KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA

WZOROWE

BARDZO DOBRE

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń,
który spełnia wymagania ustalone
na ocenę bardzo dobrą, a ponadto,
co
najmniej
dwa
z poniższych wymagań.
1. Prezentuje, na co dzień
wzorową kulturę osobistą - jest
wzorem dla innych pod
względem kultury osobistej i
norm etycznych.
2. Twórczo angażuje się
w życie klasy i szkoły, rozwija
swoje zainteresowania.
3. Jest finalistą lub laureatem
konkursów szkolnych.
4. Pełni funkcje w klasie lub
szkole i wzorowo się z nich
wywiązuje.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,
który spełnia wszystkie wymagania
na ocenę dobrą, a ponadto:
1. Jest zawsze przygotowany do
lekcji.
2. Aktywnie uczestniczy
w życiu klasy lub szkoły
(konkursy, apele, rozgrywki
sportowe, imprezy klasowe lub
szkole, praca
w samorządzie, udział
w akcjach organizowanych
w szkole).
3. Bierze udział w pracach kół
zainteresowań i organizacjach
młodzieżowych.
4. Uczestniczy w konkursach,
turniejach i zawodach
pozaszkolnych.
5. Nosi odpowiedni strój szkolny
i galowy oraz zmienne obuwie
zamienne.

DOBRE
Ocenę
który:
1.

dobrą otrzymuje

uczeń,

Zazwyczaj jest przygotowany
do lekcji.
2. Punktualnie uczęszcza na
zajęcia (wszystkie godziny
i spóźnienia są
usprawiedliwione).
3. Kulturalnie zachowuje się na
lekcjach, przerwach, poza
szkołą.
4. Z szacunkiem odnosi się do
nauczycieli, personelu
szkolnego, kolegów
i siebie.
5. Jest uczciwy, bezinteresowny,
sprawiedliwy, koleżeński
i opiekuńczy w stosunku do
koleżanek i kolegów.
6. Przestrzega ustaleń władz
szkolnych, nauczycieli,
samorządu szkolnego
i klasowego Dba o zdrowie
i higienę osobistą.
7. Jest pilny i systematyczny,
osiąga pozytywne wyniki na
miarę swoich możliwości przezwycięża trudności.
8. Ma uzupełniony dzienniczek.
9. Szanuje mienie własne, cudze
i społeczne.
10. Dba o estetykę klasy, szkoły
i otoczenia, szanuje przyrodę.
11. Wywiązuje się z powierzonych
funkcji
i obowiązków.

POPRAWNE

NIEODPOWIEDNIE

NAGANNE

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń,
który:

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje
uczeń, który:
1. Często jest nieprzygotowany do
lekcji.
2. Jest niepunktualny i ma godziny
nieusprawiedliwione (max.
10h/miesiąc).
3. Są zastrzeżenia do kultury
osobistej ucznia:
nieodpowiednio zachowuje się
na lekcjach, przerwach i poza
szkołą oraz w stosunku do
nauczycieli, koleżanek
i kolegów (otrzymał od 5 do 7
uwag negatywnych)
4. Często nie przestrzega ustaleń
dyrekcji, nauczycieli, samorządu
szkolnego
i klasowego.
5. Jest niekoleżeński, nie potrafi
(lub nawet nie chce) przyznać
się do swoich błędów, winą
swoją obarcza innych, skarży,
wykorzystuje słabszych.
6. Nie troszczy się o zdrowie
i higienę osobistą.
7. Osiąga wyniki w nauce poniżej
swoich możliwości.
8. Nie szanuje mienia cudzego
i swojego ( niszczy sprzęt).
9. Nie angażuje się w życie klasy
i szkoły.
10. Nie wypełnia powierzonych
zadań.
11. Otrzymał naganę wychowawcy.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego
zachowanie można odnieść, do co
najmniej czterech z poniższych kryteriów:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Stara się być przygotowany do
lekcji.
Zdarzają się spóźnienia (max.3)
oraz godziny
nieusprawiedliwione
(max.5h/miesiąc).
W dzienniku i dzienniczku
zdarzają się uwagi negatywne
(max.4 w miesiącu) dotyczące
kultury osobistej, stosunku do
innych uczniów, pracowników
szkoły, poszanowania mienia
społecznego.
Stara się przestrzegać ustaleń
władz szkolnych, nauczycieli,
samorządu szkolnego.
Osiąga wyniki w nauce nie
zawsze na miarę swoich
możliwości.
Szanuje zazwyczaj mienie
własne, cudze i społeczne.
Stara się angażować w życie
klasy i szkoły.
Wypełnia polecenia zlecone
przez nauczycieli lub samorząd.
Zdarzają się nieprzygotowania
do lekcji.
















Notorycznie spóźnia się na lekcje,
wagaruje, ma dużą liczę godzin
nieusprawiedliwionych.
Jest zazwyczaj nieprzygotowany do
lekcji.
Jego stosunek do nauczycieli,
personelu szkoły i kolegów budzi
zastrzeżenia (jest arogancki, nie
słucha poleceń, dokucza innym,
zaczepia, prowokuje bójki, kłamie,
oszukuje).
Używa przemocy wobec innych
(słownej lub fizycznej).
Używa niecenzuralnego słownictwa.
Pali papierosy.
Pije alkohol.
Swoim zachowaniem zagraża
bezpieczeństwu innych (podczas
zajęć,
w czasie przerw lub po lekcjach).
Świadomie i celowo niszczy mienie
cudze i społeczne.
Kradnie.
Otrzymał naganę Dyrektora.

