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Kryteria na ocenę wzorową: 

 

1. Brak godzin nieusprawiedliwionych i brak spóźnień nieusprawiedliwionych. 

2. Systematyczne i solidne odrabianie prac domowych oraz sumienne przygotowywanie się do lekcji, jak również 

dbałość o zeszyty przedmiotowe. 

3. Dbałość o pomoce naukowe i mienie szkolne. 

4. Aktywne uczestnictwo w lekcjach. 

5. Aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły. 

6. Przyjmowanie zadań i funkcji z własnej inicjatywy oraz wzorowe wywiązywanie się z nich. 

7. Bezwzględne respektowanie postanowień szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń, w tym dotyczących telefonów 

komórkowych. 

8. Godne reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i imprezach pozaszkolnych. 

9. Bezwzględna dbałość o kulturę słowa. 

10. Obowiązkowe codzienne noszenie jednolitego stroju szkolnego; schludny wygląd i dbanie o higienę osobistą. 

11. Brak uwag i negatywnych spostrzeżeń o uczniu. 

12. Przestrzeganie ładu, porządku i czystości otoczenia. 

13. Wzorowe zachowanie się w szkole i poza szkołą. 

14. Wzorowa współpraca z zespołem klasowym.  

15. Okazywanie szacunku osobom starszym. 

16. Kulturalne zachowanie się wobec rówieśników, szczególnie osób niepełnosprawnych. 

17. Godna naśladowania postawa wskazująca na poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka. 

18. Znajomość i rozumienie potrzeb innych, szczególnie osób niepełnosprawnych i chętne służenie im pomocą. 

19. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

 

Kryteria na ocenę bardzo dobrą: 

 

1. Brak godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień nieusprawiedliwionych. 

2. Systematyczne odrabianie prac domowych i solidne przygotowywanie się do lekcji oraz dbałość o zeszyty i 

podręczniki. 

3. Dbałość o pomoce naukowe i mienie szkolne. 

4. Aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych. 

5. Chętne przyjmowanie powierzonych zadań i funkcji oraz wywiązywanie się z nich bez zastrzeżeń ( przy 

niewielkiej pomocy nauczyciela). 

6. Respektowanie bez zastrzeżeń postanowień szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń, w tym dotyczących 

telefonów komórkowych. 

7. Godne reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach i imprezach pozaszkolnych. 

8. Bezwzględne dbanie o kulturę słowa. 

9. Brak negatywnych uwag o uczniu od nauczycieli, rówieśników i pracowników szkoły. 

       10.Obowiązkowe codzienne noszenie jednolitego stroju szkolnego; schludny wygląd i dbanie o higienę osobistą. 

       11.Przestrzeganie ładu, porządku i czystości otoczenia. 

12.Kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią. 

13.Bezkonfliktowe funkcjonowanie w zespole klasowym. 

14.Okazywanie szacunku osobom starszym. 

15.Kulturalne i z szacunkiem zachowanie wobec rówieśników ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

niepełnosprawnych. 

16.Znajomość i rozumienie potrzeb innych, szczególnie osób niepełnosprawnych i chętne służenie im pomocą. 

17.Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

 

Kryteria na ocenę dobrą: 

 

1. Dopuszczalna ilość nieusprawiedliwionych nieobecności – 1 dzień w roku (nie może to być suma pojedynczych 

godzin). 

2. Sporadyczne spóźnienia nieusprawiedliwione – nie częściej niż raz w miesiącu. Spóźnienie całogodzinne 

traktowane jest jak nieobecność nieusprawiedliwiona. 

3. Systematyczne odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do lekcji. 

4. Dbałość o pomoce naukowe i mienie szkolne. W przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody – naprawienie jej 

lub ponoszenie kosztów naprawy. 

5. Pozytywne zachowanie podczas lekcji. 

6. Wywiązywanie się z powierzonych funkcji. 

7. Respektowanie postanowień szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń, w tym dotyczących telefonów 

komórkowych. 

8. Aktywne uczestniczenie w apelach i uroczystościach szkolnych. 

9. Dbałość o kulturę słowa.  

10. Obowiązkowe codzienne noszenie jednolitego stroju szkolnego, schludny wygląd i dbanie o higienę osobistą. 

11. Przestrzeganie ładu, porządku i czystości otoczenia, w tym systematyczna zmiana obuwia. 

12. Stosowne zachowanie się poza szkołą. 

13. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

14. Poszanowanie godności osobistej i mienia drugiego człowieka. 

15. Właściwa współpraca w zespole klasowym. 

16. Pozytywne zachowanie w stosunku do osób starszych i rówieśników ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

niepełnosprawnych. 
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Kryteria na ocenę poprawną: 

 

1. Dopuszczalna ilość godzin nieusprawiedliwionych – 1 dzień w semestrze; sporadyczne spóźnienia 

nieusprawiedliwione, nie częściej niż 2 razy w miesiącu. 

2. Odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do lekcji w miarę własnych możliwości. 

3. Dbałość o pomoce dydaktyczne i mienie szkolne. W przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody – naprawienie 

jej lub ponoszenie kosztów naprawy. 

4. Pozytywne zachowanie podczas lekcji. 

5. Respektowanie postanowień szkoły i innych wewnętrznych zarządzeń, w tym dotyczących telefonów 

komórkowych. 

6. Wywiązywanie się z powierzonych zadań (wymaga motywowania). 

7. Akceptowanie reguł współpracy w zespole. 

8. Dbałość o kulturę słowa. 

9. Dbałość o higienę osobistą i schludny wygląd. Obowiązkowe codzienne noszenie jednolitego stroju szkolnego; 

schludny wygląd i dbanie o higienę osobistą. 

10. Przestrzeganie ładu, porządku i czystości otoczenia, w tym zmiana obuwia. 

11. Stosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą. 

12. Poszanowanie mienia i godności osobistej drugiego człowieka. 

13. Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa, poszanowanie zdrowia własnego i innych osób. 

14. Uczestniczenie w życiu szkoły. 

 

Kryteria na ocenę nieodpowiednią: 

 

1. Powtarzające się nieobecności nieusprawiedliwione ( do 20 godzin) szczególnie na lekcjach z tego samego 

przedmiotu oraz nagminne spóźnianie się na zajęcia. 

2. Niesystematyczne i niesolidne odrabianie prac domowych, nieprzygotowywanie się do lekcji, brak dbałości o 

podręczniki i zeszyty 

3. Brak poszanowania mienia szkolnego oraz własności innych osób. Uchylanie się od naprawiania lub ponoszenia 

kosztów naprawy umyślnie wyrządzonych szkód. 

4. Negatywne zachowanie na lekcjach i na przerwach wymagające interwencji wychowawcy, nauczyciela 

dyżurującego, dyrektora szkoły lub pedagoga. 

5. Destrukcyjne oddziaływanie na zespół klasowy i społeczność szkolną. 

6. Nierespektowanie postanowień i zarządzeń obowiązujących w szkole, w tym dotyczących telefonów 

komórkowych. 

7. Używanie niecenzuralnych słów w mowie i piśmie. 

8. Nieprzestrzeganie ładu, porządku, czystości otoczenia i higieny osobistej. 

9. Niesystematyczne noszenie jednolitego stroju szkolnego. 

10.Naruszanie godności osobistej i brak szacunku wobec rówieśników i innych osób. 

11.Brak dbałości o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób. 

 

Kryteria na ocenę naganną: 

 

1. Nagminne niewypełnianie obowiązków szkolnych.  

2. Długotrwałe wagary, liczne pojedyncze nieobecności na lekcjach (powyżej 20 godzin), nagminne spóźnianie się. 

3. Nieprzygotowanie się do lekcji (nieprowadzenie zeszytów przedmiotowych, nieprzynoszenie pomocy szkolnych, 

nieodrabianie prac domowych). 

4. Celowe niszczenie mienia wspólnego, oraz własności innych osób. Uchylanie się od naprawiania lub ponoszenia 

kosztów naprawy umyślnie wyrządzonych szkód. 

5. Nagminne utrudnianie i przeszkadzania w prowadzeniu lekcji. 

6. Destruktywne wpływanie na życie klasy i szkoły. 

7. Nierespektowanie zasad określonych statutem i regulaminem szkoły, w tym dotyczących telefonów komórkowych. 

8. Używanie wulgaryzmów (gesty, słowa, zachowania). 

9. Naganne zachowanie polegające na nieprzestrzeganiu norm społecznych. 

10. Negatywne, częste uwagi o uczniu (szkoła i środowisko zewnętrzne). 

11. Niedbały i niechlujny wygląd, nienoszenie jednolitego stroju      

     szkolnego. 

12. Demoralizujący wpływ na kolegów. 

13. Znieważanie, przezywanie, lżenie i poniżanie innych osób. 

14. Wszczynanie i czynne uczestnictwo w bójkach. 

15. Kradzieże, wyłudzanie pieniędzy i innych przedmiotów. 

16. Zastraszanie, znęcanie się fizyczne i psychiczne. 

17. Uczestnictwo w działaniach zorganizowanych grup nieformalnych. 

18. Świadome stwarzanie zagrożenia zdrowia i życia dla siebie i innych. 


