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Załącznik nr 4 
 

Szkolna skala oceniania z zachowania w klasach I-III 
 

1. Ocena zachowania ucznia jest opinią szkoły o: wypełnianiu przez ucznia podstawowych 
obowiązków szkolnych, frekwencji, jego kulturze osobistej, stosunku do nauczycieli, 
kolegów i innych osób oraz zaangażowaniu w życie wspólnoty szkolnej. 

2. Ocenę z zachowania w klasach I – III ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna. 
 
Uczniowie klas III wdrażani zostają do samooceny oraz mają możliwość wpływania na 
ocenę swoich kolegów w formie pisemnej (załącznik A i B) 

 
3. Ocena z zachowania obejmuje następujące postawy ucznia: 

 
 uznawanie autorytetów, 
 kulturę osobistą (grzeczność, uczynność, uprzejmość), 
 obowiązkowość, dokładność, 
 zaangażowanie, inicjatywę, 
 kontakty koleżeńskie, 
 poszanowanie własności, 
 słuchanie, wypełnianie poleceń 
 ekonomiczne wykorzystanie czasu, 
 utrzymywanie porządków wokół siebie, 
 obecność na zajęciach, brak spóźnień. 

 
4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z zachowania: 

a) zachowanie wzorowe 
Uczeń maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości, nie ma nieusprawiedliwionych godzin. 
Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zawsze 
przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński, chętnie pomaga koleżankom i 
kolegom, kultura osobista i język ucznia nie budzą żadnych zastrzeżeń. Nigdy nie bierze udziału 
w bójkach, kłótniach i sporach. Nigdy się nie spóźnia na zajęcia. Wzorowo zachowuje się 
podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni 
powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, 
cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i 
porządek w miejscu pracy. 
 

b) zachowanie bardzo dobre 
Uczeń wykorzystuje swoje możliwości intelektualne, bierze udział w życiu szkoły, bardzo 
dobrze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, jest koleżeński, pomaga kolegom i 
koleżankom w klasie, najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i 
rówieśników, szanuje pracę innych. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nie bierze 
udziału w bójkach, kłótniach i sporach. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń 
zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni 
powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze 
i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w 
miejscu pracy. 
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c) zachowanie dobre 

Uczeń ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, jego kultura osobista nie budzi 
zastrzeżeń, sumiennie wykonuje powierzone mu zadania, bierze udział w pracach 
dodatkowych, jest chętny do współpracy. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób 
dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia 
swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Sporadycznie 
spóźnia się na zajęcia. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Nie sprawia 
większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie 
pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie 
własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w 
miejscu pracy. 
 

d) zachowanie poprawne 
Uczeń nie zawsze zadowalająco wypełnia obowiązki, często opuszcza lekcje, zdarza mu się 
spóźniać na zajęcia, sporadycznie angażuje się w prace społeczne, jego kultura osobista budzi 
niewielkie zastrzeżenia, np. używa wulgarnego słownictwa i niestosownie się zachowuje, nie 
zawsze potrafi być koleżeński. Bierze udział w bójkach, kłótniach i sporach. Trzeba 
przyprowadzać go do porządku uwagami.  
 

e) zachowanie nieodpowiednie 
Uczeń nie zawsze wypełnia obowiązki ucznia, często opuszcza zajęcia, ma wiele spóźnień, nie 
angażuje się w prace społeczne, jego kultura osobista budzi duże zastrzeżenia np. używa 
wulgarnego słownictwa i niestosownie się zachowuje. Bierze udział w bójkach, kłótniach i 
sporach. Ma wiele uwag. 
 

f) zachowanie naganne  
Uczeń uchyla się od wypełniania obowiązków szkolnych, nagminnie spóźnia się na zajęcia, 
dezorganizuje pracę nauczyciela. Jest niekoleżeński, jego kultura osobista budzi bardzo 
poważne zastrzeżenia. Niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do osób dorosłych i 
rówieśników. Często używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest 
konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Sprawia kłopoty 
wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych 
mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. 
Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. 
Ma wiele uwag. 
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Załącznik A 
 

Karta samooceny trzecioklasisty 
 
 
………………………………………………………….     
 ……………………………… 

   Imię i nazwisko         Data 
 
……………………………… 

Klasa 
 
 
A – zawsze     B – często    C – rzadko 
 
 

1.  Przejawiam właściwy stosunek do dorosłych na 
terenie szkoły i poza nią. 

A B C 

2.  Chętnie pomagam innym. A B C 
3.  Pamiętam o zwrotach grzecznościowych. A B C 

4.  Zawsze odrabiam zadania domowe. A B C 
5.  Przynoszę do szkoły wszystkie potrzebne rzeczy. A B C 

6.  Wywiązuje się z umów i zobowiązań. A B C 

7.  Kończę rozpoczętą pracę. A B C 
8.  Aktywnie uczestniczę w zajęciach. A B C 

9.  Chętnie pracuję na rzecz klasy i szkoły. A B C 
10.  Zgodnie i bezpiecznie pracuję i bawię się A B C 

11.  Jestem tolerancyjny – szanuje zadanie i poglądy 
innych. 

A B C 

12.  Szanuję wyposażenie prywatnie, klasy i szkoły. A B C 

13.  Jestem przyjacielem przyrody. A B C 
14.  Uważnie słucham innych. A B C 

15.  Podczas dyskusji czekam na swoją kolej. A B C 
16.  Umiejętnie gospodaruję wyznaczonym czasem. A B C 

17.  Dbam o swój wygląd. A B C 
18.  Mam porządek w plecaku i na ławce. A B C 

19.  Nie spóźniam się. A B C 
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Załącznik B 
 

Czy znasz swoich kolegów? 
 
Wpisz imiona koleżanek i kolegów. 
 

1. To jest ktoś w naszej klasie, kogo bardzo lubię. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nie używa niewłaściwych słów, zawsze jest grzeczny i kulturalny. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zawsze jest przygotowany do zajęć. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Często i chętnie działa na rzecz klasy. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jest sprawiedliwy, nie pozwala krzywdzić innych. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Chętne pomaga innym. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Najwięcej kłopotów w klasie sprawia. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Pracuje na zajęciach szybko, sprawnie i wytrwale. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Dba o porządek w klasie. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Nie spóźnia się. Nigdy bez powodu nie opuszcza zajęć. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


