
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA  
UCZNIÓW KLASY 1  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 7 obszarów,  
z których uczeń zostanie oceniony:  
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

2. Ocenianie bieżące odbywa się za pośrednictwem uwag pozytywnych i negatywnych 
wpisywanych do dziennika elektronicznego w zakładce uwagi. Każda uwaga ma 
przypisany jeden z obszarów wymienionych w punkcie 1. 

 

3. W obszarze „wywiązywanie się z obowiązków ucznia" będzie oceniane:  
1) osiągane wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych 

uwarunkowań,  
2) przygotowanie do zajęć,  
3) dbanie o estetykę swojego wyglądu,  
4) przebywanie w obuwiu zastępczym na terenie szkoły,  
5) punktualne przychodzenie na zajęcia, 
6) pełnienie dyżurów klasowych oraz innych powierzonych funkcji,  
7) przestrzegane ustalonych zasad, norm i procedur. 

 

4. W obszarze „postępowanie z dobrem społeczności szkolnej" będzie oceniane:  
1) pomaganie innym,  
2) zaangażowanie w życie klasy i szkoły,  
3) aktywne uczestniczenie w kołach zainteresowań i w zajęciach wyrównawczych, 
4) reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach,  
5) dbanie o mienie własne, cudze i szkolne. 

 

5. W obszarze „dbałość o honor i tradycje szkoły" będzie oceniane:  
1) chętne i aktywne uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, 
2) kulturalne uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, 
3) przestrzeganie obowiązku noszenia stroju galowego. 

  
6. W obszarze „dbałość o piękno mowy ojczystej" będzie oceniane:  

1) wypowiadanie się w sposób kulturalny i taktowny,  
2) używanie niestosownych i wulgarnych słów. 

 

7. W obszarze „dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób" będzie 
oceniane:  
1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych,   
2) przestrzeganie zasad zawartych w wewnętrznej procedurze bezpieczeństwa w 

szkole, 
3) przykładne zachowanie wobec innych. 

 

8. W obszarze „godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią" będzie oceniane:  
1) zachowanie taktowne, uprzejme i życzliwe,  
2) postawa godna naśladowania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 
3) niestwarzanie sytuacji konfliktowych,  
4) zachowanie się w czasie lekcji, przerw i innych zajęć. 

 

9. W obszarze „okazywanie szacunku innym osobom" będzie oceniane:  
1) używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach,  
2) kulturalne zachowanie się wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów. 


