
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

  Scuola Primaria 

 

 

 

NB: I momenti della vita scolastica comprendono: le ore didattiche in classe, l’intervallo, la 

ricreazione, il servizio mensa. La valutazione complessiva è la media degli indicatori riportati. 

 
 

 

GGIIUUDDIIZZIIOO  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

  

  

  

OOttttiimmoo  

 

••  LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà  èè  ssttaattaa  pprrooppoossiittiivvaa..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  aadduullttii  èè  ssttaattoo  rriissppeettttoossoo  ee  ccoollllaabboorraattiivvoo..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  ppaarrii  èè  ssttaattoo  ccoollllaabboorraattiivvoo..  

••  IIll  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssccoollaassttiicchhee  ee  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee  èè  ssttaattoo  

iinntteerriioorriizzzzaattoo..  

••  LLee  ccoonnsseeggnnee  ssoonnoo  ssttaattee  ppuunnttuuaallii..  

••  HHaa  aavvuuttoo  ccuurraa  ddeell  pprroopprriioo  eedd  aallttrruuii  mmaatteerriiaallee..  

  

  

  

DDiissttiinnttoo  

  

••  LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  pprrooppoossttee  ddiiddaattttiicchhee  èè  ssttaattaa  aattttiivvaa..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  aadduullttii  èè  ssttaattoo  rriissppeettttoossoo..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  ppaarrii  èè  ssttaattoo  ppoossiittiivvoo..  

••  IIll  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssccoollaassttiicchhee  ee  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee  èè  ssttaattoo  

aabbbbaassttaannzzaa  aaddeegguuaattoo..  

••  LLee  ccoonnsseeggnnee  ssoonnoo  ssttaattee  aabbbbaassttaannzzaa  ppuunnttuuaallii..  

••  HHaa  aavvuuttoo  ccuurraa  ddeell  pprroopprriioo  eedd  aallttrruuii  mmaatteerriiaallee..  

  

  

  

BBuuoonnoo  

  

••  LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà  vvaa  ttaallvvoollttaa  ssoolllleecciittaattaa..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  aadduullttii  èè  ssttaattoo  ggeenneerraallmmeennttee  rriissppeettttoossoo..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  ppaarrii  èè  ssttaattoo  qquuaassii  sseemmpprree  ccoorrrreettttoo..  

••  IIll  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssccoollaassttiicchhee  ee  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee  èè  ssttaattoo  nneell  

ccoommpplleessssoo  aaddeegguuaattoo..  

••  LLee  ccoonnsseeggnnee  ssoonnoo  ssttaattee  aabbbbaassttaannzzaa  ppuunnttuuaallii..  

••  HHaa  aavvuuttoo  aabbbbaassttaannzzaa  ccuurraa  ddeell  pprroopprriioo  eedd  aallttrruuii  mmaatteerriiaallee..  

  

  

  

DDiissccrreettoo  

  

••  LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà  èè  ssttaattaa  sseelleettttiivvaa..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  aadduullttii  èè  ssttaattoo  qquuaassii  sseemmpprree  ccoorrrreettttoo..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  ppaarrii  èè  ssttaattoo  aabbbbaassttaannzzaa  aaddeegguuaattoo..  

••  IIll  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssccoollaassttiicchhee  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattii  

ccoommpplleettaammeennttee  iinntteerriioorriizzzzaattii..  

••  LLee  ccoonnsseeggnnee  nnoonn  ssoonnoo  sseemmpprree  ssttaattee  ppuunnttuuaallii..  

••  NNoonn  sseemmpprree  hhaa  aavvuuttoo  ccuurraa  ddeell  pprroopprriioo  eedd  aallttrruuii  mmaatteerriiaallee..  

  

  

  

SSuuffffiicciieennttee  

  

••  LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà  èè  ssttaattaa  ssaallttuuaarriiaa..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  aadduullttii  èè  ssttaattoo  ppooccoo  rriissppeettttoossoo..  

••  IIll  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  ppaarrii  nnoonn  èè  ssttaattoo  ccoollllaabboorraattiivvoo..  

••  IIll  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssccoollaassttiicchhee  ee  ddeellllaa  ccoonnvviivveennzzaa  cciivviillee  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattii  

iinntteerriioorriizzzzaattii..  II  ccoommppoorrttaammeennttii  ssoonnoo  ssttaattii  ddii  ddiissttuurrbboo  aallll’’aattttiivviittàà  ddiiddaattttiiccaa  

ddeellllaa  ccllaassssee  ee//oo  aallllaa  vviittaa  ssccoollaassttiiccaa..  

••  LLee  ccoonnsseeggnnee  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattee  ppuunnttuuaallii..  

••  HHaa  aavvuuttoo  ppooccaa  ccuurraa  ddeell  pprroopprriioo  eedd  aallttrruuii  mmaatteerriiaallee..  


