Zachowanie klasy 1-3
W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
Cząstkowe ocenianie zachowania uczniów dokumentowane jest w dzienniku co najmniej raz na
dwa miesiące za pomocą symboli „+” i „-” według ustalonych kryteriów, określonych zarządzeniem
dyrektora szkoły.
Kryteria zawierają wskaźniki ustalania oceny opisowej w następujących kategoriach:
1. Kultura osobista, w tym godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość
o piękno mowy ojczystej i okazywanie szacunku innym osobom.
2. Obowiązki szkolne, w tym wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie
zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbałość o honor i tradycje szkoły.
3. Kompetencje społeczne, w tym dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich
kolegów.

Kultura osobista

Uczeń otrzymuje +

Uczeń otrzymuje -

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
Właściwie zachowuje się w świetlicy,
podczas przerw i zajęć szkolnych.
Umie zachowywać się grzecznie poza szkołą
- podczas wyjść, wycieczek, zielonych szkół.
Wykonuje polecenia nauczycieli
i opiekunów, stosowne do sytuacji.
Dba o schludność ubioru i higienę osobistą,
porządek w miejscu pracy.
Stosuje się do ustalonych zasad korzystania
z telefonu komórkowego.

Przeszkadza podczas zajęć szkolnych, zajęć w
świetlicy oraz wyjść i wycieczek szkolnych.
Przeszkadza w prowadzeniu zajęć, poprzez
rozmowę, samowolne nieuzasadnione
wypowiedzi, komentowanie wypowiedzi
i pracy innych.
Dokucza kolegom i koleżankom.
Prowokuje sytuacje zaburzające naukę
w klasie.
Bierze udział w konfliktach rówieśniczych.
Zaniedbuje schludność ubioru i higienę
osobistą , porządek w miejscu pracy.
Nie stosuje się do ustalonych zasad
korzystania z telefonu komórkowego i innych
urządzeń elektronicznych.

Dbałość o piękno mowy ojczystej.
Stosuje zwroty grzecznościowe.
Nie stosuje zwrotów grzecznościowych.
Dba o schludność wypowiedzi.
Zachowuje się krzykliwie.
Właściwie odnosi się do koleżanek i
Używa wulgarnego słownictwa, przekleństw.
kolegów w klasie.
Jest uprzejmy i kulturalny wobec dorosłych i
rówieśników.

Okazywanie szacunku innym osobom
Jest uprzejmy i życzliwy wobec rówieśników. Lekceważąco odnosi się do rówieśników.

Pomaga innym w różnych sytuacjach.
Jest koleżeński i tolerancyjny.
Jest wrażliwy na potrzeby innych.
Jest prawdomówny.
Obiektywnie ocenia zachowanie swoje i
innych.
Liczy się ze zdaniem innych, szanuje ich
poglądy.
Zachowuje się taktownie wobec
rówieśników i dorosłych.

Jest agresywny słownie wobec innych.
Odnosi się niegrzecznie wobec pracowników
szkoły i rówieśników.
Nie stosuje się do upomnień nauczyciela.
Nie przeprasza za swoje niewłaściwe
zachowanie.
Kłamie, nie przyznaje się do popełnionych
czynów.
Wyśmiewa i ignoruje zachowanie lub
wypowiedzi rówieśników, jest niekoleżeński.
Swoim postępowaniem narusza godność
innych.

Obowiązki szkolne
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
Stosuje się do regulaminu szkoły i klasy.
Sumiennie wywiązuje się z obowiązków
ucznia.
Uważnie słucha i wykonuje polecenia
nauczycieli.
Przygotowuje się systematycznie do zajęć.
Systematycznie odrabia prace domowe.
Jest aktywny podczas zajęć.
Jest punktualny.
Podejmuje dodatkowe zadania domowe i
szkolne.
Chętnie rozwija swoje zainteresowania,
przygotowując dodatkowe materiały.
Pracuje na miarę swoich możliwości.
Jest systematyczny i pilny w nauce.

Nie przestrzega ustalonego regulaminu zasad
obowiązujących w klasie.
Zaniedbuje obowiązki ucznia (obowiązki
dyżurnego, braki przyborów szkolnych,
materiałów do zajęć, dzienniczka).
Ma braki zadań domowych, nie jest
przygotowany do zajęć.
Spóźnia się na lekcje.
Odmawia pracy na lekcji.
Przeszkadza w prowadzeniu zajęć
Nie wywiązuje się z podjętych zadań czy
zobowiązań.
Prezentuje bierną postawę podczas zajęć.
Nie podejmuje dodatkowych zadań w klasie
i szkole.
Nie pracuje na miarę swoich możliwości.
Jest niesystematyczny i niesumienny
w nauce.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
oraz dbałość o honor i tradycje szkoły.
Zna i szanuje tradycje szkolne.
Chętnie bierze udział w życiu szkoły i klasy.
Bierze udział w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych, solidnie się do nich
przygotowuje.
Godnie reprezentuje klasę, szkołę na forum
publicznym
Dba o sprzęt szkolny i inne mienie szkoły.

Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
Niewłaściwie zachowuje się podczas
uroczystości szkolnych.
Niszczy sprzęt szkolny.
Niszczy własność swoją lub innych.

Dba o ład i porządek w klasie i szkole.
Szanuje własność swoją i innych.

Kompetencje społeczne
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów
Przestrzega zasad bezpiecznego
zachowania.
Zgodnie współdziała z rówieśnikami podczas
zajęć, zabaw i gier sportowych.
Stosuje się do poleceń nauczycieli.
Nie stwarza zagrożenia dla innych.
Dba o własne bezpieczeństwo.
Właściwie reaguje na własne błędy i
eliminuje uchybienia swoim zachowaniu.

Stwarza niebezpieczne sytuacje zagrożenia
zdrowia i życia innych.
Stanowi zagrożenie zdrowia dla siebie lub
innych.
Jest agresywny fizycznie wobec innych
Samowolnie opuszcza teren szkoły czy klasy.
Ignoruje uwagi nauczycieli i opiekunów.
Nie dostrzega szkodliwości swojego
postępowania.
Aprobuje i pochwala złe zachowanie innych.

