Kryteria oceny opisowej zachowania uczniów klas I-III
1. W klasach I—III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenami opisowymi.
2. Przy ocenie opisowej zachowania brane pod uwagę są obszary:
Obszar: Postawa wobec innych osób
Uczynność, odpowiedzialność, koleżeńskość. Sposób wyraża swoich emocji. Wrażliwość na cudzą
krzywdę. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na występujące zagrożenia na
przerwach, podczas pobytu w szkole, w czasie wyjść poza teren szkoły i podczas wycieczek wyjazdowych. Umiejętność współpracy w grupie. Postawa akceptacji i tolerancji wobec innych. Kultura osobista.
Obszar: Postawa wobec obowiązków szkolnych
Odrabianie prac domowych, przygotowanie do lekcji, przynoszenie potrzebnych przyborów, szanowanie
podręczników szkolnych. Wykonywanie poleceń nauczyciela, właściwe zachowanie, aktywny udział
w lekcji. Zaangażowanie w życie klasy (pomysłowość i aktywność).Przestrzeganie zasad używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych zawartych w statucie i regulaminie szkoły. Uczciwość na sprawdzianach i klasówkach.
Obszar: Odpowiedzialność za samego siebie i własny rozwój.
Dbanie o bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole. Udział w zajęciach
pozalekcyjnych. Godne reprezentowanie klasy i szkoły.
Obszar: Wygląd
Dbanie o czystość ciała i odzieży. Ubieranie się stosownie do okoliczności. Zmiana obuwia. Ocenianie
zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, wychowawców
świetlicy oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. W trakcie roku szkolnego wychowawca może stosować dodatkowe formy oceniania zachowania uczniów w klasie.
W roku szkolnym 2018/2019 wychowawcy klas I-III stosować będą:
 Klasy I a, I b, Ic, II a – korzystanie z aplikacji ClassDojo
 Klasy II b, II c – bieżąca ocena opisowa
 Klasy III a, III b - bieżąca ocena opisowa
Klasa 1a, b, c, 2a
Aplikacja ClassDojo to interaktywny system oceny zachowania szczególnie skierowany dla najmłodszych uczniów. Nauczyciele motywują swoich uczniów do właściwego zachowania poprzez ocenianie różnych sfer życia szkolnego za pomocą dodatnich i ujemnych punktów. Rodzice dzięki aplikacji
mają możliwość sprawdzania na bieżąco ilości otrzymanych punktów przez dziecko w poszczególnych
kategoriach.
Ocenie zachowania w aplikacji ClassDojo polegają następujące kategorie, które mogą ulec modyfikacji
w zależności od bieżących potrzeb:
Punkty dodatnie w klasach pierwszych
 Aktywność podczas lekcji (+1)
 Koncentracja na zajęciach (+1)
 Kultura osobista (+1)
 Pochwała (+1)
 Pomoc innym (+1)
 Praca dodatkowa (+1)
 Praca w ciszy ( +1)
 Właściwe zachowanie w czasie wyjść, wycieczek (+1)

 Właściwe zachowanie podczas przerw (+1)
Punkty ujemne w klasach pierwszych
 Nieprzygotowanie do zajęć-brak piórnika, książki itd. (-1)
 Niekulturalne zachowanie (-1)
 Niewłaściwa praca na lekcji (-1)
 Rozmowy podczas pracy ( -1)
 Niewłaściwe zachowanie w czasie przerwy (-1)
 Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek, wyjść (- 1)
Stosowanie aplikacji odbywać się może na wszystkich zajęciach lekcyjnych.
Punkty dodatnie w klasie 2 a
 Aktywność podczas lekcji (+1)
 Koncentracja na zajęciach (+1)
 Kultura osobista (+1)
 Pochwała (+1)
 Pomoc innym, jest koleżeński (+3)
 Praca dodatkowa , pomoc w zbiórkach – makulatura, korki itp(+1)
 Praca w ciszy ( +2)
 Właściwe zachowanie w czasie wyjść, wycieczek (+1)
 Właściwe zachowanie podczas przerw (+1)
 Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego ( +2)
 Wygrana w konkursach międzyszkolnych (+5)
 Wyróżniona praca na jęz. angielskim, religii ( +2)
Punkty ujemne w klasie 2 a
 Nieprzygotowanie do zajęć-brak piórnika, książki itd. (-1 )
 Brak zadania domowego (-1)
 Niekulturalne zachowanie (-1)
 Niewłaściwa praca na lekcji (-1)
 Rozmowy podczas pracy ( -1)
 Niewłaściwe zachowanie w czasie przerwy (-1)
 Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek, wyjść (- 1)
 Spóźnienie ( -1)
 Jest agresywny w stosunku do innych dzieci ( -3)
 Rażąco , ostentacyjnie nie wypełnia poleceń nauczyciela ( -3)
 Niszczy cudzą własność ( -2)
 Upomnienie za niewłaściwe zachowanie na jęz. angielskim, religii ( -1)
Klasa 2b, 2c
W klasach drugich b, c zachowanie oceniane będzie na bieżąco w następujący sposób:
 pierwszym i najważniejszym kryterium jest pozytywne wzmacnianie uczniów i docenianie ich
wysiłków odnajdowania się w nowej, dla nich, rzeczywistości szkolnej,
 uczniowie, których zachowanie odbiega od ustalonych wspólnie i przyjętych reguł, otrzymują
upomnienie ustne,
 dalsze niewłaściwe zachowanie skutkuje zapisaniem na tablicy imienia ucznia,
 kolejne upomnienia notowane są w postaci minusów,
 trzy minusy jednego dnia to wpis uwagi do wiadomości rodziców ucznia, do e-dziennika,
 konsekwencją dalszego niesubordynowanego zachowania jest wezwanie rodziców do szkoły na
rozmowę z wychowawcą, a następnie ze szkolnym pedagogiem, psychologiem.

W bieżącym roku szkolnym wykorzystana będzie forma „Listów gratulacyjnych” dla rodziców. Posługując się terminologią bankową, są one tożsame z kredytem zaufania wystawionym wobec postaw dzieci.
Tak więc:
 „List gratulacyjny” jest kredytem, który trzeba spłacić z procentem,
Po zakończeniu półrocza rodzice otrzymają pisemną informację o postępach w spłacie kredytu, czyli
w rzeczywistości o zachowaniu dziecka w szkole (zasady są ujęte powyżej),
 suma pozytywnych informacji o spłacie kredytu ma wpływ na półroczną, a w rezultacie roczną
ocenę zachowania,
 na koniec roku szkolnego rodzice ponownie otrzymają „List gratulacyjny” (albo nie)
z ostatecznym wynikiem spłaty kredytu, czyli potwierdzeniem treści pierwszego listu, po roku
pracy dzieci w szkole nad sobą.
Klasa 3a, 3b
W klasach trzecich zachowanie oceniane będzie na bieżąco w następujący sposób:
 pierwszym i najważniejszym kryterium jest pozytywne wzmacnianie uczniów i docenianie ich
wysiłków odnajdowania się w rzeczywistości szkolnej,
 uczniowie, których zachowanie odbiega od ustalonych wspólnie i przyjętych reguł, otrzymują
upomnienie ustne,
 dalsze niewłaściwe zachowanie skutkuje wpisem uwagi do wiadomości rodziców ucznia, do edziennika lub zeszytu korespondencji,
 konsekwencją dalszego niesubordynowanego zachowania jest wezwanie rodziców do szkoły na
rozmowę z wychowawcą, a następnie ze szkolnym pedagogiem, psychologiem.
Bieżąca, półroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową i obejmuje następujące obszary:
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia :
 Pracowitość, sumienność w wykorzystywaniu swoich zdolności w pracy szkolnej.
 Sumienność i systematyczność w przygotowywaniu się do wszystkich zajęć. Staranność
w wykonywaniu zadań domowych.
 Reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych ( na miarę możliwości).
 Przynoszenie zeszytów i przyborów szkolnych, utrzymywanie ich w należytym stanie.
 Wywiązywanie się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.
 Pomoc koleżeńska.
 Punktualność.
2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej
 Honorowanie obrzędowości i obyczajowości panujących w szkole.
 Udział w życiu szkoły .
 Reprezentowanie szkoły na apelach i uroczystościach na terenie szkoły .
 Poszanowanie sprzętu szkolnego i cudzej własności.
 Udział w zbiórce surowców wtórnych.
3. Dbałość o piękno mowy ojczystej
 Stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów
 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 Dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.
 Stwarzanie zagrożeń dla siebie i innych.
5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 Kultura osobista.
 Umiejętność oceny swojego postępowania.
 Umiejętność rozwiązywania konfliktów zgodnie z przyjętymi normami postępowania.
 Stosowanie przemocy fizycznej lub słownej.
6. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom

 Prawdomówność i przeciwstawianie się kłamstwu i obmowie.
 Umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej .
 Reakcja na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzenie
i nieporozumień koleżeńskich.

konfliktów

