
Moi mili, 
proszę o zwrotną informację dotyczącą Waszego zaangażowania w życie klasy, szkoły oraz podczas 
zdalnego nauczania. Informacje te mogą mi pomóc przy wystawianiu ocen z zachowania. Proszę 
również o szczerą samoocenę. 
Postarajcie się wypełnić kartę, możecie wybrać sobie sposób w jaki to zrobicie:

a) możecie wydrukować i wypełnić,
 b) skopiować i napisać na komputerze,
c) napisać na kartce odpowiedzi i przesłać mi zdjęcia.

Zdjęcia wyślijcie na adres magdalenaszywala569@gmail.com do dnia 21.05.2020

Wychowawczyni
Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………                                                  rok szkolny

2019/2020

1.Moja dodatkowa rola w klasie /działacz w samorządzie klasowym, organizator imprezy, współorganizator, opiekun kącika,

gazetki klasowej, kronikarz, skarbnik, fotoreporter, pomocnik w nauce,  itp./:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Moja działalność na rzecz szkoły/ klasy./działalność charytatywna np. przyniesienie karmy dla zwierząt w 
schronisku,poczęstunku na imprezy klasowe,  pomoc nauczycielowi np. w posprzątaniu klasy, zakładaniu krzeseł itp.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Mój udział w organizowanych w szkole apelach i uroczystościach szkolnych /nazwa uroczystości lub imprezy 
szkolnej, występujący, mówiący wiersze, śpiewający, grający na instrumencie, przygotowujący dekorację/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Mój udział w szkolnych konkursach i zawodach przedmiotowych /nazwa konkursu, przedmiot, osiągnięcia/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Moja pozaszkolna aktywność /organizacje pozaszkolne, sekcje sportowe, ogniska muzyczne, koła zainteresowań, pasje, 
zainteresowania oraz wolontariat/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

mailto:magdalenaszywala569@gmail.com


Moja samoocena zachowania
Proszę w odpowiednim polu wstawić

znaczek +

zawsze prawie
zawsze

przewa
żnie

rzadko prawie
wcale

wcale

dobrze wypełniam obowiązki szkolne /systematyczne odrabianie
zadań domowych, przygotowanie do lekcji, noszenie przyborów i
podręczników/
jestem punktualny

podczas  lekcji  zachowuję  się  tak,  by  nie  przeszkadzać  innym
uczniom w klasie

podczas lekcji  koncentruję się na tym, co proponuje nauczyciel,
aktywnie uczestniczę w zajęciach
przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas przerw między 
lekcjami, dbam o bezpieczeństwo  i zdrowie - swoje i innych
dbam o kulturę słowa w rozmowach z kolegami i koleżankami

jeśli  obrażę  lub  skrzywdzę  drugą  osobę  przepraszam  i  próbuję
poprawić relacje z pokrzywdzonym
z  szacunkiem  odnoszę  się  do  uczniów,  nauczycieli  i  innych
pracowników szkoły

wypełniam obowiązki dyżurnego w klasie

noszę strój galowy podczas uroczystości szkolnych

dbam o czystość i estetykę klasy i szkoły

zauważam  swoje  błędy  i  staram  się  z  własnej  inicjatywy  je
naprawić

Propozycja mojej oceny z zachowania ….......................................................................................
(wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia, naganna)

Podpis ucznia ……………………………………………………………………… data: ……………………………………………………………………………..


