
KRYTERIA PRZYZNAWANIA ODZNAKI „ WZOROWY UCZEŃ” W KLASACH I-III 

W OGÓLNOKSZTAŁCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA                                              

IM. I.J. PADEREWSKIEGO W KRAKOWIE 

 

I Stosunek do obowiązków szkolnych:  

1.Pełna gotowość do zajęć 

Uczeń ma zawsze :  

- przybory szkolne, zeszyty, podręczniki 

 - odrobione prace domowe 

 - strój gimnastyczny 

 -  obuwie na zmianę 

2.Wzorowe zachowanie podczas zajęć szkolnych 

 Uczeń: 

-uważa na zajęciach  

- wykorzystuje w swojej pracy maksimum swoich możliwości, jest pracowity, systematyczny, 

wytrwały 

- dba o czystość i estetykę swoich zeszytów, książek i przyborów, utrzymuje w idealnym 

porządku swoje otoczenie 

 - zgłasza swoją gotowość do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki 

- słucha wypowiedzi innych dzieci 

 - potrafi nie przerywać rozmówcy, szanuje zdanie innych 

 - nie przeszkadza w zajęciach 

3. Wzorowe zachowanie na przerwach 

Uczeń: 

 - przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych, 

 - nie biega  

- nie krzyczy 



 - nie śmieci  

- przebywa na korytarzu, na którym ma zajęcia 

- stosuje się do poleceń nauczyciela 

4. Bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie 

nauczania 

Uczeń: 

-osiąga bardzo dobre wyniki ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych 

5. Zdobywa nagrody i wyróżnienia  w konkursach szkolnych 

 Uczeń:  

- chętnie bierze udział w konkursach , zawodach i osiąga w nich sukcesy  

6. Praca na rzecz innych 

Uczeń: 

- bierze aktywny udział w  akcjach charytatywnych organizowanych w szkole 

 II. Umiejętność współpracy w grupie:  

1.Stosunek do koleżanek i kolegów  

Uczeń: 

- jest koleżeński i kulturalny w stosunku do kolegów 

 - potrafi rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez przemocy i agresji 

2. Udzielanie pomocy koleżeńskiej 

 Uczeń: 

 - dobrowolnie pomaga swoim kolegom 

- jest życzliwy w stosunku do innych dzieci i do dorosłych 

 III. Przestrzeganie norm obowiązujących w szkole: 

 1.Przestrzeganie regulaminów 

 Uczeń:  

- wzorowo  zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, wycieczek oraz w świetlicy, 

bibliotece i w stołówce szkolnej.   



 - przychodzi do szkoły w stroju galowym podczas uroczystości szkolnych  

2.Punktualność 

Uczeń:  

-nie spóźnia się na zajęcia, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, a nieobecności są 

uzasadnione i usprawiedliwione do 7 dni 

3. Poszanowanie mienia szkolnego i prywatnego 

 Uczeń: 

- dba o sprzęt szkolny, nie niszczy mienia szkolnego, publicznego i prywatnego   

- szanuje rzeczy innych i swoje 

 IV Kultura osobista  

1.Jest uczciwy  

Uczeń: 

 - zawsze mówi prawdę 

- potrafi przyznać się do błędu 

-stara się naprawić błędy  

2. Stosowanie ogólnie przyjętych form  grzecznościowych 

Uczeń:  

- zawsze  używa słów : dziękuję, proszę, przepraszam, dzień dobry, do widzenia 

- okazuje szacunek osobom starszym od siebie 

-wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią 

3. Kultura języka 

Uczeń: 

- dba o kulturę wypowiadania się 

 - nie używa brzydkich i obraźliwych słów 

-potrafi panować nad własnymi emocjami 

4. Przestrzeganie zasad higieny osobistej i porządku w miejscu pracy 



 Uczeń:  

- pamięta o myciu rąk przed posiłkiem 

- dba o porządek wokół siebie 

- segreguje śmieci 

- kulturalnie zachowuje się przy posiłkach 

 

Trzy uwagi negatywne otrzymane w ciągu danego roku szkolnego uniemożliwiają 

przyznanie odznaki „Wzorowy Uczeń” 

Odznaka „Wzorowy Uczeń” jest przyznawana przez Radę Pedagogiczną na wniosek 

wychowawcy klasy, po konsultacji z nauczycielami uczącymi w danej klasie, pedagogiem 

szkolnym, psychologiem  oraz wychowawcami  świetlicy i nauczycielem bibliotekarzem. 

 


