Regulamin
obowiązujący w Szkole Podstawowej w Marklowicach Górnych
w roku szkolnym 2017/18
określający szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów

1. W klasach I-III ocena zachowania uwzględnia następujące kryteria:
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: aktywność, punktualność, systematyczność,
sumienność, przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, dbałość o porządek.
2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: udział w konkursach,
zawodach, imprezach szkolnych, godne reprezentowanie szkoły, pomoc koleżeńska,
kultura osobista.
3) Dbałość o honor i tradycje szkoły: szacunek wobec symboli narodowych i szkolnych,
strój galowy na uroczystościach szkolnych, udział w uroczystościach szkolnych,
państwowych.
4) Dbałość o piękno mowy ojczystej: wzbogacanie słownictwa, np. przez czytelnictwo,
nieużywanie wulgaryzmów, stosowanie form grzecznościowych w kontaktach z
rówieśnikami i osobami dorosłymi.
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa, dbałość o higienę osobistą, niewykazywanie agresywnych zachowań.
6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: kulturalne zachowanie się w
czasie lekcji, przerw, uroczystości, przestrzeganie zasad odpowiedniego stroju.
7) Okazywanie szacunku innym osobom: okazywanie szacunku wobec rówieśników i
osób dorosłych, wypełnianie poleceń nauczyciela, prawdomówność.

2. W klasach IV-VIII ocena zachowania uwzględnia następujące kryteria:
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) zawsze przestrzega praw i obowiązków zawartych w statucie szkoły, obowiązujących
regulaminów,
2) wyróżnia się rzetelnym stosunkiem do nauki, obowiązków szkolnych, rozwija swoje
zainteresowania i uzdolnienia,
3) nigdy nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie nieobecności usprawiedliwia na bieżąco
po powrocie do szkoły,
4) wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
5) chętnie wykonuje powierzone zadania, inicjuje i realizuje własne przedsięwzięcia,
6) aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach dodatkowych, jest zawsze przygotowany,
nosi przybory szkolne, obuwie zmienne, dba o podręczniki,
7) kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, kolegów,
8) bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i poza nią (np. wolontariat, konkursy
przedmiotowe, zawody sportowe, uroczystości państwowe i regionalne, np.),
9) zawsze przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i
fizycznej, nie stosuje cyberprzemocy, reaguje na wszelkie przejawy zła,
10) szanuje i dba o mienie własne, innych i szkolne,
11) w określonym terminie przekazuje informacje rodzicom,

12) przestrzega ceremoniału uroczystości szkolnych, szanuje symbole narodowe, dba o
dobre imię szkoły
13) dba o własny wygląd zewnętrzny ( strój, fryzura, higiena),
14) wyróżnia się wysoką kulturą słowa, dba o właściwy ton wypowiedzi, stosuje zwroty
grzecznościowe, nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią,
15) nie opuszcza terenu klasy, szkoły podczas zajęć lekcyjnych bez ustalenia tego
z nauczycielem,
16) zawsze dba o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych, (np. nałogi, używki,
okaleczenia)
17) nie stwarza sytuacji prowokujących do złego zachowania,
18) nie ma żadnych uwag negatywnych w zeszycie spostrzeżeń,
19) nigdy nie wchodzi w konflikt z prawem,
20) jest uczynny wobec słabszych i potrzebujących pomocy,
21) szanuje pracę innych,
22) szanuje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) przestrzega praw i obowiązków zawartych w statucie szkoły, regulaminach,
2) ma rzetelny stosunek do nauki i obowiązków uczniowskich, rozwija swoje
zainteresowania i uzdolnienia,
3) nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie nieobecności usprawiedliwia na bieżąco po
powrocie do szkoły,
4) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
5) chętnie podejmuje się powierzonych mu zadań w szkole,
6) aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach dodatkowych, jest przygotowany, nosi
przybory szkolne, obuwie zmienne, dba o podręczniki szkolne,
7) kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, kolegów,
8) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i poza nią (np. wolontariat, konkursy
przedmiotowe, zawody sportowe, uroczystości państwowe i regionalne, np.),
9) przestrzega norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej,
nie stosuje cyberprzemocy, reaguje na wszelkie przejawy zła,
10) dba i szanuje mienie własne, innych i szkolne,
11) w określonym terminie przekazuje informacje rodzicom,
12) przestrzega ceremoniału uroczystości szkolnych, (odpowiedni do sytuacji strój
szkolny, wzorowe zachowanie), szanuje symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły,
13) dba o własny wygląd zewnętrzny (strój, fryzura, higiena),
14) cechuje się wysoką kulturą słowa, dba o odpowiedni ton wypowiedzi, stosuje zwroty
grzecznościowe, nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią,
15) nie opuszcza terenu klasy, szkoły podczas zajęć lekcyjnych bez ustalenia tego
z nauczycielem,
16) dba o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych, (np. nałogi, używki, okaleczenia)
17) nie stwarza sytuacji prowokujących do złego zachowania,
18) może mieć dwie uwagi negatywne w zeszycie spostrzeżeń (nie dotyczy zagrożenia
bezpieczeństwa),
19) nie wchodzi w konflikt z prawem,
20) pomaga słabszym i potrzebującym pomocy,
21) szanuje pracę innych,
22) szanuje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) zwykle przestrzega praw i obowiązków zawartych w statucie szkoły, regulaminach,
2) podejmuje wysiłek w opanowaniu treści objętych programem nauczania na miarę
swoich możliwości,
3) stara się nie spóźniać się na lekcje, a wszystkie nieobecności usprawiedliwia na
bieżąco po powrocie do szkoły,
4) dobrze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
5) wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań w szkole
6) bierze udział w lekcjach, zwykle ma potrzebne przybory szkolne, obuwie zmienne,
szanuje podręczniki szkolne,
7) sporadycznie zdarza mu się nie przygotować do zajęć,
8) zwykle kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, kolegów,
9) uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
10) stara się przestrzegać norm współżycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i
fizycznej, nie stosuje cyberprzemocy, reaguje na przejawy zła, zazwyczaj nie stosuje
wulgaryzmów,
11) kulturalnie zwraca się do dorosłych i rówieśników, zwykle stosuje zwroty
grzecznościowe, właściwy ton wypowiedzi,
12) szanuje i dba o mienie własne, innych i szkolne,
13) w określonym terminie przekazuje informacje rodzicom,
14) dba o własny wygląd zewnętrzny (strój, fryzura, higiena),
15) szanuje tradycję szkolną, symbole narodowe, dba o dobre imię szkoły,
16) nie opuszcza terenu klasy, szkoły podczas zajęć lekcyjnych,
17) dba o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych,
18) zwykle nie prowokuje do złego zachowania, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa
19) ma kilka uwag o niewłaściwym zachowaniu, dąży do poprawy swego zachowania,
20) sytuacje konfliktowe rozwiązuje w sposób pokojowy,
21) stara się być uczynnym wobec słabszych i udziela pomocy potrzebującym,
22) reaguje na upomnienia nauczycieli i personelu szkoły,
23) toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) nie zawsze podejmuje wysiłek w opanowaniu treści objętych programem nauczania,
2) czasem utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych, lekceważy upomnienia nauczyciela,
3) ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwione oraz niekiedy spóźnia się na lekcje,
4) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
5) bywa nieprzygotowany do zajęć, zdarza mu się zapominać przyborów szkolnych, nosi
obuwie zmienne,
6) nie zawsze sumiennie wykonuje dodatkowe prace i zadania,
7) przeważnie przestrzega statutu szkoły, regulaminów,
8) przeważnie przestrzega norm współżycia społecznego, zwykle nie wykazuje agresji
fizycznej i cyberprzemocy, zdarza mu się stosować wulgaryzmy,
9) czasem nie dba o mienie własne, innych i szkoły,
10) rzadko wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły,
11) zdarza mu się nie przekazać w określonym terminie informacji rodzicom,
12) ma wpisy w zeszycie spostrzeżeń o niewłaściwym zachowaniu, czasem podejmuje
próby naprawy zachowania,
13) zdarza mu się zapomnieć o stroju galowym na uroczystości szkolne,
14) nie zawsze szanuje tradycję szkolną, symbole narodowe oraz dobre imię szkoły,

15) czasem niekulturalnie zwraca się do dorosłych i rówieśników, zapomina o zwrotach
grzecznościowych,
16) nie opuszcza terenu klasy, szkoły podczas zajęć lekcyjnych,
17) przeważnie dba o bezpieczeństwo, zdrowie swoje i innych,
18) zdarza się mu wchodzić w konflikt z rówieśnikami, ale rozwiązuje je z pomocą
nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego,
19) nie zawsze toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i
kulturową,
20) nie zawsze reaguje na upomnienia nauczycieli i personelu szkoły
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, (np. brak materiałów, zeszytów
przedmiotowych, podręczników, przyborów szkolnych),
2) świadomie unika sprawdzianów ( nie jest to spowodowane chorobą),
3) zapytany podczas lekcji często odmawia odpowiedzi lub podejmuje niemerytoryczną
dyskusję z nauczycielem,
4) często nie usprawiedliwia nieobecności,
5) spóźnia się na lekcje,
6) nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
7) często nie wykonuje powierzonych zadań,
8) narusza statut szkoły, regulaminy,
9) zwykle nie przestrzega norm współżycia społecznego, używa wulgaryzmów, stosuje
agresję słowną, fizyczną, cyberprzemoc,
10) niszczy i nie dba o mienie własne, innych i szkolne,
11) ma liczne wpisy negatywnych zachowań w zeszycie spostrzeżeń,
12) nie szanuje tradycji szkolnej, symboli narodowych, dobrego imienia szkoły,
13) niewłaściwie reaguje na uwagi nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników, (np.
ubliża, wykazuje agresję),
14) bez pozwolenia nauczyciela opuszcza teren klasy, szkoły,
15) zdarza mu się stwarzać zagrożenie zdrowia i życia własnego i kolegów
16) niszczy mienie własne, innych i szkoły,
17) nie szanuje rówieśników, osób dorosłych (np. nauczycieli i innych pracowników
szkoły),
18) zdarza mu się doprowadzać do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności
światopoglądowej, religijnej, narodowościowej i kulturowej,
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) wagaruje, opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
2) bardzo często spóźnia się na lekcje bez podania przyczyny,
3) nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,
4) nie wykonuje zadań powierzonych mu przez nauczycieli,
5) zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi, lub podejmuje niemerytoryczną
dyskusję
z nauczycielem,
6) lekceważy naukę, bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, nie nosi
podręczników, zeszytów przedmiotowych, materiałów,
7) świadomie unika sprawdzianów,
8) bardzo często narusza statut szkoły, regulaminy,
9) nie poprawia złego zachowania,

10) nie przestrzega norm współżycia społecznego, używa wulgaryzmów, stosuje agresję
słowną i fizyczną, cyberprzemoc,
11) celowo niszczy mienie własne, szkoły i innych,
12) nie przekazuje informacji rodzicom,
13) ma liczne, powtarzające się wpisy negatywnych zachowań,
14) nie szanuje tradycji szkolnej, symboli narodowych, dobrego imienia szkoły,
15) samowolnie opuszcza klasę, szkołę,
16) stwarza zagrożenie zdrowia i życia własnego oraz kolegów, przynosi do szkoły
niebezpieczne przedmioty (np. noże, petardy, zapałki),
17) demoralizuje rówieśników, wchodzi w konflikt z prawem,
18) wywołuje sytuacje konfliktowe i bójki,
19) nie szanuje rówieśników, osób dorosłych (np. nauczycieli i innych pracowników
szkoły),
20) nie reaguje na upomnienia nauczycieli i personelu szkoły
21) jest bardzo nietolerancyjny i celowo doprowadza do zatargów z kolegami z powodu
ich odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowościowej i kulturowej.
Na daną ocenę uczeń musi spełnić co najmniej 80% wyżej wymienionych kryteriów.

