KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA:
Klasy IV - VII
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1. Wzorowo wypełnia wszystkie wymagania szkolne zawarte w statucie szkoły.
2. Jest wzorowym, pozytywnym przykładem dla innych uczniów w szkole i środowisku.
3. Wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów, prezentuje taką
postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią.
4. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej (szanuje tradycje szkoły, godnie ją reprezentuje itp.)
w szkole i poza nią.
5. Nie używa wulgaryzmów, dba o kulturę języka.
6. Chętnie pracuje na rzecz klasy, szkoły i środowiska, sam wykazuje się inicjatywą w tej dziedzinie.
7. Na uroczystościach szkolnych zawsze nosi odświętny strój.
8. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych i powierzonych mu obowiązków.
9. Systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w terminie
wyznaczonym przez wychowawcę (7 dni po ustaniu nieobecności ucznia w szkole).
10. Nie spóźnia się na pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne.
11. Dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na miarę swoich możliwości.
12. Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
13. Dba o zdrowie, bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
14. Dba o higienę własną i otoczenia (nosi zmienne obuwie, nie śmieci itp.)
15. Nie ulega nałogom, przestrzega innych o ich szkodliwości.
16. W semestrze nie może otrzymać negatywnej uwagi.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1. Bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne zawarte w statucie szkoły.
2. Jest bardzo dobrym przykładem dla innych uczniów w szkole i środowisku.
3. Wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów, prezentuje taką
postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią.
4. Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej (szanuje tradycje szkoły, godnie ją reprezentuje itp.)
w szkole i poza nią.
5. Nie używa wulgaryzmów, dba o kulturę języka.
6. Często bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
7. Na uroczystościach szkolnych nosi odświętny strój.
8. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych przez nauczycieli.
9. Systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione w terminie
wyznaczonym przez wychowawcę (do 7 dni po ustaniu nieobecności).
10. Nie spóźnia się na lekcje.
11. Dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na miarę swoich możliwości.
12. Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
13. Dba o zdrowie, bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
14. Dba o higienę własną i otoczenia (nosi zmienne obuwie, nie śmieci itp.)
15. Nie ulega nałogom, przestrzega innych o ich szkodliwości.
16. W semestrze nie może otrzymać negatywnej uwagi.
Ocenę dobrą, która stanowi punkt wyjścia do innych ocen z zachowania otrzymuje uczeń, który:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne zawarte w statucie szkoły.
Jest dobrym przykładem dla innych uczniów w szkole i środowisku.
Cechuje go kultura osobista, kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów.
Stara się postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej (szanuje tradycje szkoły, godnie ją
reprezentuje itp.) w szkole i poza nią.
Stara się dbać o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów.
Stara się wypełniać zadania powierzone przez nauczycieli i wychowawcę.
Na uroczystościach szkolnych zazwyczaj nosi odświętny strój.
Stara się być pilnym w nauce i sumiennym w wypełnianiu obowiązków ucznia.
Systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione (do 7 dni po
ustaniu nieobecności).
Zazwyczaj nie spóźnia się na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż 3 spóźnienia.
Dąży do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na miarę swoich możliwości.

12.
13.
14.
15.
16.

Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
Dba o zdrowie, bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
Dba o higienę własną i otoczenia (nosi zmienne obuwie, nie śmieci itp.)
Nie ulega nałogom, przestrzega innych o ich szkodliwości.
W semestrze nauczyciele nie mają zastrzeżeń do zachowania ucznia.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie za statutem szkoły.
Zachowuje poprawną postawę wobec pracowników szkoły, osób dorosłych i kolegów.
Cechuje go kultura osobista, kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów.
Stara się postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej (szanuje tradycje szkoły, godnie ją
reprezentuje itp.) w szkole i poza nią.
Stara się dbać o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów.
Stara się wypełniać zadania powierzone przez nauczycieli i wychowawcę.
Na uroczystościach szkolnych nie zawsze nosi odświętny strój.
Stara się być pilnym w nauce i poprawnie wypełniać obowiązki ucznia.
Systematycznie uczęszcza do szkoły, w semestrze mogą się zdarzyć pojedyncze godziny
nieusprawiedliwione (do 7 godzin).
W semestrze ma nie więcej niż 5 spóźnień na zajęcia.
Pracuje w szkole, na miarę swoich możliwości, nad rozwijaniem swoich zainteresowań.
Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
Dba o zdrowie, bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
Dba o higienę własną i otoczenia (nosi zmienne obuwie, nie śmieci itp.)
Nie ulega nałogom.
W semestrze może się zdarzyć otrzymanie nielicznych negatywnych uwag.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły.
Nie jest przykładem dla innych uczniów w szkole i środowisku.
Ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, osób dorosłych i kolegów.
Często postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej w szkole i poza nią.
Używa wulgaryzmów, cechuje go niska kultura języka.
Nie bierze udziału, mimo motywacji nauczyciela, w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
Na uroczystościach szkolnych często nie nosi odświętnego stroju.
Nie pracuje na miarę swoich możliwości i nie wypełnia obowiązków powierzonych przez nauczycieli.
W semestrze ma nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności.
W semestrze ma nie więcej niż 10 spóźnień na zajęcia.
Nie wykorzystuje możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
Nie szanuje podręczników, mienia szkolnego i społecznego oraz mienia kolegów.
Nie dba o zdrowie, a swoim zachowaniem naraża bezpieczeństwo własne i innych osób.
Nie przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia.
Mimo przestróg i posiadanej wiedzy ulega nałogom.
W semestrze ma maksymalnie 6 uwag negatywnych i nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych
przez szkołę środków wychowawczych.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły.
Nie jest przykładem dla innych uczniów w szkole i środowisku.
Ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły uczniów.
Bardzo często postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej w szkole i poza nią.
Świadomie i często używa wulgaryzmów, cechuje go bardzo niska kultura języka.
Nigdy nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy lub szkoły.
Celowo i w ramach prowokacji na uroczystościach szkolnych nie nosi odświętnego stroju.
Nie pracuje na lekcjach, swoim zachowaniem dezorganizuje zajęcia.
W semestrze ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności.
W semestrze ma więcej niż 10 spóźnień na zajęcia.
Mimo zachęty, nie uwzględnia potrzeby rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
Świadomie i celowo niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
Nie dba o zdrowie, a swoim zachowaniem naraża bezpieczeństwo własne i innych osób.

14. Nie przestrzega zasad higieny własnej i otoczenia.
15. Mimo przestróg i posiadanej wiedzy ulega nałogom.
16. W semestrze ma więcej niż 7 uwag negatywnych i nie wykazuje poprawy, mimo zastosowanych przez
szkołę środków wychowawczych, a nawet celowo ignoruje działania nauczycieli i wychowawców.

Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, w czasie której powinna wystąpić:
 samoocena uczniów, rozumiana jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu
i postępowaniu,
 ocena zespołu uczniowskiego, rozumiana jako prawo do wyrażania opinii zespołu uczniów danej klasy,
 ocena wychowawcy klasy, uwzględniająca opinię pozostałego zespołu nauczycielskiego.
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

