
Uczeń:  

Ocena podwyższona Ocena dobra Ocena obniżona 

Treść oceny I II III Treść oceny I II III Treść oceny 

Aktywnie uczestniczy w uroczystościach, przedsięwzięciach i impre-
zach klasowych i szkolnych 

   Dba o dobre imię i tradycje szkoły: 
- okazuje szacunek wobec symboli naro-
dowych, religijnych i wartości szkolnych 
- uczestniczy w działaniach na rzecz śro-
dowiska społecznego i przyrodniczego, 
- reprezentuje klasę i szkołę  
- nosi określony w Statucie strój uczniow-
ski 
- uczestniczy w działaniach wynikających 
z tradycji szkoły 

   Zakłóca przebieg uroczystości 

Bierze udział w uroczystościach pozaszkolnych       Lekceważy symbole narodowe, religijne i szkolne 

Uczestniczy w działaniach proekologicznych       Dewastuje środowisko przyrodnicze 

Uczestniczy w działaniach charytatywnych: uczeń klasy VII/ VIII 
wypracował w wolontariacie ……… godzin 

      Odmawia udziału w szkolnych działaniach na rzecz środowiska, 
nie uczestniczy w wolontariacie 

Uczestniczy w konkursach, zawodach        Odmawia uczestnictwa w zawodach, konkursach, przedsięwzię-
ciach Z sukcesem reprezentuje klasę lub szkołę (konkursy, zawody, pre-

zentacje…) 
   

   Nie wywiązuje się z pełnionych funkcji 

Wywiązuje się z pełnionych funkcji: jakich ?       Nie nosi jednolitego stroju szkolnego, wyglądem narusza posta-
nowienia Statutu 

Reaguje na łamanie przez kolegów norm klasowych    Przestrzega  zasad Szkolnego Kodeksu 
Norm: 
- podporządkowuje się klasowym zasa-
dom 
- zachowuje się bezpiecznie i przyjaźnie 
wobec innych 
-szanuje wspólne mienie oraz wytwory 
pracy własnej i innych 

   Łamie ustalone zasady klasowe. 

Informuje dorosłych o zachowaniach agresywnych       Stosuje agresję fizyczną 

   Stosuje agresję słowną 

   Stosuje agresję psychiczną 

   Wymusza rzeczy/zachowania 

   Przywłaszcza/niszczy rzeczy 

   Niszczy wspólne mienie oraz wytwory pracy własnej i innych 

Kieruje pracą grupy współpracując z pozostałymi    Przestrzega norm kulturalnego zacho-
wania się: 
- współpracuje z innymi,  nie wywołuje 
konfliktów,  stosuje zwroty grzecznościo-
we, - posługuje się poprawnym słownic-
twem: nie używa gwary, nie stosuje wul-
garyzmów,  okazuje szacunek w relacjach 
z dorosłymi 

   Nie współpracuje z innymi w wykonywanych zadaniach, utrudnia 
ich wykonanie 

Pomaga z inicjatywy własnej lub na prośbę innych (np. pomoc kole-
żeńska, pomoc w przygotowaniu dekoracji, pomoc w stołówce, w 
bibliotece, świetlicy………. 

      Stosuje wulgaryzmy 

   Zachowuje się niekulturalnie podczas pobytu w szkole (obraża, 
lekceważy innych, nie reaguje na uwagi, utrudnia i przeszkadza w 
prowadzeniu zajęć) 

Reaguje na sytuacje zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa własnego 
i kolegów 

   Przestrzega zasad bezpieczeństwa i 
zdrowego stylu życia: 
- przestrzega porządku w miejscu pracy i 
na terenie szkoły 
- przestrzega zasad bezpiecznego poru-
szania się po szkole i podczas wycieczek 
- prezentuje postawy zgodne ze zdrowym 
trybem życia 

   Nie przestrzega porządku w miejscu pracy i na terenie szkoły 

   Samowolnie oddala się od grupy 

Angażuje się w działania profilaktyczne na terenie szkoły: jakie? 
 

      Naraża zdrowie własne lub innych 

Systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych    Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 
- systematycznie i punktualnie uczestni-
czy w zajęciach,  
- przynosi obowiązkowe materiały 
- z obowiązków wywiązuje się terminowo 
- informuje rodziców o sytuacji szkolnej  

   Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia  

Wykonuje dodatkowe zadania, jakie?       Nie odrabia prac domowych 

   Nie przynosi obowiązkowych materiałów 

   Nie czyta w terminie lektury 

   Spóźnia się 

   Nie nosi stroju gimnastycznego 

   Nie przekazuje informacji rodzicom 
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