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Załącznik nr 2 
 

 SAMOOCENA UCZNIA 

NA TEMAT ZACHOWANIA W CIĄGU OKRESU 
 

Samoocena ucznia ma na celu przeprowadzenie refleksji ucznia na temat własnego zachowania w ciągu okresu i 

przedstawienie propozycji oceny. 

 
 

Zaznacz  X  w odpowiedniej kratce. 
 

Imię i nazwisko ucznia:  

Klasa:  

Data złożenia samooceny:  

Lp. Zachowanie zawsze często czasami nigdy 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia       

a) punktualnie przychodzę na zajęcia                                                                  

b) usprawiedliwiam nieobecne dni w szkole                                                               

c) jestem przygotowany do zajęć                                                                                 

d) wykonuję polecenia nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły                  

    

e) posiadam materiały szkolne i potrzebne przybory     

f) zmieniam obuwie                                                                                                   

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności 

szkolnej 

    

a) jestem koleżeński     

b) pomagam innym     

c) jestem tolerancyjny w stosunku do innych osób     

d) szanuję własność swoją i innych ludzi     

e) dbam o wyposażenie i mienie szkoły     

f) uczestniczę (na miarę możliwości) w życiu klasy     

h) uczestniczę (na miarę możliwości) w życiu szkoły     

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły     

a) biorę udział w konkursach przedmiotowych, 

olimpiadach, zawodach sportowych (w zależności od  

możliwości i uzdolnień) 

    

b) właściwie zachowuję się na uroczystościach szkolnych     

c) noszę odpowiedni strój galowy na uroczystości szkolne     

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej     

a) stosuję odpowiednie zwroty i wyrażenia adekwatne do 

danej sytuacji np. dzień dobry, przepraszam itp. 

    

b) dbam o poprawność swoich wypowiedzi     

c) używam wulgaryzmów wobec kolegów/koleżanek, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły 

    

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych     

a) właściwie zachowuję się na przerwach     

b) właściwie zachowuję się na lekcjach     

c) przejawiam zachowania zagrażające bezpieczeństwu 

innych (bicie, szarpanie, szantażowanie, wyłudzanie, 
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itp.) 

d) dbam o higienę osobistą     

e) przestrzegam zasad gier i zabaw     

f) stosuję używki np. papierosy, alkohol itp.     

g) sygnalizuję o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu     

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza 

nią 

    

a) jestem uczciwy, prawdomówny     

b) dbam o porządek wokół siebie, nie śmiecę     

c) dbam o swój wygląd zewnętrzny (noszę skromną 

fryzurę, schludny, skromny strój, nie maluję paznokci, 

nie noszę dużych ozdób, nie stosuję makijażu) 

    

d) przestrzegam zaleceń i nakazów dyrekcji szkoły     

e) właściwie zachowuję się w bibliotece i na świetlicy 

szkolnej w czasie oczekiwania na odjazd autobusu 

szkolnego 

    

f) używam telefonu komórkowego na przerwach i 

lekcjach 

    

g) korzystam z zakazanych stron internetowych itp.     

7. Okazywanie szacunku innym osobom     

a) wywiązuję się z przyjętych na siebie zobowiązań i 

obietnic 

    

b)  lekceważę uwagi innych osób     

c) swoim zachowaniem naruszam godność drugiego 

człowieka, obrażam  

    

d) szanuję poglądy innych     

 Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponowana przez ucznia ocena  

własnego zachowania: 

  

 

 


