Zał. nr 1
KARTA SAMOOCENY ZACHOWANIA
Imię i nazwisko.....................................................

klasa..........................

1. Przeczytaj i przemyśl dokładnie kryteria oceny.
2. Zaznacz krzyżykiem właściwą dla ciebie ocenę zachowania.
3. Podlicz punkty, oceo się sam
L.p.

Kryteria oceny

Moja

Tak
1.

Chętnie, aktywnie pracuję na rzecz szkoły, klasy, środowiska.

2.

Jestem punktualny.

3.

Jestem przygotowany do zajęd.

4.

Mam odpowiedni strój , zgodny ze Statutem

5.

Systematycznie uczęszczam na zajęcia.

6.

Biorę udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

7.

Życzliwie odnoszę się do koleżanek i kolegów.

8.

Jestem uprzejmy wobec dorosłych.

9.

Przestrzegam regulaminu spędzania przerw.

10.

Kulturalnie odzywam się do innych.

11.

Szanuję mienie społeczne i prywatne.

12.

Pomagam koleżankom i kolegom.

13.

Potrafię współpracowad w grupie.

14.

Uważnie słucham i nie przeszkadzam innym w wypowiedziach.

15.

Jestem zdyscyplinowany w czasie lekcji, nie utrudniam odbywania zajęd.

Semestr

I

Nie zawsze

Raczej nie

ocena

Tak

Semestr

II

Nie zawsze

Raczej nie

16.

Dbam o estetykę swojej sali, szkoły i otoczenia.

17.

Nie stosuję agresji fizycznej i słownej.

18.

Zachowuję się nienagannie podczas wyjśd poza teren szkoły.

19.

Nie opuszczam terenu szkoły podczas trwania zajęd.

20.

Przestrzegam zasad bezpieczeostwa

21.

Nie palę papierosów, nie spożywam alkoholu i innych używek.

wzorowe – 19 – 21 pkt. (odp. „tak”)
bardzo dobre – 16- 18pkt. (odp. „tak”+” „nie zawsze”)
dobre – 13 – 15 pkt. (odp. „tak”+” „nie zawsze”)
poprawne - 9 -12 pkt. (odp. „tak”+” „nie zawsze”)
nieodpowiednie – 5 – 8 pkt. (odp. „tak”+” „nie zawsze”)
naganne - 0 – 4 pkt. (odp. „tak”+” „nie zawsze”)
Za I semestr wystawiam sobie ocenę z zachowania:………………………..
Za II semestr wystawiam sobie ocenę z zachowania:……………………….

Zał. nr 2
KARTA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aktywnośd i systematycznośd pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
Punktualnośd
Przygotowanie do zajęd
Strój uczniowski
Systematycznośd uczęszczania na zajęciach
Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
Kulturalne odnoszenie się do innych
Przestrzeganie regulaminu spędzania przerw
Poszanowanie mienia społecznego i prywatnego
Koleżeoskośd
Współpraca w grupie
Zdyscyplinowanie w czasie lekcji
Dbanie o estetykę otoczenia szkolnego
Zachowanie podczas wyjśd poza teren szkoły
Przestrzeganie zasad bezpieczeostwa

16

Ocena koocowa

17

Podpis nauczyciela

świetlica

biblioteka

pedagog

religia

w-f

muzyka

plastyka

informatyka

technika

historia

przyroda

j. angielski

matematyka

klasa………………..

j. polski

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………..

Zał. nr 3

Bydgoszcz, dnia………………………………..

Sz. P.
……………………………………………
Na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 13 im. Prezydenta Leona Barciszewskiego,
w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy, informuję o przewidywanej ocenie niedostatecznej dla Paostwa dziecka
………………………………………….............., ucznia klasy………., z następujących przedmiotów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis wychowawcy…………………………….

Z powyższą informacją zostałem/ zostałam zapoznany/ zapoznana w dniu………………………

Podpis rodziców………………………………..

Zał. nr 3a

Bydgoszcz, dnia………………………………..

Sz. P.
……………………………………………

Na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 13 im. Prezydenta Leona Barciszewskiego
w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy, informuję o przewidywanej ocenie niedostatecznej dla Paostwa dziecka
………………………………………….............., ucznia klasy………., z następujących przedmiotów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie informuję, że zgodnie z &20 ust.8 rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów ( ponad 50 %
nieobecności na zajęciach) synowi/ córce grozi nieklasyfikowanie.
Podpis wychowawcy…………………………….

Z powyższą informacją zostałem/ zostałam zapoznany/ zapoznana w dniu………………………
Podpis rodziców………………………………..

Zał. nr 4

Bydgoszcz, dnia………………………………..

Sz. P.
……………………………………………

Na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 13 im. Prezydenta Leona Barciszewskiego
w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy, informuję o przewidywanym niepromowaniu Paostwa dziecka
…………….…………………………….…………… do klasy ……….
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Podpis wychowawcy…………………………….

Z powyższą informacją zostałem/ zostałam zapoznany/ zapoznana w dniu………………………

Podpis rodziców………………………………..

