
Kryteria ocen z zachowania uczniów klasy 2B 

WZOROWE Otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wzorową frekwencję (nie ma godzin 
nieusprawiedliwionych, a jego frekwencji jest wysoka) 

 charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i dbaniem o 
mowę ojczystą 

 nie daje przyzwolenia na używanie wulgaryzmów w swojej 
obecności 

 uzewnętrznia pozytywne stosunki z członkami społeczności 
klasowej i szkolnej 

 wyraźnie dba o swój rozwój osobisty, czyli udział w 
dodatkowych i uzupełniających formach kształcenia, czy 
różnorodne formy pozaszkolnej aktywności 

 aktywnie uczestniczy w życiu społecznym klasy i szkoły 

 legitymuje się dużym szacunkiem dla nauczycieli i innych 
pracowników szkoły 

 bierze udział w uroczystościach szkolnych 

 bierze udział w olimpiadach, konkursach, zawodach 
sportowych i stara się uzyskać jak najlepszy wynik 

BARDZO DOBRE Otrzymuje uczeń, który: 

 posiada bardzo dobrą frekwencję (nie ma godzin 
nieusprawiedliwionych) 

 charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą 

 uzewnętrznia prawidłowe stosunki z członkami społeczności 
klasowej i szkolnej 

 dba o rozwój osobisty 

 uczestniczy w życiu społecznym klasy i szkoły 

 legitymuje się szacunkiem do nauczycieli i innych 
pracowników szkoły 

 bierze udział w uroczystościach szkolnych 

DOBRE Otrzymuje uczeń, który: 

 angażuje się w pracę na rzecz szkoły 

 charakteryzuje się dbaniem o postępy w nauce i kulturę 
osobistą 

 przestrzega zasad współżycia społecznego 

 legitymuje się szacunkiem do nauczycieli i innych 
pracowników szkoły 

 bierze udział w uroczystościach szkolnych 
 

POPRAWNE Otrzymuje uczeń, który: 

 przestrzega elementarnych zasad kultury osobistej i norm 
współżycia społecznego 

 reaguje pozytywną zmianą zachowania na uwagi nauczycieli 
i wychowawców odnośnie zachowania 
 



NIEODPOWIEDNIE Otrzymuje uczeń, który: 

 nie osiąga postępów w nauce i bardzo skromnie angażuje 
się w swój rozwój osobisty 

 często lekceważy normy współżycia społecznego 

 ma niską kulturę osobistą 

 rzadko reaguje pozytywną zmianą na uwagi nauczycieli i 
wychowawców dotyczące zachowania 

NAGANNE Otrzymuje uczeń, który: 

 nie osiąga postępów w nauce i demonstruje brak 
zaangażowania w swój rozwój osobisty 

 notorycznie lekceważy normy współżycia społecznego 

 ma niską kulturę osobistą 

 nie reaguje na uwagi nauczycieli i wychowawców dotyczące 
zachowania 

 stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, 
nauczycieli lub innych zagrażającą ich życiu lub zdrowiu, 
bądź naruszającą ich bezpieczeństwo 

 na terenie szkoły posiada, używa, bądź rozprowadza środki: 
alkohol, narkotyki, nikotyna, opiaty, lotne rozpuszczalniki, 
amfetaminę, kokainę i inne środki zaburzające świadomość 

 rozpowszechnia wśród młodzieży materiały przedstawiające 
zachowanie agresywne, okrucieństwo wobec drugiego 
człowieka lub obrażające uczucia religijne 

 świadomie niszczy dobro materialne należące do szkoły, 
ucznia, nauczyciela lub innych osób 

 narusza godność osobistą ucznia, nauczyciela lub innej 
osoby poprzez zniesławienie, agresję lub prowokację 

 opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu 
przyznanego na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych 

 


