
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA (punkty na start – 

200)  punkty dodatnie 

l.p. Kryteria Ilość 

punktów 

1. Udział w konkursach przedmiotowych reprezentując szkołę na 

szczeblu: 

- szkolnym 

- rejonowym, gminnym 

- wojewódzkim 

- finalista 

- laureat 

 

20 

30 

50 

70 

100 

2. Zajęcie I-III miejsca w konkursach przedmiotowych reprezentując 

szkołę na szczeblu: 

- szkolnym 

- rejonowym, gminnym 

- wojewódzkim 

- finalista 

- laureat 

 

 

30 

40 

50 

70 

100 

3. Udział w zawodach sportowych: 

- rozgrywki międzyklasowe 

- etap powiatowy 

- etap rejonowy 

- etap wojewódzki 

- zajęcie miejsca I/II/III (w etapie wojewódzkim) 

 

20 

30 

50 

70 

100 

4. Reagowanie na niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły oraz 

podczas innych wyjść organizowanych przez szkołę 

 

10 

5. Udział i praca przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych. 30 

6. Reprezentowanie  szkoły w czasie wolnym. 10 

7. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (Samorząd Uczniowski, Poczet 

Sztandarowy, dyżury w bibliotece). 

 

 

10 

8. Efektywne pełnienie funkcji w klasie (Samorząd Klasowy) 10 

9. Praca na rzecz szkoły i klasy (np. gazetka szkolna, dekoracja klasy). 10 

10. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (za każde kółko) 10 

11. Udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych, zbiórkach, 

wolontariat, szkolne koło Caritas. 

 

10 

12. Wzorowa frekwencja (2-3 godziny opuszczone) 20 

13. Kultura osobista (punkty przyznaje wychowawca)  20 

14. Sumienne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego 10 

15. Brak spóźnień  20 

16 Brak uwag w dzienniku  20 

17. Utrzymywanie porządku na ławce i w klasie 10 

18. Dobre zachowanie na wycieczkach 20 

19. Pomoc nauczycielowi i innym pracownikom szkoły 20 

20. Pomoc koleżeńska  20 

 



PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA – punkty ujemne 

l.p. Kryteria I Ilość 

punktów 

1. Ucieczka z lekcji. 50 

2. Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (za każdą godzinę). 15 

3. Spóźnienie na lekcje (za każde). 15 

4. Brak obuwia zmiennego/ nie odnoszenie odzieży wierzchniej do szatni 15 

5. Nieestetyczny wygląd. 10 

6. Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw. 20 

7. Uwagi otrzymane od nauczycieli wpisane do dziennika (za każdą). 20 

8. Używanie telefonów/brak wyłączonego telefonu na terenie szkoły. 

Korzystanie ze sprzętu grającego na lekcjach, niewłaściwe wykorzystanie 

aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer na lekcjach i przerwach bez 

zgody nauczyciela. 

 

50 

9. Używanie telefonu komórkowego lub Internetu w celu zastraszania, 

wymuszania, gróźb w szkole i poza nią, wypisywania obraźliwych tekstów 

na nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów. 

 

100 

10. Aroganckie i wulgarne zachowanie w stosunku do nauczyciela, kolegów, 

koleżanek, pracowników szkoły. 

 

50 

11. Naganne zachowanie w drodze do i ze szkoły (w autobusie, na przystanku).  

25 

12. Nieodpowiednie zachowanie na stołówce szkolnej oraz poza szkołą w 

trakcie wyjść do kina, teatru, na piesze wycieczki. 

 

25 

13. Udział w bójce. 100 

14. Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego. 30 

15. Nie utrzymywanie porządku  (korytarze, klasy, teren szkoły). 20 

16. Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego. 10 

17. Zaczepki słowne, wyzwiska, przeklinanie. 25 

18. Zastraszanie, grożenie, wymuszanie. 100 

19. Używanie niezgodne z przeznaczeniem na terenie szkoły przedmiotów 

zagrażających życiu i zdrowiu. 

 

100 

20. Palenie papierosów/ spożywanie alkoholu, stosowanie środków 

odurzających, narkotyków na terenie szkoły oraz w czasie wycieczek. 

100/ 

usunięcie ze 

szkoły 

21. Przynoszenie na teren szkoły 

 a) papierosów 

b) środków odurzających, narkotyków   

lub ich rozprowadzanie na terenie szkoły. 

a) 100 

b) usunięcie 

ze szkoły 

22. Kradzież na terenie szkoły. 100 

23. Wyłudzenie pieniędzy na terenie szkoły. 100 

24. Pobicie na terenie szkoły. 100 

25. Fałszowanie dokumentacji szkolnej (np. dopisanie oceny, plusa, cząstkowej 

oceny z zachowania). 

 

100 

26. Fałszowanie usprawiedliwień, zwolnień, podrabianie podpisów. 100 

27. Niewykonanie lub niezastosowanie się do próśb nauczyciela, pracownika 

szkoły. 

 

15 

28. Nie oddanie książki do biblioteki szkolnej w terminie  1/ za dzień 

 


