
Załącznik nr1 

 

 

System punktowy – ocena zachowania 

 
 

 

OCENA: (poniżej 0p)  NAGANNE 

       (0 – 50p)  NIEODPOWIEDNIE 

      (50 – 120p)  POPRAWNE 

      (121 – 180p)  DOBRE (WYJŚCIOWE 121p) 

      (181 – 240p)  BARDZO DOBRE 

      (powyżej 241p) WZOROWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uwagi pozytywne (+) 
 

1. Udział w konkursach i zawodach (wszelkiego typu): 

a) etap szkolny – 5p (I, II, III miejsce 10p); 

b) etap gminny – 10p (I, II, III miejsce 20p); 

c) etap powiatowy – 15p (I, II, III miejsce 25p); 

d) etap wojewódzki – 30p (I, II, III miejsce, laureat lub finalista 50p); 

e) etap ogólnopolski – 40p (I, II, III miejsce, laureat lub finalista 70p). 

 

2. Funkcja w klasie 1 – 20p (1x w semestrze). 

3. Funkcja w szkole 1 – 30p (1x w semestrze). 

4. Udział w imprezach: 

a) klasowe 5 – 10p; 

b) szkolne 15 – 20p; 

c) pozaszkolne 15 – 20p. 

 

5. Praca na rzecz klasy za każdą aktywność 1 – 5p. 

6. Praca na rzecz szkoły za każdą aktywność 1 – 10p. 

7. Praca na rzecz środowiska za każdy raz – 10p. 

8. Pomoc koleżeńska – 5p. 

9. 100% obecności – 20p. 

10. Do dyspozycji wychowawcy (1 raz w semestrze) – do 30p, w tym: 

 za strój galowy – 5p; 

 za wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego – 5p; 

 za zmianę obuwia – 5p; 

 za zachowanie na lekcjach – 5p; 

 kultura osobista w szkole i poza szkołą – 5p; 

 przygotowanie do lekcji – 5p. 

 

11. Systematyczne noszenie stroju sportowego i obuwia na lekcjach wychowania 

fizycznego – na zakończenie semestru – 10p. 

12. 30p premii za brak uwag negatywnych. 

 

 

 

 

 

 

 



Uwagi negatywne (-) 
 

1. Przeszkadzanie na lekcji (każda uwaga) – 2p. 

2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły – 5p. 

3. Łamanie zakazów obowiązujących w szkole – 10p. 

4. Aroganckie zachowanie – 5p. 

5. Ignorowanie nauczyciela – 10p. 

6. Okłamywanie nauczyciela – 10p. 

7. Zaczepki słowne – 5p. 

8. Zaczepki fizyczne – 10p. 

9. Bójka – 15p. 

10. Wulgarne słownictwo – 15p. 

11. Złe zachowanie (uroczystości szkolne, przerwy) – 5p. 

12. Złe zachowania poza szkołą – 10p. 

13. Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw – 5p. 

14. Brak zeszytów, przyborów – 2p. 

15. Umyślne niszczenie sprzętu – 20p. 

16. Zaśmiecanie otoczenia – 2p. 

17. Niszczenie otoczenia – 20p. 

18. Spóźnianie na lekcje (za każde) – 2p. 

19. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – 5p. 

20. Niewykonywanie obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego – 5p. 

21. Brak obuwia na zmianę i worka – 3p. 

22. Brak kompletnego stroju galowego w wyznaczone dni – 5p. 

23. Ściąganie na sprawdzianach – 10p. 

24. Wyłudzenie pieniędzy, szantaż – 30p. 

25. Kradzież – 30p. 

26. Palenie papierosów – 30p. 

27. Picie alkoholu – 30p. 

28. Znęcanie się nad zwierzętami – 30p. 

29. Narkotyki – 30p (przewinienie nie pozwalające osiągnąć oceny poprawnej i wyższej). 

30. Konflikt z prawem na podstawie prawomocnego postanowienia sądowego – obniżenie 

wystawionej oceny o jeden stopień w dół. 

 
*Przewinienia (punkty od 24 do 28) nie pozwalają na osiągnięcie oceny dobrej i wyższej.  



 


