PROCEDURA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
W KLASACH IV - VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

OCENA

Godne reprezentowanie
szkoły na zewnątrz.

Dbałość o bezpieczeństwo
i zdrowie własne oraz
innych osób.
Godne i kulturalne
zachowanie się w szkole
i poza nią.
Aktywne uczestniczenie
w życiu klasy i szkoły.

Wywiązywanie się
z obowiązków ucznia.

NAZWISKO I IMIĘ
UCZNIA

OCENA ZACHOWANIA

OCENY: wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna
- Ocena z zachowania jest ustalana na podstawie średniej ocen uzyskanych w 5 obszarach.
- Uczeń, który w sposób drastyczny naruszył jeden z obszarów otrzymuje ocenę naganną
bez względu na oceny w pozostałych obszarach.
- Uczeń może otrzymać ocenę wzorową w poszczególnych obszarach, jeżeli jest to
udokumentowane wpisaną uczniowi pochwałą.

OBSZAR I
Obecność
na
zajęciach

OCENA
wzorowa
bardzo dobra
dobra
poprawna
nieodpowiednia
naganna

OBSZAR OCENA
I-V
Uwagi
wzorowa
bardzo dobra
dobra
poprawna
nieodpowiednia
naganna

KRYTERIA
- brak godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień
- do 2 godzin nieusprawiedliwionych i maks. 2 spóźnień
- do 6 godzin nieusprawiedliwionych i 4 spóźnień
- do 12 godzin nieusprawiedliwionych i 6 spóźnień
- do 24 godziny nieusprawiedliwionych
- 56 godzin nieusprawiedliwionych i więcej

KRYTERIA
- nie więcej niż 2 uwagi
- nie więcej niż 4 uwagi
- nie więcej niż 6 uwag
- nie więcej niż 8 uwag
- nie więcej niż 10 uwag
- wielokrotne uwagi o drastycznym przekroczeniu zasad
zachowania lub zachowanie skutkujące naganą Dyrektora
Szkoły

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
- przebywa w szkole od momentu rozpoczęcia zajęć aż do ich zakończenia;
- uczestniczy we wszystkich zajęciach zgodnie z planem lekcji;
- punktualnie przychodzi na zajęcia;
- uważa na lekcji (śledzi tok lekcji, siedzi na wyznaczonym miejscu, przyjmuje prawidłową
postawę, nie reaguje na to, co dzieje się na zewnątrz, nie zabiera głosu bez pozwolenia
prowadzącego zajęcia, nie je i nie pije).
- jest przygotowany do lekcji;
- nie korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela;
- podporządkowuje się zarządzeniom dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej;
- wykonuje polecenia nauczycieli bez zbędnego komentarza;
- po wejściu do szkoły, w szatni, zmienia obuwie, zostawia okrycie wierzchnie i nakrycie
głowy ( w pomieszczeniu uczeń nie nosi nakryć głowy: czapek, kapturów od bluz, chust);
- na wskazane uroczystości szkolne zakłada strój odświętny;
- rzetelnie wykonuje powierzone mu obowiązki;
- nie zakłóca przebiegu lekcji;
- posiada zeszyt do korespondencji z rodzicami/opiekunami;
- ma usprawiedliwione zgodnie z procedurą nieobecności;
- dba o czystość pomieszczeń szkolnych, w których przebywa.
II. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
- respektuje przepisy BHP obowiązujące na terenie szkoły;
- dostrzega i zgłasza dorosłym usterki i zagrożenia;
- przestrzega zapisów wynikających z wewnętrznych regulaminów szkoły;
- nie prowokuje i nie zachowuje się agresywnie, nie jest obojętny na przejawy agresji;
- nie używa i nie namawia innych do nałogów (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie
narkotyków);
- nie wnosi na teren szkoły niebezpiecznych substancji i przedmiotów;
- nie narusza przepisów prawa;
- nie uczestniczy w nieformalnych grupach przestępczych
III. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
- uczestniczy i zachowuje się kulturalnie na imprezach organizowanych przez szkołę;
- swoją postawą przyczynia się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły;
- stosuje zwroty grzecznościowe;
- nie używa wulgarnych słów i reaguje na przejawy wulgaryzmu;
- jest grzeczny, kulturalny i tolerancyjny we wszystkich kontaktach interpersonalnych;
- jest uczynny i pomaga innym;
- nie komentuje wypowiedzi innych;
- nosi strój zgodny z zapisem w Statucie Szkoły;
- szanuje mienie własne, innych i szkoły;
- nie wnosi na teren szkoły materiałów nieprzyzwoitych i nie zachowuje się w sposób
demoralizujący;
- do szkoły nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące ucznia od rodziców, innych uczniów,
mieszkańców osiedla, innych szkół, instytucji, służb mundurowych.
IV. Aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły.
- dba o wygląd klasy, budynku szkolnego i otoczenia;
- bierze udział w życiu klasy;
- pomaga kolegom w nauce;
- aktywnie pracuje i współpracuje w organizacjach działających na terenie szkoły;
- uczestniczy w przygotowaniu imprez szkolnych;

V. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
- uczestniczy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych lub bierze udział w ich
przygotowaniu;
- godnie bierze udział w imprezach i uroczystościach pod opieką nauczycieli (np. z okazji
świąt państwowych lub kościelnych).
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OCENA

Godne reprezentowanie
szkoły na zewnątrz.

Aktywne uczestniczenie
w życiu klasy i szkoły.

Godne i kulturalne
zachowanie się w szkole
i poza nią.

Dbałość o bezpieczeństwo
i zdrowie własne oraz
innych osób.

Wywiązywanie się
z obowiązków ucznia.

KARTA BIEŻĄCEJ OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30
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Godne reprezentowanie
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Aktywne uczestniczenie
w życiu klasy i szkoły.

Godne i kulturalne
zachowanie się w szkole
i poza nią.

Dbałość o bezpieczeństwo
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innych osób.

Wywiązywanie się
z obowiązków ucznia.
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