KARTA SAMOOCENY ZACHOWANIA UCZNIA ZA….. PÓŁROCZE
ROKU SZK. ........…/.......….
Jestem uczciwy wobec siebie i innych, czyli sprawiedliwie oceniam siebie i innych.
Przeczytaj uważnie poniższe zdania. Zastanów się i szczerze odpowiedz, w jakim stopniu one
dotyczą Ciebie. W zależności od tego, jak oceniasz siebie, wpisz znak X we właściwej
rubryce.

l.p.

Cecha

Zawsze

Często

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
Po dzwonku na lekcję uczeń
1. oczekuje na nauczyciela ustawiony
przed klasą.
Po wejściu do klasy bez zwłoki
2. przygotowuje podręczniki, zeszyty
i przybory szkolne.
3.

Nosi podręczniki, zeszyty, przybory,
materiały potrzebne do lekcji.

4. Odrabia zadania domowe.
5. Uczy się systematycznie.
Umożliwia sprawne
przeprowadzenie lekcji (nie
6.
rozmawia, nie opuszcza miejsca, nie
przerywa nauczycielowi).
7.

W czasie lekcji odpowiada po
udzieleniu głosu przez nauczyciela.

Po zakończeniu lekcji pozostawia
8. porządek na swoim miejscu pracy i
wokół niego.
9. Jest punktualny.
10. Przynosi na czas usprawiedliwienia.
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
Wywiązuje się z przydzielonych
11. przez nauczyciela funkcji i
obowiązków.
12. Rzetelnie pełni dyżury.

Sporadycznie

13.

Dba o porządek w klasie, na
korytarzu i wokół szkoły.
Dbałość o honor i tradycje szkoły.

14.

Nosi strój galowy w czasie
uroczystości szkolnych.

15.

Godnie zachowuje się w czasie
uroczystości w szkole i poza nią.
Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Dba o kulturę słowa (nie używa
wulgaryzmów), stosuje zwroty
16.
grzecznościowe (dziękuję, proszę,
przepraszam, dzień dobry) .
Dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób.
17.

Dba o schludny strój i higienę
osobistą.

W czasie przerwy zachowuje się
spokojnie i bezpiecznie dla siebie
18. i innych (nie biega po szkole,
przestrzega porządku w kolejce na
obiad, spożywa go kulturalnie).
19.

Przestrzega statutu i obowiązujących
regulaminów.
Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Szanuje koleżanki i kolegów (nie
poniża, nie wyśmiewa, nie obraża,
20.
nie przezywa, nie obgaduje, nie
krzywdzi).
Szanuje cudzą własność (nie bierze
21. bez pozwolenia, oddaje pożyczone
i znalezione).
Uczeń korzysta z telefonu
komórkowego w szkole i innych
22.
urządzeń elektronicznych zgodnie
z zasadami ustalonymi w szkole.
Chętnie bierze udział w organizacji
23. imprez i uroczystości
w oddziale, w szkole lub poza nią.
Okazywanie szacunku innym osobom.

Okazuje szacunek nauczycielom
i wszystkim pracownikom szkoły
wykonując ich polecenia, zwracając
24.
się do nich grzecznie, nie
przerywając rozmowy, pozdrawiając
w szkole i poza nią.
Przelicznik x suma wyborów:

Liczba punktów:
Suma punktów ucznia:
Ocena ucznia:
ocena wzorowa
ocena bardzo dobra
ocena dobra
ocena poprawna
ocena nieodpowiednia
ocena naganna poniżej

72 - 69 punktów
68 – 63 punktów
62 – 51 punktów
50 – 41 punktów
40 – 30 punktów
30 punktów

3x …

2x ...

1x...

