
29.05. 20r.  

 

Temat: Na jaką ocenę z zachowania zasługuję? 

 

Witaj,  

lekcję online będziemy mieli za tydzień, tj. 5.06. Jeszcze będę cię o tym informowała w oddzielnej 

wiadomości w e-dzienniku. Za tydzień będziemy wystawiać oceny z zachowania. Wychowawca 

bierze pod uwagę nie tylko własne spostrzeżenia, ale również uwagi mogą mieć inni nauczyciele 

uczący w kl. 4. Jednak ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

Prosiłabym, żebyś zapoznał się z kryteriami, które zamieszczam poniżej i sprawdził, na jakie 

zachowanie zasługujesz oraz czy spełniasz podane punkty. 

Szczegółowe kryteria ocen zachowania: 
 

§126.1. Wzorowe – otrzymuje uczeń, który: 

1) jest sumienny w nauce i wypełnianiu innych obowiązków;  

2) wyróżnia się dużą aktywnością w pomocy kolegom w nauce;  

3) chętnie podejmuje prace społeczno - użyteczne na terenie szkoły, klasy i środowisku w tym  

w formie wolontariatu; 

4) ma rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych; 

5) ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone obowiązki; 

6) wzorowo i kulturalnie zachowuje się na przerwach wobec nauczycieli, kolegów, wszystkich 

pracowników szkoły oraz na uroczystościach szkolnych i imprezach poza szkolnych; 

7) jest koleżeński wobec rówieśników; 

8) nie może mieć uwag, dotyczących: stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej  

oraz używania wulgaryzmów, złego zachowania lub nieodpowiedniego stosunku do obowiązków 

szkolnych, 

9) uwag dotyczących przywołania ucznia do porządku (np. śmiecenie, rozmowy w czasie lekcji, 

niestosowanie się do poleceń nauczyciela)  ma nie więcej niż dwie; 

10) wszystkie godziny nieobecności ma usprawiedliwione;  

11)  rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

12) bierze udział w konkursach i olimpiadach szkolnych, gminnych oraz rejonowych; 

13) ma schludny wygląd bez ekstrawagancji, makijażu itp. 

2. Bardzo dobre -  otrzymuje uczeń, który: 

1) zachowuje się kulturalnie i grzecznie w stosunku do pracowników szkoły i kolegów; 

2) chętnie służy pomocą w dziedzinie nauki jak i wykonaniu prac społecznych;  

3) bierze chętnie udział w zajęciach pozalekcyjnych, uczestniczy w olimpiadach i konkursach 

szkolnych; 

4) ma rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych; 

5) ponosi pełną odpowiedzialność w wykonywaniu poleceń nauczycieli; 

6) kulturalnie zachowuje się na przerwach wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów  

oraz na uroczystościach szkolnych i imprezach poza szkolnych; 

7) uwag dotyczących przywołania ucznia do porządku (np. śmiecenie, rozmowy w czasie lekcji, 

niestosowanie się do poleceń nauczyciela) nie więcej niż pięć; 

wszystkie godziny nieobecności  ma usprawiedliwione; 



8) ma schludny wygląd bez ekstrawagancji i makijażu itp.  

3. Dobre  - otrzymuje uczeń, który: 

1) wyróżnia się w realizacji niektórych zadań; 

2) potrafi  współżyć w zespole; 

3) włącza się w prace społeczno - użyteczne na rzecz szkoły i środowiska; 

4) ma rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych; 

5) ponosi odpowiedzialność za powierzone obowiązki; 

6) kulturalnie zachowuje się na przerwach wobec nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły; 

7) jest koleżeński wobec swoich rówieśników, nie odmawia pomocy w nauce kolegom,  

gdy się do niego zwrócą; 

8) uwag dotyczących przywołania ucznia do porządku (np. śmiecenie, rozmowy w czasie lekcji, 

niestosowanie się do poleceń nauczyciela)  ma nie więcej niż osiem; 

9) Schludny wygląd bez ekstrawagancji, makijażu itp.; 

10) Wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia  ma usprawiedliwione. 

 

Zamieściłam punkty ze Statutu do zachowania: wzorowego, bardzo dobrego i dobrego, ponieważ 

niższych nie przewiduję. Zapoznaj się z nimi i za tydzień każdego z osobna będę pytała: 

• Na jakie zachowanie zasługujesz? 

• Dlaczego? 

Proszę się zatem przygotować do odpowiedzi. 

Miłego weekendu       

Wychowawca 


