
Tabela punktowej oceny zachowania (22.08.2022) 
 

Rodzaj aktywności pkt. Data i inicjały osoby przyznającej punkty 

1 Udział w konkursach przedmiotowych I etap (szkoła) +5        

2 Udział w konkursach przedmiotowych II etap (gmina) +10        

3 Udział w konkursach przedmiotowych III etap powiat (rejon) +20        

4 Udział w konkursach przedmiotowych IV etap (wojewódzki i wyższy ) +50        

5 Udział w zawodach sportowych I etap (szkoła) +5        

6 Udział w zawodach sportowych II etap (gmina) +10        

7 Udział w zawodach sportowych III etap (powiat, rejon) +15        

8 Udział w zawodach sportowych IV etap (wojewódzki i wyższy) +30        

9 I-III miejsce w zawodach sportowych w województwie +40        

10 Udział w jednoetapowych konkursach pozaszkolnych +10        

11 I-III m-ce, wyróżnienie, laureat w konkursie jednoetapowym gminnym  +10        

12 
I-III m-ce, wyróżnienie, laureat w konkursie jednoetapowym 
powiatowym  

+20 
       

13 
I-III m-ce, wyróżnienie, laureat w konkursie jednoetapowym 
wojewódzkim i wyżej 

+50 
       

14 Udział w konkursie organizowanym przez szkołę. +10        

15 I-III miejsce w konkursie organizowanym przez szkołę +10        

16 Wykonanie gazetki +5+10        

17 Przygotowanie imprezy klasowej +5+10        

18 
Praca w samorządzie klasowym, praca na rzecz klasy lub szkoły, 
prace porządkowe 

+5+20 
       

19 Pomoc kolegom w nauce potwierdzone przez nauczyciela +5+10        

20 100 % frekwencja  +15        

21 Aktywność czytelnicza  +5+10        

22 Kulturalna i uczciwa postawa, postawy prospołeczne +10        

23 Stosunek do obowiązków szkolnych +5+10        

24 Udokumentowane rozwijanie własnych zainteresowań poza szkołą +10        

25 
Wzorowa postawa podczas uroczystości, imprez i wycieczek 
szkolnych 

+5+10 
       

1 Przeszkadzanie na lekcji -5        

2 Arogancka postawa wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 
-10- 
-20 

       

3 Lekceważenie poleceń 
-5 - 
-20 

       

4 Kłamstwo, oszukiwanie nauczyciela -10        

5 
Niewłaściwe zachowanie w autobusie i w czasie przerw, bieganie po 
korytarzach, krzyki, używanie sprzętu grającego. 
 

-5- 
-10 

       

6 Brak czystego obuwia  -5        

7 Niewłaściwe zachowanie na wycieczce 
-5- 
-30 

       

8 Niewywiązywanie się ze zobowiązań -5        

9 
Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw oraz w czasie 
oczekiwania na odjazd 

-10 
       

       

10 Fałszowanie podpisów i dokumentów -50        

11 Niesamodzielne rozwiązywanie zadań domowych i w czasie lekcji -5        

12 Brak stroju galowego -10        

13 Ostentacyjne okazywanie uczuć -10        

14 
Używanie i eksponowanie telefonu komórkowego i innych urządzeń 
elektronicznych bez zgody n-la 

-5 
       

15 Używa wulgaryzmów w obecności nauczyciela  -10        

16 Narażanie dobrego imienia szkoły poza jej terenem -10        

17 Palenie papierosów ,używanie alkoholu, środków odurzających -50        

18 Udział w bójce, pobicie -50        

19 
Kradzież, świadome niszczenie mienia szkoły, mienia prywatnego lub 
społecznego, zaśmiecanie otoczenia 

 

-5-50 
       

20 Wymuszanie czegokolwiek od innych osób 
-10-
50 

       

21 
Zachowania narażające zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych 
osób. 

-10 –  
-30 

       

22 
Prowokowanie rówieśników w formie zaczepek słownych lub 
fizycznych 

-5- 
-30 

       

23 
Upublicznianie wizerunku oraz danych osobowych uczniów, n-li, 
pracowników szkoły bez ich zgody 

-100 
       

24 Dręczenie psychiczne 
-10-
30 

       

25 Spóźnienie -1        

26 Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji -3        

 
 

 

 
 



Postanowienia końcowe: 

− Wyżej wymieniona punktacja jest punktacją semestralną, 

− Ocena roczna zachowania jest liczona następująco: suma punktów uzyskanych na pierwszy i drugi semestr dzielone przez dwa, 

− Po uzyskaniu przez ucznia ujemnej liczby 100 punktów (i wielokrotności) wychowawca zobligowany jest wystąpić o naganę do Dyrektora szkoły, 

− uczeń, który w danym semestrze został ukarany naganą dyrektora szkoły, nie może otrzymać na ten semestr oceny wyższej niż poprawna, 

− Uczniowie, którzy otrzymali zachowanie niższe niż poprawne nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz, 

− Uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyska więcej niż 30 punktów za zachowania niewłaściwe, nie może otrzymać wzorowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

− Uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyska więcej niż 60 punktów za zachowania niewłaściwe, nie może otrzymać bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

− Uczeń, który w ciągu semestru uzyska więcej niż 200 punktów za zachowania niewłaściwe, nie może otrzymać dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 
 


