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I.

OCENA WZOROWA

Uczeń wypełnia wszystkie wskazania dotyczące oceny dobrej
i bardzo dobrej, a ponadto:
 Godnie, z dumą i zaangażowaniem reprezentuje szkołę na
zewnątrz
 Świadomie uczestniczy w życiu religijnym szkoły
 Wykazuje się ponadprzeciętną kulturą osobistą
 Sumiennie i systematycznie przygotowuje się do wszystkich
zajęć szkolnych na miarę swoich możliwości
 Chętnie

i

z

zaangażowaniem

uczestniczy

w

zajęciach

dodatkowych, kołach przedmiotowych, itp.
 Swoją postawą prezentuje zasady i wartości religijne,
których, gdy zachodzi potrzeba, zawsze jest gotów bronić
 Uczestniczy w pracach społecznych na rzecz szkoły
 Uczestniczy w akcjach charytatywnych (w miarę możliwości).
 Rzetelnie

przygotowuje

się

do

konkursów

i

zawodów

szkolnych.
 Bezinteresownie okazuje pomoc kolegom w szkole i poza nią.
 Jest

koleżeński,

otwarty

wobec

wszystkich

społeczności szkolnej
 Jest uczciwy i szczery w swoim postępowaniu
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członków

II. OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń wypełnia wszystkie wskazania dotyczące oceny dobrej,
a ponadto:
 Wykazuje się bardzo wysoką kulturą osobistą
 Przygotowuje się do zajęć szkolnych na miarę swoich
możliwości
 Okazuje szacunek wszystkim nauczycielom i pracownikom
szkoły
 Bierze aktywny udział w zajęciach szkolnych często również
pozaszkolnych
 Uczestniczy w konkursach i zawodach szkolnych.
 Rozwija swoje zdolności w kołach zainteresowań.
 odznacza

się

życzliwością,

wysoką

kulturą

słowa,

koleżeńskością,
 jest bardzo aktywny, zaangażowany na lekcjach,
 systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć
 przeciwstawia się wszelkim nałogom i różnym rodzajom
agresji,
 uczestniczy

w

modlitwie

szkolnej,

uroczystościach,

rekolekcjach i mszach św. organizowanych przez szkołę
 dba o dobre imię szkoły
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III. OCENA DOBRA

1. ŻYCIE RELIGIJNE SZKOŁY.
Uczeń:
 Bierze udział w uroczystościach religijnych odbywających się
w szkole.

2. STOSUNEK DO SYMBOLI RELIGIJNYCH I NARODOWYCH.
Uczeń:
 Odnosi

się

z

szacunkiem

do

symboli

religijnych

i narodowych.
 Kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych
i religijnych.

3. SZACUNEK DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA ORAZ PRZYRODY.
Uczeń:
 Okazuje szacunek pracownikom szkoły, uczniom oraz innym
osobom przebywającym na terenie szkoły i poza nią, np.:
rodzicom innych uczniów.
 Szanuje przyrodę.
 Akceptuje i szanuje wszystkich, a szczególnie nowych
członków społeczności szkolnej.
 Nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi ludźmi
i zwierzętami.
 Nie prowokuje bójek, konfliktów ani kłótni.
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4. OBOWIĄZKI SZKOLNE.
Uczeń:
 Zna regulamin szkoły i przestrzega wszystkich zasad,
w

szczególny

sposób

tych,

dotyczących

powinności

i obowiązków ucznia
 Nie spóźnia się. Dotrzymuje ustalonych terminów.
 Utrzymuje porządek wokół siebie.
 Wywiązuje się z obowiązków szkolnych:
 systematycznie

uczęszcza

na

zajęcia

i pozalekcyjne,
 na bieżąco odrabia zadania domowe,
 wywiązuje się z dyżurów,
 jest zawsze przygotowany do zajęć,
 wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.
 Nie przeszkadza w zajęciach.
 Nie zapomina o szkolnym stroju.
 Nie podpowiada podczas sprawdzianów i kartkówek.
 Nie odpisuje:
 zadań domowych,
 podczas sprawdzianów i kartkówek.

5. KULTURA OSOBISTA.
Uczeń:
 Zna zwroty grzecznościowe i używa ich na co dzień.
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lekcyjne

 Nie używa wulgarnych słów.
 Poproszony o pomoc – w razie możliwości zawsze pomaga.
 Przestrzega

pór

posiłków

oraz

podstawowych

zasad

zachowania w trakcie ich spożywania (nie rozmawia, nie
brudzi). Nie je w nieodpowiednim czasie ani miejscu.
 Dba o właściwy wygląd:
 nosi włosy odpowiedniej długości (dziewczęta - włosy
związane tak, by nie zasłaniały oczu) (chłopcy – włosy
krótko ścięte),
 dba o odpowiedni wygląd skóry i paznokci (obcięte,
niepomalowane),
 nosi stosowne ozdoby (dozwolone są krótkie kolczyki),
 nosi ubrania o odpowiedniej długości (mini oraz zbyt
krótkie bluzeczki są zakazane).

6. UCZCIWOŚĆ.
Uczeń:
 Jest prawdomówny.
 Nie kradnie.
 Potrafi przyznać się do winy i przeprosić.

7. STOSUNEK DO MIENIA SZKOLNEGO I SPOŁECZNEGO.
Uczeń:
 Szanuje mienie szkolne i społeczne.
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 Nie przynosi do szkoły czasopism, gier, filmów, zabawek ani
żadnych przedmiotów uważanych za nieodpowiednie.

8. PRZESTRZEGANIE ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU
I SYSTEMU OCENIANIA SZKOŁY.
Uczeń:
 Przestrzega regulaminu szkolnego.

IV. OCENA POPRAWNA

Uczeń nie wypełnia niektórych wskazań dotyczących oceny
dobrej, tzn.,
 czasami nie przygotowuje się do zajęć i w rezultacie,
w stosunku do swoich możliwości osiąga przeciętne wyniki
 często spóźnia się na zajęcia
 ma nieusprawiedliwione godziny nieobecności w szkole
 unika noszenia stroju szkolnego.
 odpisuje zadania domowe.
 nietaktownie zachowuje się w stosunku do innych.
 nie wykonuje poleceń dyżurnych oraz przewodniczącego.
 przeszkadza w prowadzeniu zajęć.
 sporadycznie uczestniczy w konfliktach.
 wykazuje brak zaangażowania i aktywności podczas zajęć
szkolnych
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 jak i w pracach na rzecz szkoły.

V. OCENA NIEODPOWIEDNIA

Uczeń nie wypełnia wskazań dotyczących oceny dobrej, tzn.:
 Ma

lekceważący

stosunek

do

wartości

religijnych

i moralnych
 Notorycznie łamie punkty regulaminu szkolnego
 Jest wulgarny i agresywny w stosunku do rówieśników
i nauczycieli.
 Stosuje wulgarne i obraźliwe gesty, używa wulgarnego
słownictwa, prezentuje wulgarne treści i postawy
 Wywiera demoralizujący wpływ na rówieśników.
 Fałszuje podpisy, utrudnia kontakt nauczyciela z rodzicami
bądź prawnymi opiekunami
 Okłamuje nauczycieli, rodziców i kolegów.
 Nie szanuje mienia szkolnego ( sprzęt szkolny, pomoce
szkolne, kwiaty itp.).
 Notorycznie spóźnia się na lekcje.
 Podczas zajęć szkolnych korzysta z telefonu komórkowego
 Odpisuje zadania domowe.
 Odpisuje w czasie sprawdzianów i klasówek.
 Przeszkadza w prowadzeniu zajęć.
 Ignoruje uwagi nauczycieli.
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 Opuszcza bez pozwolenia teren szkoły w czasie przerw i zajęć
szkolnych.
 Niewłaściwie

zachowuje

się

na

wycieczkach

szkolnych

i akademiach, oraz na terenie szkoły: w szatni, w jadalni, na
korytarzach.

VI. OCENA NAGANNA

Uczeń nie wypełnia wskazań dotyczących oceny dobrej, tzn.:
 Wyśmiewa symbole religijne i narodowe.
 Nie wykazuje poczucia patriotyzmu.
 Notorycznie spóźnia się na lekcje.
 Wagaruje.
 Opuszcza bez pozwolenia teren szkoły w czasie przerw i zajęć
szkolnych.
 Arogancko

zachowuje

się

w

stosunku

do

nauczycieli

i pracowników szkoły.
 Ignoruje uwagi nauczycieli.
 Używa wulgarnego słownictwa w stosunku do pracowników
szkolnych i kolegów.
 Okłamuje nauczycieli, rodziców i kolegów.
 Fałszuje podpisy rodziców i nauczycieli.
 Kradnie.
 Wymusza pieniądze.
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 Znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi ludźmi
i zwierzętami.
 Niszczy przyrodę.
 Niszczy sprzęt szkolny.
 Notorycznie i celowo nie odrabia zadań domowych.
 Świadomie

i

z

widoczną

premedytacją

przeszkadza

w prowadzeniu zajęć.
 Przynosi

do

przedmioty

szkoły

czasopisma,

powszechnie

uważane

gry,
za

zabawki

i

inne

nieodpowiednie,

demoralizujące, gorszące lub obrażające uczucia i poglądy
innych
 Podczas zajęć szkolnych korzysta z telefonu komórkowego
lub konsoli do gier.
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