
Kryteria z zachowania brane pod uwagę podczas  przyznawania odznaki 

„Wzorowy uczeń” w klasach 1-3 SP nr 25  

I.  Stosunek do obowiązków szkolnych i przestrzeganie norm obowiązujących w szkole:  

1.Pełna gotowość do zajęć:  uczeń ma: 

- przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, 

- odrobione  prace domowe,  

- strój gimnastyczny,  

- zmienne obuwie , 

- stój galowy podczas uroczystości szkolnych. 

(Może zgłosić dwa nieprzygotowania w semestrze z każdej edukacji) 

2.Wzorowe zachowanie podczas zajęć szkolnych oraz w świetlicy: uczeń: 

- zgłasza swoją gotowość do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki, 

- słucha wypowiedzi innych dzieci, 

- potrafi nie przerywać rozmówcy, szanuje zdanie innych, 

- aktywnie, pracowicie i sumienne wykonuje obowiązki szkolne, 

- chętnie podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych, 

- chętnie bierze udział w konkursach, zawodach,  

- dba o ład i porządek w sali i na korytarzu. 

3. Wzorowe zachowanie na przerwach: uczeń: 

-przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych, w przypadku pojawienia się niewłaściwego 

zachowania nie popełnia drugi raz tego samego błędu. 

4. Bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania.  

II. Umiejętność współżycia w grupie:  

1.Stosunek do koleżanek i kolegów : uczeń: 

- reaguje adekwatnie do sytuacji, w przypadku konfliktu stara się go spokojnie rozwiązać 

2. Udzielanie pomocy koleżeńskiej; uczeń: 

-dobrowolnie pomaga swoim kolegom,  

- jest życzliwy w stosunku do innych dzieci. 

3. Stosunek do osób dorosłych; uczeń: 

- z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych, 

- respektuje ich  prośby i polecania. 



4. Udział w wolontariacie 

Uczeń włącza się w działania wolontariatu, np. udział w akcjach charytatywnych. 

 

III. Przestrzeganie norm obowiązujących w szkole:  

1.Przestrzeganie regulaminów: uczeń: 

-  po dzwonku ustawia się pod klasą, 

- jest punktualny, 

-  odpowiednio zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, wycieczek i na stołówce szkolnej, 

-  zna i śpiewa hymn państwowy i szkolny. 

- dba o sprzęt szkolny, szanuje rzeczy innych i swoje. 

IV. Kultura osobista:  

Uczeń: 

1. Jest uczciwy, prawdomówny, potrafi przyznać się do błędu : 

2.  Kultura języka. Stosowanie ogólnie przyjętych form grzecznościowych: uczeń  

- dba o kulturę wypowiadania się, 

- często używa słów ; dziękuję, proszę, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, 

- nie używa brzydkich i obraźliwych słów. 

 


