli nieobecność

w placówce

spowodowana była chorobą.
2. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny z zachowania do oceny
nieodpowiedniej.
3. Częste przedłużanie przepustek poprzez korzystnie ze zwolnień lekarskich może
spowodować ograniczenie kolejnych wyjazdów i przywilejów (np. odebranie dnia
nagrodowego) na wniosek wychowawcy prowadzącego.

4. Wychowanka może zostać zwolniona z zajęć w Ośrodku z powodu uzasadnionych
okoliczności przez osobę będącą pracownikiem tut. placówki.
IV. Zasady oceniania zachowania w placówce
1. Podsumowanie oceny zachowania odbywa się cyklicznie co dwa tygodnie.
2. Stosuje się łączną ocenę grupy, wyciągając średnią arytmetyczną z ocen
poszczególnych wychowanek według następujących zasad:
● wzorowa 6 pkt.
● bardzo dobra 5 pkt.
● dobra 4 pkt.
● poprawna 3pkt.
● nieodpowiednia 2 pkt.
● naganna 1pkt.
3. Na podstawie w/w punktacji wyciągamy średnią arytmetyczną. Grupa która uzyska
z dwóch kolejnych ocen dwutygodniowych min. 5pkt, zostaje wyróżniona nagrodą.
Nie ocenia się zachowania wychowanek przebywających w pokoju chorych chyba, że
wychowanka drastycznie naruszy regulamin.
V. Ustalenia szczegółowe
Ocenę wzorową – otrzymuje wychowanka za wywiązywanie się ze wszystkich swoich
obowiązków, przestrzeganie

zasad i ustaleń panujących w placówce, za godne

reprezentowanie jej na zewnątrz (np. w konkursach, zawodach, wycieczkach itd.).

Przywileje:
1. List pochwalny do sądu i rodziców na koniec roku szkolnego.
2. Opuszczanie grupy za zgodą wychowawców w czasie wolnym (np. bieganie po terenie
i inne).
3. Korzystanie z własnego telefonu komórkowego w czasie wolnym.

4. Uczestniczenie we wszelkiego rodzaju zajęciach dodatkowych, organizowanych na
terenie placówki i poza nią.
5. Otrzymanie półtora dnia dodatkowego do przepustki.
6. Wyjście na teren z osobą odwiedzającą.
7. Odwiedziny koleżanek w innym budynku internatu.
8. Oglądanie programów TV i przebywanie poza sypialnią (świetlica) – od niedzieli do
czwartku do godz. 22.00, w piątek i sobotę oraz w dniu poprzedzającym dzień wolny
od nauki szkolnej do godz. 24.00.
9. Złożenie wniosku do dyrektora Ośrodka o udzielenie kilkugodzinnej przepustki poza
terenem w celu np. uzupełnienie zakupów, wizyta u lekarza itd.
Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje wychowanka za sumienne wykonywanie swoich
obowiązków, dodatkowych prac na rzecz placówki, za zaangażowanie i aktywność.

Przywileje:
1. Wyjście na teren Ośrodka z osobą odwiedzającą.
2. Opuszczanie grupy za zgodą wychowawców w czasie wolnym (np. bieganie na terenie
placówki i inne).
3. Uzyskanie jednego dnia dodatkowego do przepustki.
4. Uczestniczenie we wszelkiego rodzaju zajęciach dodatkowych, organizowanych na
terenie placówki i poza nią.
5. Korzystanie z własnego telefonu komórkowego:
- środa, piątek po zajęciach lekcyjnych,
- sobota, niedziela w godz. od 9.00 do 20.00
(w każdym innym czasie telefon znajduje się w depozycie; dotyczy to również przerwy
obiadowej) .

6. Oglądanie programów TV i oraz przebywanie poza sypialnią (świetlica) – od niedzieli
do czwartku do godz. 22.00, w piątek i sobotę oraz w dniu poprzedzającym dzień
wolny od nauki szkolnej do godz. 24.00.
7. Złożenie wniosku do dyrektora Ośrodka o udzielenie kilkugodzinnej przepustki poza
terenem placówki, z rodzicem/opiekunem prawnym w celu np. uzupełnienia
zakupów, wizyty u lekarza itd.; po otrzymaniu (z rzędu) trzech ocen bardzo dobrych dwutygodniowych z zachowania.

Ocenę dobrą - otrzymuje wychowanka za wywiązywanie się ze swoich obowiązków,
wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz grupy i placówki.

Przywileje:
1. Opuszczanie grupy za zgodą wychowawców w czasie wolnym.
2. Oglądanie programów TV i przebywanie poza sypialnią (świetlica) – w piątek
i sobotę oraz w dniu poprzedzającym dzień wolny od nauki szkolnej do godz. 24.00.
3. Korzystanie z własnego telefonu komórkowego: w sobotę i niedzielę od godz. 13.00
do godz.14.00 oraz od godz. 15.00 do godz. 20.00 (w każdym innym czasie telefon
znajduje się w depozycie; dotyczy to również przerwy obiadowej).

4. Uczestniczenie we wszelkiego rodzaju zajęciach dodatkowych, organizowanych na
terenie placówki i poza nią.
5. Uzyskanie pół dnia dodatkowego do przepustki (sumuje się oceny dobre).
Ocenę poprawną - otrzymuje wychowanka za wywiązywanie się ze swoich podstawowych
obowiązków.

Przywileje:
1. Opuszczanie grupy za zgodą wychowawcy w czasie wolnym.
2. Oglądanie programów TV i przebywanie poza sypialnią (świetlica) – w piątek
i sobotę oraz w dniu poprzedzającym dzień wolny od nauki szkolnej do godz. 24.00.
3. Korzystanie z własnego telefonu komórkowego: w sobotę i niedzielę od godz. 13.00
do godz.14.00 oraz od godz. 15.00 do godz. 20.00 (w każdym innym czasie telefon
znajduje się w depozycie; dotyczy to również przerwy obiadowej).

4. Uczestniczenie we wszelkiego rodzaju zajęciach dodatkowych, organizowanych na
terenie placówki i poza nią.

Pamiętaj!!!
Ocenę nieodpowiednią lub naganną otrzymuje wychowanka
w przypadku następujących negatywnych zachowań:

1. Ucieczka.
2. Agresja słowna, przemoc psychiczna i fizyczna wobec koleżanek i osób dorosłych.
3. Uszkodzenie ciała - min. tatuowanie się w placówce, robienie dziurek do kolczyków
w różnych częściach ciała.
4. Spożywanie alkoholu.
5. Odurzanie się, zażywanie narkotyków i innych substancji zmieniających świadomość.
6. Palenie papierosów (w tym elektronicznych).
7. Próba wniesienia na teren placówki środków odurzających (narkotyków, papierosów,
e – papierosów, alkoholu).
8. Niszczenie mienia.
9. Kradzież.
10. Molestowanie

seksualne,

stosowanie przemocy

w elektronicznych

mediach

społecznościowych (seksting, hejting, stalking, trolling).
11. Nieterminowy powrót z przepustki.
12. Nieuprawnione korzystanie z telefonu komórkowego w placówce oraz innych
urządzeń elektronicznych (w tym nośniki muzyki) podczas lekcji i zorganizowanych
zajęć w sposób zakłócający ich prowadzenie.
13. Użyczanie telefonu komórkowego koleżankom nie mającym prawa z niego korzystać.
O ustaleniu oceny nieodpowiedniej dwutygodniowej decyduje zespół wychowawców.

Częste występowanie w/w zachowań może skutkować skierowaniem przez wychowawców
grupy wniosku o zwołanie zespołu wychowawczego i podjęcie odpowiednich działań.
Uzyskanie oceny nieodpowiedniej dwutygodniowej powoduje utratę 1 dnia nagrodowego.
Po otrzymaniu oceny nieodpowiedniej wychowanka (na czas jej trwania) ma wstrzymane
nagrody oraz przywileje wynikające z oceny poprawnej. Może brać udział w zajęciach kół
zainteresowań (i innych) organizowanych na terenie placówki, jeśli wychowawca pełniący
dyżur uzna, iż takie działanie pozytywnie wpłynie na wychowankę. Ma możliwość
wnioskowania do dyrektora Ośrodka o skrócenie tej oceny, nie wcześniej jednak niż po
tygodniu od jej ustalenia, pod warunkiem poprawy zachowania (oceny dzienne minimum
dobre).Wniosek wychowanki opiniują wychowawcy grupy oraz wychowawca klasy.

Ocenę naganną – otrzymuje wychowanka za rażące lub powtarzające się łamanie regulaminu
oceniania zachowania. O ocenie nagannej – dziennej decyduje wychowawca dyżurujący.

Z kolei o przyznaniu oceny nagannej dwutygodniowej decyduje zespół wychowawczy na
wniosek wychowawców, nauczycieli lub innych pracowników Ośrodka. Na czas trwania
oceny wychowanka ma wstrzymane przywileje. Ocena naganna dwutygodniowa nie podlega
skróceniu, oraz powoduje utratę dni nagrodowych.

VI. Ustalenia dodatkowe
1. Wychowanka wyjeżdżająca na

przepustkę, każdorazowo musi mieć ocenę

dwutygodniową z zachowania minimum poprawną.
Do wyjazdu na przepustkę można wykorzystać max. 5 dni nagrodowych (nie licząc
sobót i niedziel). Dni nagrodowe do wyjazdu na przepustki za zgodą Dyrekcji
Ośrodka wykorzystujemy w następujący sposób:
- wyjazd przed zajęciami lekcyjnymi do godz. 8.30 – 1 dzień nagrodowy,
- wyjazd w czasie lekcji (autobusem lub własnym transportem z rodzicami/ opiekunami prawnymi) – pół dnia nagrodowego,
- powrót z przepustki w czasie zajęć lekcyjnych – pół dnia nagrodowego,
- powrót wieczorem - 1 dzień nagrodowy
Przykład:
Wyjazd na weekend – czwartek po lekcjach, powrót poniedziałek godz. 18.00
Czwartek – ½ dnia nagrodowego
Piątek – 1 dzień
Poniedziałek – 1 dzień
Razem na przepustkę w takim terminie potrzebujemy 2 i ½ dnia nagrodowego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka może postanowić
o wydłużeniu lub skróceniu przepustki.
3. Dyrektor Ośrodka po uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) występuje do
sądu rodzinnego o uzyskanie stałej zgody na urlopowanie dla wychowanki, która
otrzyma na świadectwie bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4. Wychowanka, która przebywała na dłuższej przepustce - a w czasie jej nieobecności
odbyła się ocena dwutygodniowa - po terminowym powrocie pozostaje na ocenie
którą otrzymała przed wyjazdem. Wyjątek stanowi sytuacja w której, po
przedłużającej

usprawiedliwionej

nieobecności

o

ocenie

decyduje

zespół

wychowawczy.
5. Kosmetyki w aerozolu, maszynki do golenia wychowanka oddaje do depozytu
(korzystanie jest możliwe tylko pod kontrolą wychowawcy).
6. W Ośrodku zabrania się ze względu na brak odpowiednich warunków sterylno –
higienicznych zdobienia i modyfikowania ciała (tatuaż, piercing, kolczykowanie,
skaryfikacja i inne).
7. W uzasadnionych przypadkach dla realizacji procesu wychowawczego istnieje
możliwość zmiany grupy wychowawczej (na wniosek zainteresowanej, na wniosek
zespołu wychowawczego).
8. Na wniosek wychowawcy prowadzącego Dyrektor Ośrodka może udzielić Nagrody
Dyrektora (w tym finansowej), po uzyskaniu przez wychowankę z rzędu min. trzech
ocen dwutygodniowych bardzo dobrych.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodzica/opiekuna prawnego
wychowanka za zgodą Dyrekcji może skorzystać z kilkugodzinnej przepustki poza
terenem Ośrodka.
Opracował zespół ds. regulaminu oceniania zachowania wychowanek

