
Załącznik do WSO  nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W SIERPCU 

 

1. Ocenę zachowania semestralną (roczną) wystawia wychowawca klasy, uwzględniając 
samoocenę ucznia, opinię nauczycieli i uczniów klasy. 

 
2. Uczeń, który z któregokolwiek obszaru otrzymał „0" punktów, nie może uzyskać wzorowej 

oceny zachowania. 
 
3. Ustala się następujące przedziały punktowe niezbędne do uzyskania danej oceny 

zachowania: 
ocena wzorowa   - 75 – 70pkt. 
ocena bardzo dobra   - 69 – 62pkt. 
ocena dobra    - 61 – 54pkt. 
ocena poprawna   - 53 – 36pkt  
ocena nieodpowiednia  - 35 – 28pkt. 
ocena naganna   - 27 – 0pkt. 
 

4. Oceniane są następujące obszary zachowania uczniów, dla których ustala się kryteria 
sukcesu oraz możliwe do uzyskania punkty w skali od 0 do 3. 

  

Lp. Obszary 
zachowania 

uczniów  

 Kryteria sukcesu 
  

 
 

Punkty 

1.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wywiązywanie 
się z 
obowiązków 
ucznia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzetelnie pracuje podczas lekcji; notuje, stara się być aktywny, 
wypełnia polecenia, posiada wymagane pomoce szkolne, nie 
przeszkadza w prowadzeniu lekcji, itp. 

  

Osiąga maksymalne wyniki w stosunku do swoich możliwości.   

Wykorzystuje dostępne warunki szkolne i pozaszkolne do 
wszechstronnego wzbogacenia własnej osobowości, np. uczęszcza 
na koła zainteresowań, przynależy do organizacji szkolnych, itp.  

 

Jest punktualny: (dopuszcza się 3 spóźnienia usprawiedliwione             
na 1 lekcję) 

 

0 spóźnień (3pkt.) 

1-3 spóźnień  (2pkt.) 

4-7 spóźnień (1pkt.) 

powyżej 8 spóźnień (0pkt.) 

Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności ( w ciągu 7 dni) i nie 
wagaruje 

 

0 godzin nieusprawiedliwionych (3pkt.)  

0-5 godzin nieusprawiedliwionych (2pkt.) 

6-15 godzin nieusprawiedliwionych (1pkt.)  

powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych (0pkt.) 

Sumienne dotrzymuje terminów (zwrot książek do biblioteki, 
zaświadczenia szkolne, wpłaty pieniężne, etc)  

  



 
2. 

 
Postępowanie 
zgodne z dobrem 
społeczności 
szkolnej 

Inicjuje i angażuje się w działania na rzecz klasy i szkoły 
 ( gazetki, organizacja imprez) 

  

Aktywnie pracuje w samorządzie szkolnym lub klasowym lub 
organizacjach szkolnych 

 

Stara się pomagać kolegom i koleżankom w nauce, aktywnie 
uczestniczy w akcjach charytatywnych  

 

3. Dbałość o honor 
i tradycje szkoły 

Aktywnie uczestniczy w uroczystościach państwowych na terenie 
szkoły i miasta (apele, przedstawienia, poczet sztandarowy). 
Podczas uroczystości właściwie zachowuje się, posiada odpowiedni 
strój. 

 

Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach, 
olimpiadach, itp. 

 

4. Dbałość o 
bezpieczeństwo i 
zdrowie własne i 
innych 

Dba o higienę osobistą   

Jest wolny od nałogów (nie pije alkoholu, nie pali papierosów, nie 
bierze narkotyków, itp.)  

 

Nie wnosi do szkoły i na zajęcia lekcyjne przedmiotów 
niebezpiecznych dla zdrowia innych ludzi  

 

Przestrzega regulaminu zachowania w szatni (zmienia obuwie, w 
czasie przerw nie przebywa w szatni) 

 

Przestrzega regulaminu zachowania podczas przerw 
międzylekcyjnych (nie biega, nie wszczyna bójek, nie oddala się 
poza teren szkoły, nie przebywa w miejscach niedozwolonych, etc.)  

 

Reaguje na agresję słowną i fizyczną, nie dokucza innym.  

5.  Godne, 
kulturalne 
zachowanie się 
w szkole i poza 
nią  
 

Dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów   

Dba o odpowiedni strój uczniowski, nie ubiera się wyzywająco   

Jest uczciwy – nie kłamie, nie szantażuje, nie kradnie, nie wszedł w 
konflikt z prawem  

  

Szanuje mienie swoje i innych    

Okazuje szacunek innym – nie obraża, używa zwrotów 
grzecznościowych, itp. 

  

Dba o porządek - nie zaśmieca otoczenia    

Nie używa telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego w 
czasie zajęć lekcyjnych i na przerwach  

  

Stosuje zasady kulturalnego zachowania się:    

0 uwag (3pkt.)  
1-3 uwag (2pkt.) 
4-7 uwag (1pkt.) 
powyżej 7 uwag (0pkt.) 

6. Suma    

  

 


