
Załącznik nr 6 

Tabela punktów: 

   Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:  

LP KRYTERIUM ILOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ 

1 Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych: 

szkolne:  

udział  

zajęcie I miejsca  

zajęcie II miejsca  

zajęcie III miejsca  

gminne, powiatowe, rejonowe, wojewódzkie  

i ogólnopolskie:  

udział  

zajęcie I miejsca  

zajęcie II miejsca  

zajęcie III miejsca  

  

  

  

5  

20 

15 

10  

  

20 

40 

30 

25 

  

  

  

każdorazowo  

każdorazowo 

każdorazowo 

każdorazowo  

  

każdorazowo 

każdorazowo 

każdorazowo 

każdorazowo 

2 Pomoc i udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych 

- pomoc techniczna  

- pomoc organizacyjna 

- udział 

 

5 

10 

20 

 każdorazowo  

3 Aktywny udział w pracy samorządu:  

- szkolnego  

- klasowego  

 

20 

15 

  

na koniec półrocza 

4 Aktywna praca na rzecz szkoły (z wyłączeniem punktu drugiego) – decyduje osoba 

odpowiedzialna za daną pracę 

5 - 10 każdorazowo 

5 Aktywny udział w pracach na rzecz klasy – np. wzbogacanie wystroju i wyposażenia klasy 5 –

 10 

każdorazowo 

6 Aktywny udział w organizacjach szkolnych, akcjach charytatywnych , wolontariat 5 

20 

- za każdą akcję 

- cyklicznie 

8 Nienaganne maniery, wysoka kultura osobista i taktowność  20 na koniec półrocza 

9 Punktualność, brak spóźnień  20 na koniec półrocza 

10 100 % godzin usprawiedliwionych 30 na koniec półrocza 

11 Dbałość o estetyczny i skromny wygląd  (zgodny z zapisami statutu) 10 na koniec półrocza 

12 Obowiązkowość, terminowość 15 na koniec półrocza 

13 Noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych  5 każdorazowo 

15 Udział w akcjach zbierania surowców wtórnych:  

- makulatura  

- materiały wtórne  

  

10  

10 

  

każdorazowo  

każdorazowo 

16 Przestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych, e-papierosów 

 i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

10 na koniec półrocza 

17 Praca nad sobą  np. uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach, zauważalna poprawa 

zachowania ucznia 

15 na koniec półrocza 

18 Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań: udział w zajęciach pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych, twórczość artystyczna ( plastyczna, literacka, aktorska np.) 

prezentowana na terenie szkoły 

10 każdorazowo 

19 Pomoc i życzliwość wobec kolegów 5 każdorazowo  

  



 

Uczeń otrzymuje punkty ujemne za: 

LP KRYTERIUM ILOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ 

1 Frekwencja:  

Za każdą godzinę nieusprawiedliwioną 

  

-1 

  

 sumowanie na koniec półrocza 

2  Za każde spóźnienie  na zajęcia lekcyjne:   -0,5  sumowanie na koniec półrocza 

3 Niewykonywanie poleceń  nauczyciela -5 każdorazowo 

4 Przeszkadzanie na zajęciach lekcyjnych -5 każdorazowo 

5 Aroganckie odzywanie się  do nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły 

-5 każdorazowo 

6 Kłamstwo i oszukiwanie nauczycieli, w tym 

fałszowanie podpisów 

-25 każdorazowo 

7 Używanie wulgarnych słów i gestów -1  

- 10 

każdorazowo,   

jeżeli sytuacja na danej lekcji jest notoryczna a 

uczeń nie reaguje na upomnienia 

9 Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, na 

świetlicy, podczas apelu, na wycieczce i w innym 

miejscu publicznym ( kino, teatr, muzeum itp.) 

-20 każdorazowo 

10 Dewastacje mienia: niszczenie sprzętu, 

umeblowania, budynku  (+  zadośćuczynienie  ) 

-10 do 

-20 

za każdy incydent 

11 Niszczenie rzeczy innych osób  

(+  zadośćuczynienie  ) 

-10 do 

 - 20 

za każdy incydent 

12 Przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu  -50 za każdy incydent 

13 Przebywanie pod wpływem lub rozprowadzanie na 

terenie szkoły  substancji psychoaktywnych 

-50 za każdy incydent 

14 Kradzież lub wyłudzenie pieniędzy -50 za każdy incydent 

15 Konflikt z użyciem siły fizycznej -50 za każdy incydent 

16 Konflikt z użyciem agresji słownej:  

- przezywanie, wyśmiewanie  

- publiczne obrażanie  

- zastraszanie, grożenie  

  

-10  

-15 

-20 

  

za każdy incydent 

17 Brak stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych -5 każdorazowo 

18 Używanie w czasie zajęć lekcyjnych telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

-5  

- 10 

każdorazowo,   

jeżeli sytuacja na danej lekcji jest notoryczna a 

uczeń nie reaguje na upomnienia 

19 Palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów -5 każdorazowo 

20 Chodzenie w nakryciu głowy i zasłanianie twarzy 

szalikami, w butach na szpilkach  

-5 każdorazowo 

 


