
 

Punktowy system oceniania zachowania 

Szczegółowe ustalenia dotyczące przyznawania punktów dodatnich 

Lp. Kryteria oceniania Osoby oceniające Liczba 

punktów 

Częstotliwość 

przyznawania 

§115.15a) pochwała dyrektora szkoły za            

wyróżniającą postawę i zachowa-

nie wśród społeczności szkolnej 

oraz szczególne osiągnięcia na 

rzecz szkoły 

Dyrektor do 100 każdorazowo 

§115.15b) pochwała wychowawcy klasy za 

wyróżniającą wśród społeczności 

szkolnej postawę i zachowanie 

oraz szczególne osiągnięcia na 

rzecz szkoły 

Wychowawca 

klasy 

do 50 każdorazowo 

§115.15c) udział w konkursach szkolnych 

/pozaszkolnych, a dodatkowo: 

Nauczyciel przed-

miotu 

25 każdorazowo 

§115.15ca) zdobycie tytułu laureata na             

szczeblu ogólnopolskim 

200 każdorazowo 

§115.15cb) zdobycie tytułu finalisty na         

szczeblu ogólnopolskim 

75 każdorazowo 

§115.15cc) zdobycie tytułu laureata/finalisty 

na szczeblu powiatowym 

60 każdorazowo 

§115.15d) udział w konkursach miejskich i 

międzyszkolnych, a dodatkowo: 

Nauczyciel przed-

miotu 

25 każdorazowo 

§115.15da) zajęcie pierwszego miejsca 50 każdorazowo 

§115.15db) zajęcie drugiego miejsca 40 każdorazowo 

§115.15dc) zajęcie trzeciego miejsca 30 każdorazowo 

§115.15e) udział w zawodach sportowych,          

a dodatkowo: 

Nauczyciel przed-

miotu 

30 każdorazowo 

§115.15ea) zdobycie punktowanych miejsc na 50 każdorazowo 



szczeblu co najmniej rejonowym 

§115.15f) funkcja w szkole (aktywne             

działanie) 

Opiekun Samo-

rządu Uczniow-

skiego 

30 jednorazowo w 

śródroczu 

§115.15g) kultura osobista Wychowawca 

klasy 

30 jednorazowo w 

śródroczu, pod wa-

runkiem, że uczeń 

za ten okres nie 

otrzymał żadnych 

nagan 

§115.15h) odwaga cywilna (np.: interwencja 

podczas bójki, wskazywanie      

negatywnych zachowań) 

Wychowawca 

klasy 

30 każdorazowo 

§115.15i) funkcje w klasie (aktywne                

działanie) 

Wychowawca 

klasy 

20 jednorazowo w 

śródroczu 

§115.15j) praca na rzecz środowiska          

lokalnego 

Nauczyciel - opie-

kun 

30 każdorazowo 

§115.15k) zaangażowanie w zbiórki rzeczy, 

żywności 

Nauczyciel - orga-

nizator 

10 za każdą akcję 

§115.15l) zaangażowanie w zbiórkę korków Wychowawca 

klasy 

10 za przyniesienie 

dużej reklamówki 

korków 

§115.15ł) zaangażowanie w przygotowanie 

imprez szkolnych 

Nauczyciel odpo-

wiedzialny za or-

ganizację 

30 każdorazowo 

§115.15m) praca na rzecz szkoły poza           

zajęciami lekcyjnymi 

Nauczyciel - opie-

kun 

10 za każdą pełną 

przepracowaną go-

dzinę 

§115.15n) 100% frekwencja w miesiącu Wychowawca 

klasy 

50 Raz w miesiącu 

§115.15o) 100% frekwencja w śródroczu Wychowawca 

klasy 

80 na koniec I i II 

śródrocza 

§115.15p) ocena klasy Wychowawca 10 raz w śródroczu 



klasy 

§115.15r) propagowanie honorowego krwio-

dawstwa: (plakat, konkurs) 

Nauczyciel odpo-

wiedzialny za or-

ganizację 

20 każdorazowo 

§115.15s) każdorazowe oddanie krwi Nauczyciel - opie-

kun 

30 każdorazowo 

§115.15t) godne reprezentowanie szkoły 

poza zajęciami lekcyjnymi 

Nauczyciel - opie-

kun 

20 każdorazowo 

§115.15u) reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym 

Nauczyciel - opie-

kun 

30 każdorazowo 

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące przyznawania punktów ujemnych 

Punkty ujemne wpisywane są uczniowi za każde przewinienie przez wychowawcę klasy lub 

nauczyciela przedmiotu. 

Lp. Kryteria oceniania Liczba punktów 

§115.16a) nagana dyrektora - 100 

§115.16b) upomnienie dyrektora - 75 

§115.16c) upomnienie wychowawcy - 50 

§115.16d) posiadanie i spożywanie alkoholu na terenie szkoły - 100 

§115.16e) posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków oraz               

innych substancji psychoaktywnych na terenie szkoły 

- 100 

§115.16f) udział w bójce - 100 

§115.16g) kradzież lub wyłudzanie pieniędzy - 100 

§115.16h) wpisanie ocen do dziennika - 50 

§115.16i) podrobienie usprawiedliwień - 50 

§115.16j) palenie papierosów lub e-papierosów na terenie szkoły - 50 

§115.16k) lekceważący stosunek do pracowników szkoły - 50 



§115.16l) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela - 50 

§115.16ł) zaczepki fizyczne i słowne - 50 

§115.16m) wulgarne słownictwo - 50 

§115.16n) niszczenie sprzętu i mebli oraz cudzych rzeczy - 50 

§115.16o) nieoddanie książek do biblioteki szkolnej, po uprzednim          

upomnieniu przez nauczyciela 

- 50 

§115.16p) wagary, pojedyncze nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia            

na lekcje 

-1 punkt za każdą 

nieusprawiedliwioną 

godzinę 

§115.16r) bierne uczestnictwo w zajęciach/odmowa wykonywania poleceń 

nauczyciela na zajęciach 

- 20 

§115.16s) kłamstwa - 20 

§115.16t) używanie na lekcji urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicz-

nych nośników informacji 

- 20 

§115.16u) niereagowanie na akty agresji - 15 

§115.16w) niezgodny z regulaminem strój, noszenie czapek i biżuterii             

niebezpiecznej oraz krótkich spodenek, bluzek odkrywających 

górne partie ciała i brzuch 

- 10 

§115.16x) jedzenie na lekcji, gra w karty na terenie szkoły - 10 

§115.16y) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć - 10 

§115.16z) żucie gumy na zajęciach - 10 

§115.16aa) ocena klasy - 10 

§115.16ab) brak stroju galowego - 10 

§115.16ac) niekorzystanie z szatni (obuwie, wierzchnie okrycia) - 5 

§115.16ad) brak elektronicznej karty wstępu - 5 

 


