KARTA OCENY I SAMOOCENY ZACHOWANIA
Uczeń:_____________________________________________________________

nr z dziennika_______________
klasa________________________
rok szkolny__________________

/imię i nazwisko/

Skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

I półrocze
Ocena proponowana

KRYTERIA
Wychowawca

j.polski

j.obcy

historia

matematyka

1. Okazywanie szacunku innym osobom,

odpowiedzialność za własne czyny
i słowa, dbałość o cudze mienie.
2. Zachowanie podczas lekcji i zajęć.
3. Udział w zajęciach wyrównawczych,
kół zainteresowań, 4-tej godz. WF, itp.
4. Zachowanie podczas przerw.

*

5. Noszenie obuwia zmiennego i

schludny wygląd.
6. Zaangażowanie w życie szkoły
poprzez:
− udział w konkursach i zawodach
sportowych,
− pracę na rzecz klasy i SU.
7. Nieobecności nieusprawiedliwione,
spóźnienia.
8. Przekroczenie prawa/nałogi.

*

*
*
*

Podpis nauczyciela opiniującego
Podpis rodzica:

Podpis ucznia:

* - wypełnić gdy dotyczy
Kryteria 1 – 8 wypełnia wychowawca, nauczyciele przedmiotu: kryteria 1 – 3 a pozostałe, gdy dotyczą ucznia.

przyroda

muzyka

plastyka
technika

informatyka

W-F
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uczeń

zespół
uczniow
ski

ocena
ostateczna

KARTA OCENY I SAMOOCENY ZACHOWANIA
Uczeń:_____________________________________________________________

nr z dziennika_______________
klasa________________________
rok szkolny__________________

/imię i nazwisko/

Skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

II półrocze
Ocena proponowana

RYTERIA
Wychowawca

j.polski

j.obcy

historia

matematyka

1. Okazywanie szacunku innym osobom,
odpowiedzialność za własne czyny
i słowa, dbałość o cudze mienie.
2. Zachowanie podczas lekcji i zajęć.
3. Udział w zajęciach wyrównawczych,
kół zainteresowań, 4-tej godz. WF, itp.
4. Zachowanie podczas przerw.

*

5. Noszenie obuwia zmiennego i

schludny wygląd.
6. Zaangażowanie w życie szkoły
poprzez:
a. udział w konkursach i zawodach
sportowych,
b. pracę na rzecz klasy i SU.
7. Nieobecności nieusprawiedliwione,
spóźnienia.
8. Przekroczenie prawa/nałogi.

*

*
*
*

Podpis nauczyciela opiniującego
Podpis rodzica:

Podpis ucznia:

* - wypełnić gdy dotyczy
Kryteria 1 – 8 wypełnia wychowawca, nauczyciele przedmiotu: kryteria 1 – 3 a pozostałe, gdy dotyczą ucznia.

przyroda

muzyka

plastyka
technika

informatyka

W-F

religia

uczeń

zespół
uczniow
ski

ocena
ostateczna

