SZKOŁA PODSTAWOWA IM ZOFII NAŁKOWSKIEJ W POZNANIU
KARTA INFORMACJI O ZACHOWANIU UCZNIA
Imię i nazwisko:...........................................................................klasa:............. rok szkolny:20.…/20….
Punkty

Kryteria Oceny
I.
1
2
3

Rozwój własnych zainteresowań
Uczeń bierze udział w konkursach.
Uczeń reprezentuje szkołę w zawodach (np. sportowych, tanecznych).
Uczeń bierze udział w stałych zajęciach szkolnych ( koła zainteresowań) i pozaszkolnych (np. ZHP, kluby
zainteresowań – udokumentowane).

I
sem

II
sem

0-1-2
0-1-2
0-1-2

(2 pkt. – spełnia wyróżniająco(minimum 3), 1 pkt. – spełnia, 0 pkt. – nie spełnia)

II. Postawa społeczna ucznia
1
Uczeń podejmuje dodatkowe obowiązki na rzecz klasy (np. samorząd klasowy, łącznik z biblioteką, opieka nad
kwiatami, gazetka klasowa, przygotowanie dyskoteki, wigilii, narady, prowadzenie kroniki szkolnej).
2
Uczeń podejmuje dodatkowe obowiązki na rzecz szkoły (np. samorząd szkolny, gazetka, wolontariat, aktywny udział
w uroczystościach szkolnych, poczet sztandarowy, werblista).

0-2-4
0-2-4

(4 pkt. – spełnia często, 2 pkt. – spełnia sporadycznie, 0 pkt. – nie spełnia)

III. Frekwencja
1
Spóźnienia.

0-1-2

(2 pkt.- nie więcej niż 3 w semestrze, 1 pkt.-nie więcej niż 6 w semestrze, 0 pkt.- więcej niż 6)

2

Godziny nieusprawiedliwione.

(4 pkt.- nie więcej niż 3 w semestrze, 2 pkt. – nie więcej niż 10 w semestrze, 0 pkt. – więcej niż 10)
20-50 godz. Nieusprawiedliwionych- ocena nieodpowiednia, powyżej 50 godz.- ocena naganna bez względu na liczbę
punktów z zachowania

IV. Sumienność, pilność, odpowiedzialność.
1
Uczeń wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie obowiązków, dotrzymuje ustalonych
terminów (np. zwrot książek do biblioteki, zwrot sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwień, odrabianie zadań
domowych)
2
Uczeń narusza zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

(4 pkt. – spełnia, 2 pkt. – sporadycznie nie spełnia, 0 pkt. –często nie spełnia)

0-2-4

0-2-4
0-2-4

3

Wygląd i strój szkolny zgodny ze statutem szkoły

0-1-2

V.
1

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych osób, unika sytuacji stanowiących zagrożenie dla zdrowia (bezpieczne
korzystanie ze sprzętu szkolnego, bezpieczne spędzanie czasu w budynku szkolnym i na boisku unikanie bójek)

0-3-6

(2 pkt. – spełnia, 1 pkt. – 1-2 uwagi na temat stroju 0 pkt. – 3 uwagi lub więcej na temat stroju)

(6 pkt. – spełnia, 3 pkt. – okazjonalnie nie spełnia, 0 pkt. – często nie spełnia)

VI. Kultura zachowania /na ocenę mają wpływ uwagi wszystkich pracowników szkoły/
1
Uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do dorosłych i rówieśników w szkole i poza nią. /w

0-2-4-6

2

0-2-4-6

przypadku nagany dyrektora – 0 pkt/
Uczeń szanuje godność innych. /zachowanie wolne od: wyśmiewania, poniżanie, obrażanie innych, cyberprzemocy/
(6 pkt. – spełnia, 4 pkt. – sporadycznie nie spełnia, 2 pkt. – często nie spełnia 0 pkt. – b. często nie spełnia )

3
4

Uczeń dba o czystość mowy (brak wulgaryzmów)
Uczeń szanuje własność innych.

5

Uczeń prezentuje postawę wolną od nałogów.

6

Uczeń zachowuje się na zajęciach szkolnych zgodnie z przyjętymi zasadami
(pod uwagę brana jest średnia ocena wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie)

(4 pkt. – spełnia, 2 pkt. – sporadycznie nie spełnia, 0 pkt. – często nie spełnia)

0-2-4
0-2-4
0-1

(1pkt. – spełnia, 0 pkt. – nie spełnia)

0-1-2-34-5-6

VII. Ustalenia końcowe:
1
Przy ustaleniu końcowej oceny z zachowania wychowawca otrzymuje dodatkowo do dyspozycji 8 pkt.
2
Klasa otrzymuje do dyspozycji 4 pkt. /koleżeńskość, życzliwość, aktywność na rzecz klasy/
Razem:
Ocena:

W przypadku szczególnego łamania przez ucznia regulaminu szkoły,
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym wychowawca ma prawo obniżyć
ocenę bez względu na uzyskaną liczbę punktów.

Po podliczeniu punktów stosuje się poniższą tabelę przeliczeniową
Łączna liczba punktów
75 – 66
65 – 56
55 – 41
40 – 22
21 – 0
Uczeń, który dopuścił się wykroczenia o wyjątkowo dużej
szkodliwości społecznej (kradzieże, chuligaństwo, rozboje, akt
wandalizmu) oraz notorycznie wagarował może otrzymać ocenę
naganną niezależnie od liczby uzyskanych punktów.

Ocena całościowa
Wzorowe
( pod warunkiem spełnienia bez zastrzeżeń III-VI.5 oraz VI.6 5-6pkt.)
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

Semestr I
Podpis rodzica:
Data / podpis wychowawcy

Semestr II

