
Zał.1. 

Uczeń otrzymuje punkty dodatnie za: 
 

1) aktywne uczestnictwo w imprezach klasowych 
    i szkolnych, akcjach organizowanych przez szkołę;  

 

+5 pkt. 

2) aktywne uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz    
    klasy i szkoły (pomoc przy przygotowaniu materiałów,  
    gazetki, uroczystości szkolnych, dyskotek itp.);  

 

+5 pkt. 

3) aktywna działalność w pracach SU (udział +5 pkt.;  
    inicjowanie, organizowanie +10 pkt.);  

 

+5 pkt. lub 
+10 pkt. 

4) aktywna i systematyczna praca w bibliotece szkolnej;  

 

+10 pkt. 

5) promowanie wiedzy w środowisku szkolnym  
    (wyróżnienie+5 pkt., finalista +10 pkt., laureat +15 pkt.)  

 

od +5 do +15 
pkt. 

6) reprezentowanie szkoły w konkursach międzyszkolnych, 
    wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych 
    (udział +10 pkt., wyróżnienie +15 pkt., finalista +20 pkt., 
    laureat+30 pkt.);  

 

od +10  
do +30 pkt. 

7) promuje swoje dokonania i szkołę, aktywnie uczestnicząc 
    w działaniach edukacyjnych organizowanych przez  
    instytucje naukowe;  

 

+30 pkt. 

8) wolontariat, akcje charytatywne, działalność na rzecz PCK,  
    CARITAS itp. (aktywny udział +5 pkt.; inicjowanie, 
    organizowanie +10 pkt.);  

 

+5 pkt. lub 
+10 pkt. 

9) pomoc w nauce słabszym kolegom (np. pożyczanie  
    zeszytów do uzupełnienia po nieobecności  
    kolegi/koleżanki w szkole, pomoc w odrabianiu prac  
    domowych itp.);  

+5 pkt. 
(sporadycznie) 
+10 pkt. 
(często) 



10) systematyczne uczęszczanie i aktywny udział  
     w nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych;  

 

+5 pkt.  
(raz w 
śródroczu) 

11) rozwijanie swoich zdolności i zainteresowań poza szkołą;  

 

+10 pkt.  
(raz w 
śródroczu) 
 

12) właściwe reagowanie na sytuacje zagrażające  
      bezpieczeństwu rówieśnika;  

 

+15 pkt. 

13) brak spóźnień na zajęcia;  

 

+5 pkt. 
 (raz w 
śródroczu) 
 

14) promowanie szkoły w środowisku lokalnym (akcje  
      promocyjne, działania na rzecz wzbogacania szkoły oraz  
      współorganizacja dni otwartych szkoły);  

 

+10 pkt. 

 

15) systematyczność w nauce i przygotowaniu do zajęć  
      obowiązkowych i dodatkowych;  

+5 pkt. 
(raz w 
śródroczu) 

 
16) wyjątkowy takt i kultura osobista - dobre maniery 
      w stosunku do dorosłych i rówieśników, zachowanie  
      odpowiednie do sytuacji, okazywanie szacunku innym;  

+5 pkt. 
(raz w 
śródroczu) 

 
17) postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad  
      sobą;  

 

+5 pkt. 
 (raz w 
śródroczu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uczeń otrzymuje punkty ujemne za: 
 
 
1) spóźnienia;  

 

−1 pkt.  
(za każde 
spóźnienie) 
 

2) nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowych  
    zajęciach lekcyjnych;  

 

−2 pkt. 
(za każdą 
godzinę) 

3) niewłaściwe zachowanie podczas zajęć oraz w bibliotece i na 
    świetlicy szkolnej, takie jak: picie, jedzenie, chodzenie po  
    klasie, rozmawianie bez pozwolenia nauczyciela itp.;  

 

−5 pkt. 

4) zachowanie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu  
   oraz innych;  

 

−20 pkt. 

5) agresja fizyczna lub słowna, lub przemoc psychiczna wobec 
    innych, (np.: komentowanie, obrażanie, ośmieszanie,  
    izolowanie rówieśników,  zastraszanie, dokuczanie, brak  
    tolerancji wobec innych.);  

 

−30 pkt. 

6) kłamstwa, rażące niepanowanie nad emocjami;  

 

–10 pkt. 

7) niezastosowanie się do prośby lub polecenia nauczyciela lub 
    pracownika szkoły;  

−10 pkt. 

8) kradzież, fałszowanie podpisów, wyłudzanie;  

 

−30 pkt. 

9) niszczenie sprzętu (także komputerowego), pomocy  
    dydaktycznych, umeblowania i budynku szkolnego oraz jego 
    wyposażenia (dekoracji, ogłoszeń, toalet itp.);  

−20 pkt.  
+ zwrot 
kosztów 
lub 
naprawa 
szkody 

 



10) używanie substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol, 
      narkotyki, dopalacze) i/lub nakłanianie do nich innych;  

−30 pkt.  
(za każdą 
sytuację) 

 
11) samowolne oddalenie się od grupy podczas wyjść  
      klasowych i wycieczek szkolnych;  

 

−30 pkt. 

12) samowolne opuszczenie budynku szkoły podczas zajęć 
      lekcyjnych i przerw;  

 

−30 pkt. 

13) samowolne zejście do szatni i niewłaściwe zachowanie  
      w szatni;  

 

−5 pkt. 

14) nieterminowe oddawanie książek do biblioteki i/lub ich 
      niszczenie;  

 

od −2 pkt. 
do –10 pkt. 

15) zaśmiecanie otoczenia;  

 

−2 pkt. 

16) brak obuwia na zmianę;  

 

−5 pkt. 

17) strój niedostosowany do sytuacji szkolnej;  

 

−5 pkt. 

18) pomalowane paznokcie, makijaż, zbędne ozdoby, farbowane 
      włosy;  

 

−2 pkt. 

19) niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań;  

 

−2 pkt. 

21) niestosowanie się do statutowych zasad korzystania z  
      telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych       
      na terenie szkoły;  

 

–10 pkt. 



22) naruszenie nietykalności cielesnej, nagrywanie,  
      rozpowszechnianie treści oraz kierowanie do innych osób  
      słów o podtekście seksualnym;  

 

–20 pkt. 

23) bierna postawa wobec agresywnych zachowań rówieśników.  

 

–15 pkt. 

24) niestosowne zachowanie w stosunku do pracowników  
      szkoły (żarty, opryskliwość, podważanie zdania,  
     dyskutowanie);  

 

-10 pkt. 

25) nagrywanie filmów/robienie zdjęć uczniom, nauczycielom 
      lub pracownikom szkoły podczas pobytu i zajęć w szkole 
      i udostępnianie plików innym;  

 

- 30 pkt. 

26) samowolne opuszczenie lekcji/zajęć w trakcie ich trwania;  
 

 

-5 pkt. 
zajęcia 
online;  
- 10 pkt. 
zajęcia 
stacjonarne  
 

27) niewłaściwe komentarze odnoszące się do członków rodzin  
      uczniów;  

 

-10 pkt. 

28) przynoszenie lub posiadanie przedmiotów i/lub substancji 
zagrażających w sposób, nawet pośredni zdrowiu lub życiu;  

- 20 pkt. 

 
 

 
 


