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I. Każdy uczeń rozpoczyna półrocze z przyznanymi 150 punktami. W przeciągu semestru 

otrzymuje punkty dodatnie oraz ujemne. Uzyskane na koniec półrocza punkty przelicza się 

na ocenę:  

wzorowa 250 i więcej 

bardzo dobra 249 – 200 

dobra 199 – 150 

poprawna 149 – 100 

nieodpowiednia 99 – 50 

naganna  poniżej 50 (plus określone prawem warunki) 

II. Punkty dodatnie uczeń może otrzymać za: 

1) udział w konkursach przedmiotowych: 

a) udział i systematyczne przygotowywanie - 15 p. 

b) za zajęte miejsce w I etapie do - 30 p. 

c) za zajęte miejsce w II etapie do - 50 p. 

2) udział w zawodach sportowych: 

a) udział w zawodach - 10 p. 

b) za zajęte miejsca 

 poziom miejski - 20 p. 

 poziom rejonowy - 30 p. 

 poziom wojewódzki - 50 p. 

3) udział w innych konkursach - 10 p. 

4) udział w występach artystycznych - 10 p. 

5) efektywna praca w samorządzie szkolnym (na koniec każdego semestru.) 20 

p.(wpisuje opiekun samorządu) 

6) efektywna praca w samorządzie klasowym (na koniec każdego semestru) 10 

p.(wpisuje wychowawca) 

7) praca na rzecz klasy lub szkoły  5 p (każdorazowo) 

8) dodatkowa praca na zajęciach pozalekcyjnych (systematyczne uczęszczanie, tj. min. 

80% frekwencji i zaangażowanie, na koniec każdego półrocza) 20 p.(wpisuje osoba 

prowadząca zajęcia pozalekcyjne) 

9)   praca w wolontariacie 10 p. 

10) inne (np.: pozytywne zachowania nie zakwalifikowane do innych punktów ) 5 p. 

11) za 100 % frekwencji w semestrze 10 p. 



12) za brak uwag negatywnych w mijającym miesiącu  5 p. 

III. Punkty ujemne uczeń może otrzymać za: 

1) przeszkadzanie na lekcji  5 p. 

2) niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły  5 p. 

3) nieprzestrzeganie zarządzeń szkoły .(np.: niewłaściwy strój, brak obuwia 

zmiennego, makijaż, pomalowane paznokcie itp. – w danym dniu)  5 p 

4) farbowane włosy  20 pkt na koniec semestru 

5) aroganckie odezwanie się do nauczyciela 10 p. 

6) nieuzasadnione niewywiązanie się z podjętego zobowiązania  10 p. 

7) zaczepianie, prowokowanie słowne lub fizyczne 10 p. 

8) zastraszanie, bójka, pobicie  20 p. 

9) wulgarne słownictwo  20 p. 

10)  niszczenie rzeczy innych osób  10 p.  

11)  niszczenie mienia szkoły 15 

12)  zabranie cudzej własności  20 p. 

13)  zaśmiecanie otoczenia  5 p. 

14)  notoryczne (więcej niż 3 razy w miesiącu) spóźnienie na lekcję  10 p. 

15)  palenie i posiadanie papierosów (w tym e papierosów), zażywanie lub posiadanie 

tabaki  50 p. 

16)  picie i posiadanie alkoholu  50 p. 

17)  nieterminowe zwroty lektur wypożyczonych z biblioteki szkolnej  10 p. (wpisuje n-l 

biblioteki) 

18)  ściąganie na kartkówkach i sprawdzianach, przedstawianie niesamodzielnych prac 

10 p. 

19)  inne (negatywne zachowania nie zakwalifikowane do innych punktów)  10. 

20)  używanie telefonu bez zgody nauczyciela na terenie szkoły lub podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę  10 p. 

21)  samowolne opuszczenie terenu szkoły przed zakończeniem ostatniej lekcji  10 p.  

22)  zachowywanie się w sposób zagrażający zdrowiu i życiu własnemu oraz innych 



osób  20 p. 

23)  ucieczka z lekcji  20 p. 

24)  nieusprawiedliwione nieobecności  1 p za jedną lekcję (nie dotyczy ucieczki z 

lekcji) 

25)  nieusprawiedliwione opuszczenie zajęć dodatkowych (zespół wyrównawczy, 

zajęcia z psychologiem, pedagogiem itp.)  10 p 

IV. Mimo, że z punktacji wynika wzorowa śródroczna lub roczna ocena zachowania, uczeń 

nie może jej uzyskać, jeśli w ciągu półrocza uczeń uzyska 20 punktów ujemnych. 

Wówczas uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

V. Mimo, że z punktacji wynika wzorowa bądź bardzo dobra śródroczna lub roczna ocena 

zachowania, uczeń nie może jej uzyskać, jeśli w przeciągu półrocza uczeń uzyska 30 

punktów ujemnych. 

Wówczas uczeń otrzymuje ocenę dobrą.  

VI. Mimo, że z punktacji wynika wzorowa, bardzo dobra bądź dobra śródroczna lub roczna 

ocena zachowania, uczeń nie może jej uzyskać, jeśli w przeciągu półrocza uczeń uzyska 50 

punktów ujemnych.  

Wówczas uczeń otrzymuje ocenę poprawną.  

VII. Jeżeli z punktacji wynika wzorowa, bardzo dobra, dobra bądź poprawna śródroczna lub 

roczna ocena zachowania, uczeń nie może jej uzyskać, jeśli w przeciągu półrocza uczeń 

uzyska 100 punktów ujemnych.  

Wówczas otrzymuje ocenę nieodpowiednią. 

Zachowania:  

- zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie środków odurzających , 

- wyłudzanie pieniędzy, 

- stosowanie cyberprzemocy 

- kradzież 

są czynami karalnymi i popełnienie któregoś z nich skutkuje naganną oceną z zachowania, 

niezależnie od uzyskanej ilości punktów 


