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Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 29/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169  

im. Marii Dąbrowskiej w  Łodzi 

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA 

Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. 

- regularnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych, przygotowuje się do nich oraz właściwe zachowuje się w ich 

trakcie, a w szczególności: odrabia zadane przez nauczyciela prace, przynosi pomoce i materiały wskazane przez 

nauczyciela, prowadzi zeszyty przedmiotowe i ćwiczenia, 

- w czasie zajęć zawsze zachowuje się w sposób umożliwiający sobie i innym uczniom pełne uczestnictwo  

w zajęciach, 

-  systematyczne i punktualne uczęszcza na zajęcia szkolne (brak spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności). 

- przestrzega obowiązujące w szkole regulaminy i procedury,  

- terminowo wykonuje przyjęte na siebie zobowiązania na rzecz klasy i szkoły, 

- dba o estetyczny wygląd na co dzień, a podczas uroczystości szkolnych nosi jednolity strój galowy. 

II. Dbałość o honor i tradycję szkoły i mowę ojczystą. 

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

- godnie reprezentuje klasę i szkołę, w czasie uroczystości szkolnych, 

- godnie reprezentuje klasę i szkołę w  uroczystościach i zajęciach pozaszkolnych, 

- dba o dobre imię szkoły i jej tradycje, 

- przestrzega zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

- odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i personelu szkoły. 

III. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. Okazywanie szacunku. 

- dba o życie własne i innych, zdrowie oraz rozwój, 

- swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu klasowego, 

- postępuje zgodnie z zasadami tolerancji, 

- przestrzegania zasady bezpieczeństwa, 

- dba o ład, porządek, higienę oraz mienie wspólne i osobiste, 

- dba o środowisko naturalne, 

- rekompensuje wyrządzone szkody. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

 

Ocena wzorowa: 

- uczeń przestrzega postanowień §39 Statutu Szkoły Podstawowej nr 169 im Marii Dąbrowskiej  

w Łodzi i Regulaminu Ucznia, 

- spełnia wszystkie warunki określone w kryteriach I, II, III, 

- uzyskał sumę punktów 200 i więcej 

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń przestrzega postanowień §39 Statutu Szkoły Podstawowej nr 169 im Marii Dąbrowskiej w Łodzi  

i Regulaminu Ucznia, 

- spełnia prawie wszystkie warunki określone w kryteriach I, II, III, 

- uzyskał sumę punktów od 151 – do 199 
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Ocena dobra: 

- uczeń czasami nie przestrzega postanowień §39 Statutu Szkoły Podstawowej nr 169 im Marii Dąbrowskiej  

w Łodzi i Regulaminu Ucznia, ale uchybienia nie są rażące (potwierdzeniem są punkty ujemne), 

- spełnia prawie wszystkie warunki określone w kryteriach I, II, III, 

- uzyskał sumę punktów od 100 - do150 

 

Ocena poprawna: 

- uczeń często nie przestrzega postanowień §39 Statutu Szkoły Podstawowej nr 169 im Marii Dąbrowskiej w Łodzi 

i Regulaminu Ucznia, a uchybienia budzą istotne zastrzeżenia (potwierdzeniem są punkty ujemne), 

- nie spełnia wszystkich warunków określone w kryteriach I, II, III, (potwierdzeniem są punkty ujemne) 

- uzyskał sumę punktów od 51 do 99  

Ocena nieodpowiednia: 

- uczeń systematycznie narusza postanowienia §39 Statutu Szkoły Podstawowej nr 169 im Marii Dąbrowskiej  

w Łodzi i Regulamin Ucznia, nie podejmuje żadnych prób zmiany postawy oraz lekceważy obowiązki szkolne lub 

zasady współżycia społecznego (potwierdzeniem są punkty ujemne), 

- nie spełnia wszystkich warunków określone w kryteriach I, II, III, (potwierdzeniem są punkty ujemne) 

- uzyskał sumę punktów od 21 do 50  

Ocena naganna: 

- uczeń systematycznie narusza postanowienia §39 Statutu Szkoły Podstawowej nr 169 im Marii Dąbrowskiej w 

Łodzi i Regulaminu Ucznia, nie podejmuje żadnych prób zmiany postawy oraz lekceważy obowiązki szkolne lub 

zasady współżycia społecznego (potwierdzeniem są punkty ujemne), 

- uczeń popełnił wykroczenie o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej, np.: kradzież, akt wandalizmu, 

chuligaństwo, picie alkoholu lub używanie innych środków odurzających (należy uwzględnić dotychczasową 

postawę ucznia), 

- nie spełnia wszystkich warunków określone w kryteriach I, II, III, (potwierdzeniem są punkty ujemne), 

- uzyskał sumę punktów 20 i mniej. 

 

 


