Szczegółowe kryteria wystawiania ocen zachowania
w Szkole Podstawowej im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu
1. Ocena zachowania jest dokonywana dwa razy w ciągu roku szkolnego:
1) na zakończenie pierwszego półrocza,
2) na zakończenie roku szkolnego.
2. Ocena zachowania ucznia wystawia wychowawca klasy po zapoznaniu się z:
1) propozycjami oceny ze strony innych nauczycieli, pracowników szkoły,
2) proponowaną oceną samorządu klasowego,
3) samooceną ucznia.
3. W trakcie roku szkolnego nauczyciele wpisują uczniom uwagi pozytywne i negatywne, w zakresie poszczególnych kategorii,
w e-dzienniku (w zakładce dziennik–widok dziennika– Uwagi – notatki o uczniach).
4. Ocena z zachowania, nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania,
5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca na forum klasy, co najmniej na siedem dni przed konferencją klasyfikacyjną.
6. W toku ustalania oceny w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę, stopień wywiązywania się ucznia ze swoich obowiązków,
stosunek do nauki, stosowanie się do przepisów, zarządzeń i regulaminów, a dopiero w drugiej kolejności, podjętą aktywność.
7. Powyższy punkt ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy niewielka aktywność występuje razem z szeregiem negatywnych zachowań
ucznia, zwłaszcza w zakresie niewywiązywania się z uczniowskich obowiązków i częstego łamania zapisów regulaminowych.
8. Uczeń stara się wypełniać i wypełnia kryteria na poszczególną ocenę. Poważne wykroczenie, np. wagary, spożywanie tzw.
dopalaczy (np. napoje energetyzujące), palenie papierosów, e-papierosów, spożywanie alkoholu i środków odurzających, celowe
niszczenie cudzego mienia, bójki, nękania telefoniczne i internetowe może spowodować obniżenie oceny nawet do
nieodpowiedniej lub nagannej, mimo wypełnienia kryteriów na poszczególną ocenę co uchwala Rada Pedagogiczna podczas rady
klasyfikacyjnej.
9. Zmiana oceny zachowania może nastąpić na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, zwoływanym w czasie po
konferencji klasyfikacyjnej, jeżeli uczeń(niowie) rażąco naruszył(li) postanowienia Statutu Szkoły i wszelkie regulaminy.
10. Przy ustalaniu oceny zachowania, na jej podwyższenie wpływa:
1) reprezentowanie Szkoły w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach artystycznych, zawodach sportowych i turniejach wiedzy,

2) reprezentowanie Szkoły w Poczcie Sztandarowym ,
3) zaangażowanie w prace samorządu szkolnego lub klasowego,
4) uczestnictwo w zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności, a także w organizacjach i grupach młodzieżowych,
5) koleżeńska pomoc innym w nauce i w innych sprawach życiowych,
6) szczególna inicjatywa i zaangażowanie społeczne w klasie, Szkole lub poza Szkołą,
7) aktywny udział w akcjach charytatywnych, np. ich inicjowanie,
8) pomoc przy dekoracji, oprawie muzycznej imprez szkolnych.
12. Przy ustalaniu oceny zachowania, na jej obniżenie wpływa:
1) powtarzanie się lekceważącego stosunku do uwag dotyczących zachowania,
2) rażące i świadome naruszenie norm zachowania i regulaminów obowiązujących w Szkole,
3) otrzymanie upomnienia, nagany,
4) częste spóźnianie się na lekcje,
5) zaniedbywanie, bez ważnego powodu, zadeklarowanego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, spotkaniach z pedagogiem.
13. Wychowawca klasy, w sytuacjach określonych w punktach 4. i 5. może podwyższyć lub obniżyć ocenę zachowania o jeden
stopień.
14. Sposób usprawiedliwiania nieobecności:
1) Ustnie lub pisemnie (preferowane są usprawiedliwienia i zwolnienia przez e-dziennik) przez rodziców.
2) Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia usprawiedliwienia lub zwolnienia lekarskiego za godziny nieobecne lub spóźnienia.
15. Nieobecności, które do dnia konferencji klasyfikacyjnej nie zostaną usprawiedliwione, należy w dzienniku szkolnym odznaczyć
jako nieusprawiedliwione, a wychowawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych nieobecności oceniając zachowanie ucznia.
16. Poprzez “spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienia na pierwszą lekcję i spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia
17. Poprzez „stosowny wygląd ucznia” rozumie się:
1) czysty, skromny, niewyzywający strój,
 bluzki, bluzy, swetry nie powinny mieć zbyt obszernych dekoltów, wycięć odsłaniających bieliznę oraz nie mogą
odsłaniać pępka,

 spodnie nie mogą odsłaniać bielizny,
 ubranie nie może zawierać: napisów świadczących o przynależności do subkultur, lub napisów zawierających
wulgaryzmy oraz obrazków poniżających, wyzywających,
2) brak makijażu, brak pomalowanych paznokci kolorowymi lakierami,
3) nie farbowanie włosów, nie noszenie awangardowych fryzur (zbyt mocno wygolone boki lub cała głowa, powycinane wzory),
4) brak tatuaży,
5) zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie Szkoły,
6) na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych, wystających i wiszących ozdób, a długie włosy
mają być spięte tak u dziewcząt, jak i chłopców.
7) w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie).
Ustala się następujące kryteria ocen zachowania;
ZACHOWANIE WZOROWE
Stosunek do obowiązków
szkolnych:







uczeń osiąga wyniki nauczania
maksymalne w stosunku do
swoich możliwości,
stara się być zawsze
przygotowanym do lekcji,
sumiennie wykonuje polecenia
nauczyciela, rzetelnie wywiązuje
się z powierzonych mu oraz
podejmowanych dobrowolnie
różnorodnych prac i zadań, można
na nim polegać,
bierze udział (jeżeli ma
możliwości i predyspozycje)
w konkursach, zawodach,

Zachowania społeczne:

Kultura osobista:







wyróżnia się kulturą osobistą na
tle klasy i Szkoły, tzn. zawsze
odnosi się z szacunkiem do
nauczycieli, obsługi Szkoły
i rówieśników,
nie używa wulgarnych słów,
wykazuje wysoką kulturę słowa,
jest tolerancyjny, szanuje godność
osobistą i z szacunkiem odnosi się
do innych osób,
wzorowo zachowuje się na
lekcjach (nie przeszkadza
w prowadzeniu lekcji poprzez
rozmowy, zabawę, żarty), reaguje










umie współżyć w zespole,
jest uczynny, chętnie pomaga
innym np. w nauce,
dba o wygląd klasy i najbliższego
otoczenia,
jest zaangażowany w życie klasy
i Szkoły,
szanuje mienie własne, innych
osób i społeczne,
nie wykazuje przejawów agresji,
przeciwstawia się i reaguje na
wszelkie przejawy przemocy,
agresji i brutalności,
dba o bezpieczeństwo i zdrowie

Zaangażowanie ucznia we własny
rozwój, poszanowanie swojej
osoby:
 w Szkole i poza Szkołą
zachowuje się bez zarzutu, godnie
ją reprezentuje,
 sam dostrzega i właściwie reaguje
na własne błędy i potknięcia,
 jest wzorem dla innych, nie ulega
namowom, naciskom, potrafi
bronić własnego zdania, nie daje
się sprowokować,
 rozwija swoje zainteresowania
i uzdolnienia na zajęciach
szkolnych, pozaszkolnych lub
poprzez samokształcenie,
 w stosunku do ucznia nie jest









imprezach, uroczystościach
klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych lub czynnie
uczestniczy w ich organizowaniu,
uważa na lekcjach,
wzorowo wykonuje powierzone
mu obowiązki,
nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez
ważnego powodu,
nie ma żadnych godzin
nieusprawiedliwionych,
ma nie więcej niż 1 uwagę
negatywną,
ma nie więcej niż 2 spóźnienia
w semestrze,
bez zastrzeżeń przestrzega
regulaminów i nie łamie zapisów
innych dokumentów
wewnątrzszkolnych.








na zachowania niewłaściwe na
zajęciach,
wzorowo zachowuje podczas
przerw i poza Szkołą,
nosi obuwie zmienne i ma
stosowny uczniowski wygląd,
dba o estetykę swojego wyglądu
i higienę osobistą.
nie posiada żadnej uwagi
negatywnej dotyczącej kultury
osobistej (np. wulgarne
słownictwo, arogancja wobec
pracowników Szkoły lub innej
osoby dorosłej, pobicie kolegi),
nie ulega nałogom.








własne oraz innych osób,
zawsze wzorowo wykonuje
powierzone mu obowiązki,
wykazuje inicjatywę
w podejmowaniu działalności na
rzecz klasy, szkoły, środowiska
lokalnego,
postępuje zgodnie z dobrem
szkolnej społeczności, dba o honor
i tradycje Szkoły,
włącza się w akcje charytatywne
lub jest ich inicjatorem.





potrzebne zwracanie uwagi, sam
dostrzega uchybienia i je
eliminuje,
respektuje zasady współżycia
społecznego i ogólnie przyjęte
normy etyczne wobec siebie
i innych,
nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE
Stosunek do obowiązków
szkolnych:
osiąga wysokie wyniki nauczania
w stosunku do swoich
możliwości,
zawsze jest przygotowany do
lekcji,
 wypełnia wszystkie obowiązki
ucznia zawarte w Statucie Szkoły
i podporządkowuje się wszystkim
obowiązującym regulaminom,
 wykonuje polecenia nauczyciela,
podejmuje się wykonywania
dodatkowych zadań na prośbę
nauczyciela,


Zachowania społeczne

Kultura osobista:









nie używa wulgarnych słów,
stosuje zwroty grzecznościowe,
jest miły i uprzejmy we
wszystkich kontaktach
interpersonalnych,
zachowanie na lekcjach, podczas
przerw i poza Szkołą nie budzi
zastrzeżeń,
nosi obuwie zmienne (bez
zwracania uwagi wkłada je do
worka w szatni)
jest stosownie ubrany, uczesany
na co dzień i w dni świąteczne dla










umie współżyć w zespole,
jest uczynny, w razie potrzeby
pomaga innym,
bardzo dobrze wykonuje
powierzone mu obowiązki (np.
dyżury, inne zobowiązania),
szanuje mienie własne, innych
osób i społeczne,
nie wykazuje i przeciwstawia się
przejawom przemocy i agresji.
angażuje się w życie klasy,
dba o wygląd klasy i najbliższego
otoczenia,

Zaangażowanie ucznia we własny
rozwój, poszanowanie swojej
osoby:
 zachowuje się bez zarzutu
w szkole i poza nią,
 nie ulega namowom, naciskom,
potrafi bronić własnego zdania,
nie daje się sprowokować,
 właściwie reaguje na własne
błędy i potknięcia,
 zmotywowany przez nauczycieli
rozwija swoje uzdolnienia
i zainteresowania,
 po zwróceniu uwagi eliminuje
uchybienia w swoim zachowaniu,
 respektuje zasady współżycia

















angażuje się (jeżeli ma
możliwości i predyspozycje) do
udziału w konkursach, zawodach,
imprezach, uroczystościach
klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych lub czynnie
uczestniczy w ich organizowaniu,
pilnie uważa na lekcjach,
nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez
ważnego powodu,
może mieć nie więcej niż 4
spóźnienia w semestrze,
może mieć nie więcej niż 3 uwagi
negatywne ,
przestrzega regulaminów i nie
łamie zapisów innych
dokumentów wewnątrzszkolnych.
uczeń nie ma
nieusprawiedliwionych
nieobecności, zdarzyły się
spóźnienia (do 3),
uczeń dotrzymuje ustalonych
terminów ( oddawanie zadanych
prac, książek do biblioteki, itp.),
rzetelnie wywiązuje się
z powierzonych mu oraz
podejmowanych dobrowolnie
różnorodnych prac i zadań,
uczeń przestrzega zakazu, stosuje
się do warunków korzystania
z telefonów i urządzeń
elektronicznych.



Szkoły,
dba o estetykę swojego wyglądu
i higienę osobistą.















dba o bezpieczeństwo i zdrowie
własne i innych,
postępuje zgodnie z dobrem
szkolnej społeczności, dba o
honor i tradycje Szkoły.
aktywnie włącza się do pracy
w szkole (apele, uroczystości,
zawody sportowe, gazetki
ścienne, funkcje społeczne),
uczeń wykazuje dużą aktywność
w działaniach na rzecz zespołu
w szkole i poza nią,
działa aktywnie w organizacjach
młodzieżowych w Szkole lub
poza nią,
wykazuje dużą inicjatywę
w pracy na rzecz klasy, Szkoły,
środowiska,
okazjonalnie działa w szkolnym
wolontariacie,
dokładnie wypełnia funkcje
społeczne w klasie, Szkole.



społecznego i ogólnie przyjęte
normy etyczne wobec siebie
i innych,
nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE DOBRE
Stosunek do obowiązków
szkolnych





















Zachowania społeczne:

Kultura osobista:

osiąga
wyniki
nauczania
adekwatne w stosunku do swoich
możliwości,
jest przygotowany do lekcji,
podejmuje się wykonywania
dodatkowych zadań na polecenie
nauczyciela,
uważa na lekcjach,
wywiązuje się ze swoich
obowiązków szkolnych,
ma nie więcej niż 5 godzin
nieusprawiedliwionych,
może mieć 4 do 6 uwag ,
może pięciokrotnie w semestrze
spóźnić się na lekcje,



przestrzega regulaminów i nie
łamie zapisów innych
dokumentów wewnątrzszkolnych,
uczeń
zwykle
dotrzymuje
ustalonych terminów, wykonuje
powierzone mu prace i zadania,
czasami podejmuje dobrowolnie
zobowiązania, które stara się
wykonać solidnie,
uczeń skorzystał z telefonu
komórkowego podczas lekcji, ale
po zwróceniu uwagi sytuacja nie
powtórzyła się,
uczeń zwykle postępuje uczciwie
(np. nie spisuje prac domowych,
pracuje
samodzielnie
na
klasówkach, nie kłamie itp.).



















zachowuje się odpowiednio do
sytuacji,
nie używa wulgarnych słów,
stosuje zwroty grzecznościowe,
nosi obuwie zmienne i ma
stosowny uczniowski wygląd
zewnętrzny,
dba o estetykę swojego wyglądu
i higienę osobistą,
uczeń nosi ubiory zgodnie
z normami obyczajowymi
i przestrzega stroju galowego,
zdarzyło się (1-2x), że strój
ucznia lub zachowanie przez
niego higieny budziło
zastrzeżenia,
zdarzyło się uczniowi
sporadycznie (1-2x) nie zmienić
obuwia,
zdarzyło się, że uczeń naruszył
zasady właściwego stroju
i wyglądu w Szkole, ale po
zwróceniu uwagi dostosował się
do wymagań,
uczeń jest zwykle taktowny,
w rozmowach i dyskusjach stara
się o zachowanie kultury słowa,
zachowuje się kulturalnie wobec
pracowników Szkoły i uczniów,
sporadycznie zwracana jest mu
uwaga na zajęciach lekcyjnych
lub innych organizowanych przez
Szkołę.
















respektuje zasady współżycia
społecznego i ogólnie przyjęte
normy etyczne wobec siebie
i innych,
zachowanie na lekcjach, podczas
przerw i poza Szkołą nie budzi
poważnych zastrzeżeń (nie
wymaga interwencji dyrektora
Szkoły, uczeń nie otrzymuje
nagan),
wywiązuje się z powierzonych
mu obowiązków,
angażuje się w życie klasy
w wybrany przez siebie sposób
lub na prośbę nauczyciela,
dba o wygląd klasy i najbliższego
otoczenia,
dba o bezpieczeństwo i zdrowie
własne, nie naraża innych,
nie przejawia agresji słownej
i fizycznej,
szanuje mienie własne, innych
osób i społeczne,
dba o honor i tradycje Szkoły,
uczeń angażuje się w prace na
rzecz zespołu,
nie uchyla się od pomocy
kolegom w nauce i sprawach
osobistych.

Zaangażowanie ucznia we własny
rozwój, poszanowanie swojej
osoby:
 jego zachowanie nie budzi
zastrzeżeń w Szkole i poza nią,
 systematycznie i odpowiednio
motywowany rozwija swoje
zainteresowania i uzdolnienia,
 stosowane środki zaradcze
przynoszą pozytywne rezultaty,
a uchybienia ulegają poprawie po
zwróceniu uwagi,
 nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE POPRAWNE
Stosunek do obowiązków
szkolnych:



















uczy się na minimum swoich
możliwości, nie wykorzystuje
całego swojego potencjału,
motywowany nie podejmuje
dodatkowych działań,
niechętnie wykonuje polecenia
nauczyciela,
zdarza mu się nie przygotować
do lekcji (brak pracy domowej,
itp.),
pozytywnie reaguje na uwagi
nauczyciela,
posiada od 7 do 9 uwag,
ma nie więcej niż 8 godzin
nieusprawiedliwionych,
może mieć maksymalnie 8
spóźnień w semestrze, zdarzają
mu się spóźnienia celowe,
zdarza mu się naruszyć zapisy
regulaminów i innych
dokumentów
wewnątrzszkolnych
zdarza się, że uczeń nie
dotrzymuje ustalonych terminów
lub niezbyt dobrze wywiązuje
się z powierzonych mu prac i
zadań,
rzadko podejmuje dobrowolne
zobowiązania, nie wywiązuje się
z nich dobrze,
uczeń skorzystał z telefonu
komórkowego podczas lekcji,

Zachowania społeczne

Kultura osobista:
















wykazuje elementarną kulturę
osobistą,
czasem używa wulgaryzmów,
czasami nie zmienia butów
i nie wkłada ich do worka
w szatni,
dba o higienę osobistą
i estetyczny wygląd, nosi
odpowiedni strój szkolny,
kilkakrotnie (3-4x) zwracano
uczniowi uwagę na
niestosowność stroju lub
niedostateczną dbałość o
higienę,
kilkakrotnie( 3-4x) zwracano
uczniowi uwagę o braku zmiany
obuwia,
zdarzyło się (1-2x), że uczeń
zachował się nietaktownie lub
nie zapanował nad emocjami,
użył mało kulturalnego
słownictwa w rozmowie lub
dyskusji,
sporadycznie zdarzyło mu się
niekulturalnie zachować wobec
innych, ale potrafił naprawić
wyrządzoną krzywdę.













nie stosuje agresji słownej
i fizycznej wobec otoczenia,
dba o bezpieczeństwo swoje, nie
naraża innych,
szanuje mienie własne, innych
osób i społeczne,
sporadycznie podejmuje działania
społeczne, ale tylko na polecenie
nauczyciela,
wykonuje powierzone mu
obowiązki lub zobowiązania,
uczeń nie uchyla się od prac na
rzecz klasy, Szkoły, środowiska,
sporadycznie wykonuje prace
społeczne (poza obowiązkowymi)
z własnej inicjatywy,
zdarzyło się, że uczeń odmówił
pomocy koledze w nauce lub
innej życiowej sprawie.






Zaangażowanie ucznia,
poszanowanie i rozwój własnej
osoby:
jest biernym uczestnikiem życia
szkolnego,
uchybienia w zachowaniu ucznia
nie wynikają ze złej woli
i stosowane środki zaradcze
przynoszą rezultaty,
nie ulega nałogom.

nie zareagował właściwie na
zwróconą mu uwagę.

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE
















Stosunek do obowiązków
szkolnych:
uczy się wyraźnie poniżej swoich
możliwości,
nie pracuje na lekcjach, często jest
do nich nieprzygotowany (nie
odrabia prac domowych, nie
przynosi zeszytów itp.),
przeszkadza w prowadzeniu zajęć
(rozmowy, żarty, komentarze),
nie reaguje właściwie na uwagi
nauczyciela,
zdarza mu się nie wykonywać
poleceń nauczyciela,
nie jest zainteresowany życiem
klasy i Szkoły,
zaniedbuje obowiązki (dyżury,
inne zobowiązania),
ma powyżej 10 celowych
spóźnień w semestrze,
ma ponad 14 godzin
nieusprawiedliwionych,
ma ponad 13 uwag negatywnych,
często narusza zapisy
regulaminów i innych
dokumentów wewnątrzszkolnych.
wielokrotnie uczeń nie zmieniał
obuwia.

Zachowania społeczne:

Kultura osobista:













przejawia niewłaściwe
zachowania wobec pracowników
Szkoły, kolegów, otoczenia,
używa wulgarnych słów,
często nie zmienia obuwia,
nie dba o higienę osobistą
i estetyczny wygląd,
nie nosi stosownego ubioru
szkolnego,



uczeń czasami zachowuje się
nietaktownie,
bardzo często uczniowi zwracana
jest uwaga na zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
zdarza się, że uczeń używa
wulgaryzmów,
uczeń skorzystał z telefonu
komórkowego podczas lekcji, nie
zareagował
właściwie
na
zwróconą mu uwagę.

















nie podejmuje żadnych działań
społecznych nawet na polecenie
nauczyciela,
w życiu klasy pełni rolę
destrukcyjną,
zdarza mu się zakłócić przebieg
uroczystości szkolnych
(rozmowa, śmiech, komentarze,
gesty itp.),
nie szanuje mienia własnego,
kolegów, społecznego,
niszczy mienie innych osób
i społeczne,
stosuje przemoc słowną i fizyczną
wobec innych,
kłamie, oszukuje,
ma negatywny wpływ na innych,
celowo naraża na
niebezpieczeństwo siebie
i innych,
wagaruje,
są na niego skargi ze strony
kolegów i innych nauczycieli,
uczeń często unika pracy na rzecz
zespołu lub w jego składzie,
niechętnie odnosi się do próśb
kolegów o pomoc.








Zaangażowanie, własny rozwój,
poszanowanie swojej osoby:
nie wykorzystuje szans
stwarzanych mu przez Szkołę,
nie dba o własną godność
osobistą,
brak u niego poczucia winy
i skruchy,
często wymagana jest interwencja
wychowawcy, nauczycieli
(rozmowa, upomnienie, nagana),
a środki zaradcze stosowane
przez Szkołę przynoszą jedynie
krótkotrwałą poprawę,
stosuje szkodliwe używki,
spożywa napoje energetyzujące
i zachowuje się agresywnie.

ZACHOWANIE NAGANNE
Stosunek do obowiązków
szkolnych:




















uczy się wyraźnie poniżej swoich
możliwości,
nie pracuje na lekcjach, nie
przygotowuje się do zajęć
szkolnych (nie odrabia prac
domowych, nie przynosi zeszytów
itp.),
jest nieobowiązkowy,
niezdyscyplinowany,
nie reaguje na uwagi nauczyciela
dotyczące jego wiedzy
i zachowania,
ma powyżej 10 celowych
spóźnień w semestrze,
bez pozwolenia wychodzi z sali
lub ze Szkoły w czasie zajęć
szkolnych,
w ciągu semestru ma powyżej 10
godzin nieusprawiedliwionych,
w semestrze ma powyżej 13 uwag
(o ich wadze decyduje
wychowawca),
nie przestrzega regulaminów
i notorycznie łamie zapisy innych
dokumentów wewnątrzszkolnych,
uczeń nie przestrzega noszenia
stroju galowego,
jego wygląd odbiega rażąco od
norm obowiązujących w Szkole,
uczniowi trzeba przypominać
o potrzebie dbałości, o higienę
i odpowiedni strój,
uczeń nie zmienia obuwia i nie

Zachowania społeczne

Kultura osobista:














nie zachowuje podstawowych
zasad kultury osobistej,
nagminnie używa wulgarnych
słów i gestów,
demonstracyjnie reaguje na uwagi
(odwraca się, odchodzi,
zaprzecza, wyśmiewa się,
dopuszcza się wyzywających
gestów itp.),
nie zmienia obuwia,
wygląda nieestetycznie, ma
niestosowny strój,
uczestnictwo w lekcjach
i imprezach szkolnych ogranicza
celowo do zakłócania ich
przebiegu (gwizdy, komentarze,
wyśmiewanie, postawa niezgodna
z wymogami sytuacji,) prowokuje
innych przez dyskusje,
dogadywanie, zaczepianie,
pokazywanie niestosownych
gestów itp.,
uczeń zachowuje się
nietaktownie, używa
wulgaryzmów w rozmowach
i dyskusjach,
uczeń ma lekceważący stosunek
do pracowników Szkoły,
uczniów,
uczeń wielokrotnie ma zwracaną
uwagę na niewłaściwe
zachowanie podczas zajęć
lekcyjnych lub innych




















celowo nie zachowuje się
stosownie do sytuacji, jego
zachowanie jest nie do przyjęcia
dla otoczenia,
kłamie, oszukuje,
jest nieżyczliwy, niekoleżeński,
złośliwy w stosunkach
międzyludzkich,
jego zachowanie jest agresywne
(przekleństwa, wyzwiska,
zastraszanie, poniżanie godności
innych, pobicie, bójki, kopanie,
uszkodzenie ciała itp.),
komentuje wypowiedzi
nauczyciela lub kolegów,
odmawia wykonania obowiązków
na rzecz społeczności szkolnej,
destrukcyjnie wpływa na
społeczność szkolną poprzez
prowokowanie innych,
celowo niszczy mienie kolegów
i społeczne (wyposażenie sal
lekcyjnych, zieleni, pomocy
naukowych, itp.),
są na niego skargi spoza Szkoły,
swoim zachowaniem naraża siebie
i innych na niebezpieczeństwo,
demoralizuje innych przez swoje
zachowanie oraz nakłania do
nieodpowiednich zachowań,
wszedł w konflikt z prawem
(kradzież, zniszczenie, rozboje,

Zaangażowanie ucznia we własny
rozwój, poszanowanie swojej
osoby:
 nie wykorzystuje szans
stwarzanych mu przez Szkołę,
 brak u niego poczucia winy
i skruchy,
 nie dba o własne zdrowie
i godność osobistą,
 stosowane wobec ucznia środki
zaradcze nie przynoszą
rezultatów, ulega nałogom.

wkłada w szatni do worka.




organizowanych przez Szkołę,
uczeń nie wywiązuje się
z obowiązków ucznia zgodnie ze
Statutem Szkoły,
uczeń nagrywał, filmował lub
fotografował sytuacje szkolne
w czasie lekcji lub na przerwach,
bez zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia lub
dyżurującego na przerwie.






pobicia, włamania, wyłudzenia,
itp.),
przynosi do Szkoły niebezpieczne
narzędzia, przedmioty, substancje,
często wagaruje.
uczeń w ogóle nie wykazuje chęci
pracy na rzecz innych,
nie podejmuje współpracy
z innymi.

18. Ocena zachowania semestralna i końcoworoczną w klasach I-III jest oceną opisową.
1) Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę osiągnięć i postępów ucznia
2) Ocenie zachowania w kl.I-III podlegają postawy w zakresie:



Tworzenie obrazu siebie
Samoświadomość i samoocena
Uczeń:
-ma pozytywny obraz samego siebie,
- wyciąga wnioski z zachowań
własnych i innych,
- jest świadomy swojego
zachowania,
- dokonuje samooceny,
- próbuje obiektywnie ocenić własne
zachowanie.

Wyrażanie emocji i uczuć:

Sposoby pracy
Samodzielność i koncentracja

Uczeń:
-kontroluje własne reakcje
emocjonalne,
- wczuwa się w stany emocjonalne
innych;
- reaguje odpowiednio do sytuacji,
- potrafi panować nad emocjami w
sytuacjach trudnych,
- uświadamia sobie i nazywa własne
uczucia i emocje.

Uczeń:
- pracuje samodzielnie i wytrwale
- wykonuje zadania, które stara się
ukończyć,
- koncentruje się na poleceniach i
toku lekcji,
- stara uważać w czasie zajęć,
- uważnie wykonuje zadania,
- w sytuacjach trudnych i
wymagających wysiłku
intelektualnego zachowuje się
rozumnie.

Uczeń:
- jest punktualny,
- systematycznie uczęszcza na
wszystkie lekcje,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach,
- jest zawsze przygotowany do zajęć,
- chętnie podejmuje dodatkowe
zadania
- przynosi potrzebne rzeczy.

Tempo i staranność pracy:
Uczeń:

- pracuje w dobrym tempie,
zwracając uwagę na staranność prac,
- dotrzymuje klasie tempa pracy i nie
zapomina o staranności
wykonywania zadań,
- wykonuje zadania dokładnie,

starannie i w dobrym tempie,
- pracuje w umiarkowanym tempie, 
zwracając uwagę na staranność prac.

Współpraca z innymi
Praca w zespole
Uczeń:
- potrafi zgodnie współdziałać w
grupie,
- przestrzega zasad obowiązujących
w grupie,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach i
zadaniach grupy,
- chętnie współdziała w grupie.

Relacje z rówieśnikami i osobami
dorosłymi
Uczeń:
- zna i przestrzega norm klasowych,
- potrafi zgodnie współdziałać z
rówieśnikami,
- stosuje zwroty grzecznościowe,
- potrafi nawiązać kontakt z
rówieśnikami i osobami dorosłymi,
- zna i respektuje reguły oraz zasady
dotyczące norm współżycia w klasie
i zachowuje właściwe relacje z
osobami dorosłymi.

Zachowanie w rożnych sytuacjach.
Uczeń:
- wie, gdzie można bezpiecznie
organizować zabawy, a gdzie nie
można i dlaczego,
- wie, jak i do kogo można zwrócić
się o pomoc,
- wie jak należy zachować się na
uroczystościach szkolnych,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa w
czasie wyjść i wycieczek
- potrafi właściwie zachowywać się
w miejscach publicznych,
- w sytuacjach trudnych i
wymagających wysiłku
intelektualnego zachowuje się
rozumnie, dąży do wykonania
zadania.





Aktywność i przygotowanie do
zajęć:

Dodatkowe kryteria oceniania zachowania dla klasy VII i VIII
ZAANGAŻOWANIE W ZESPOŁOWY PROJEKT EDUKACYJNY
wz
bdb
db
pop
nieodp
nag
Jest liderem zespołu Aktywnie pracuje w Chętnie pracuje w
 należy do zespołu  formalnie należy
 nie bierze udziału
lub jego najbardziej zespole
zespole
 jest dość bierny,
do zespołu, ale
w żadnym
kreatywnym
 jest kreatywny i
 stara się być
choć próbuje
nie interesuje się
projekcie
członkiem
solidny,
aktywny, czasami
włączać się w
projektem
 jeśli formalnie
 ma duży,
 ma bardzo dobre
proponuje swoje
niektóre działania  nie włącza się w
należy do zespołu
pozytywny
relacje z całą
pomysły
 jest mało
żadne zadania
to w praktyce nie
wpływ na zespół
grupą,
 które są
kreatywny, ale
 nie potrafi lub nie
angażuje się w
 wspiera innych,
 zespół często
przyjmowane do
potrafi pracować
chce znaleźć dla
pracę nad
 świetnie rozumie
przyjmuje jego
realizacji
w zespole,
siebie mimo
projektem
pomysły do
 solidarnie
pełniąc w nim
pomocy opiekuna  nie przychodzi na
ideę projektu, jest
realizacji,
wykonuje zlecone
raczej funkcje
i grupy,
spotkania
bardzo
 wspiera słabszych
przez innych
podrzędne
żadnego zajęcia  nie wykonuje
samodzielny
członków
członków zespołu  zdarza mu się
w pracy nad
żadnych prac,
zespołu,
zadania
solidnie
projektem
natomiast jest
 ma bardzo dobry
 jeśli zostaje
wykonywać
 przejawia dużą
osobą, która
liderem, to często
niektóre zlecone
utrudnia pracę,
kontakt z
bierność
korzysta z
przez innych

działa
opiekunem
konsultacji z
członków zespołu
destrukcyjnie na
zespołu
opiekunem, gdyż
Zadania
innych
brakuje mu
 pewności siebie

