Kryteria oceniania opisowego zachowania uczniów oddziałów 1-3
(STATUT ZSP3 §29 ust.10)

Śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów oddziałów I – III ustala się, biorąc Strona 1 z 1
pod uwagę następujące kryteria oceniania zachowania:
Data: 01.12.2017r.
Wywiązywanie się z Postępowanie
obowiązków ucznia zgodne z dobrem
społeczności
szkolnej.
Uczeń:
1.Wywiązuje się w
pełni z obowiązków
ucznia określonych w
statucie.
2. Systematycznie
przygotowuje się do
zajęć edukacyjnych,
odrabia zadania
domowe.
3. Aktywnie pracuje na
zajęciach
edukacyjnych.
4. Rozwija swoje
zainteresowania
i uzdolnienia.
5. Przestrzega zasad
ubierania się
określonych w statucie.
6. Wywiązuje się
z obowiązków
dyżurnego.
7. Dba o mienie szkoły
i własność prywatną.

Uczeń:
1. Bierze aktywny
udział w życiu klasy,
szkoły, środowiska
lokalnego.
2. Uczestniczy w
przedsięwzięciach
charytatywnych,
wolontariackich,
ekologicznych
i prozdrowotnych.
3. Korzysta z oferty
zajęć pozalekcyjnych.

Dbałość o honor
i tradycje szkoły

Dbałość o piękno
mowy ojczystej

Dbałość
o bezpieczeństwo
i zdrowie własne
oraz innych osób.

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1. Godnie reprezentuje
szkołę w środowisku
lokalnym.
2. Uczestniczy w
konkursach, zawodach
pozaszkolnych.
3. Zna tradycje i
historię szkoły,
zna i szanuje symbole
szkolne.

1. Dba o kulturę słowa,
nie używa
wulgaryzmów, agresji
słownej.
2. Stosuje zwroty
grzecznościowe.
3. Regularnie korzysta
z zasobów biblioteki
szkolnej.

1. Dba o
bezpieczeństwo swoje
i innych w szkole i
poza nią.
2. Przestrzega zapisów
regulaminów, procedur
szkolnych.
3. Troszczy się o swoje
zdrowie, higienę
osobistą i wygląd
zewnętrzny.
4. Reaguje
i przeciwstawia się
przejawom przemocy,
agresji, wulgarności.

Godne i kulturalne Okazywanie
zachowanie w szkole szacunku innym
i poza nią
osobom
Uczeń:
1. Zgodnie pracuje
i bawi się z kolegami,
nie wywołuje
konfliktów.
2. Jest koleżeński,
życzliwy, chętnie
pomaga innym.
3. Dokonuje
samooceny
zachowania.

Dyrektor ZSP3 w Skidziniu

Uczeń:
1. Kulturalnie odnosi
się do dorosłych
i kolegów.
2. Szanuje prawo do
swojej i innych
prywatności oraz prawo
do odmiennego zdania.
3. Dotrzymuje obietnic
i zobowiązań wobec
kolegów i dorosłych.

