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POZYTYWNE DZIAŁANIE 
UCZNIA 

LICZBA PKT 
DODATNICH 

NEGATYWNE DZIAŁANIE 
UCZNIA 

LICZBA PKT 
UJEMNYCH 

Wykonanie gazetki, pomocy 
dydaktycznych 

Każdorazowo: 1-
3pkt 

Nieusprawiedliwione 
spóźnienie na lekcję 
 

Każdorazowo: - 1 
pkt 

Zaangażowanie w 
organizację imprezy szkolnej 
lub klasowej 

Każdorazowo:1-3 
pkt 

Opuszczanie lekcji bez 
usprawiedliwienia 

Za każdą lekcję: - 2 
pkt 

Wywiązywanie się z 
powierzonych funkcji w 
klasie 
 

Jednorazowo w 
semestrze: 1-3pkt 

Samowolne opuszczenie 
terenu szkoły lub grupy w 
czasie zajęć pozalekcyjnych 

Każdorazowo: - 5 
pkt 

Pomoc koledze w nauce 
(ważny wkład pracy) 

Pomoc 
jednorazowo 2 pkt 
Pomoc stała: 10 pkt 

Przeszkadzanie na lekcji Każdorazowo: od -
1 do – 3 pkt 

Nienaganne pełnienie 
obowiązków dyżurnego 

Po dyżurze: 1 pkt Niestosowny wygląd 
zewnętrzny (ubiór, 
uczesanie, farbowanie 
włosów, makijaż, biżuteria, 
itp.)  

Efekty stałe: 
jednorazowo:-10 
pkt 
Pozostałe 
każdorazowo: - 2 
pkt 

Udział w konkursach: 
- Klasowych 
- Szkolnych 
-Pozaszkolnych 
- Przedmiotowych 
- Zawodach sportowych  

Udział: 1 pkt 
I m.: 3 pkt 
II m.: 2 pkt 
III m.: 1 pkt 
Każde przejście na 
kolejny, wyższy 
etap (szczebel) 
danego konkursu: 
2pkt. 
Uzyskanie tytułu 
laureata w et. 
Wojewódzkim: 
15pkt.  

Aroganckie, lekceważące 
zachowanie wobec 
wszystkich osób 
przebywających na terenie 
szkoły 
 

Każdorazowo: - 3 
pkt do -5pkt 

Wywiązywanie się z 
powierzonych funkcji  w 
szkole, np. przewodniczący 

Jednorazowo w 
semestrze: 3-5 pkt 

Nieodpowiednie zachowanie 
na przerwie 

Każdorazowo: od -
1 do -3 pkt 

Inicjatywa własna ucznia  Każdorazowo: 1-3 
pkt 

Żucie gumy, jedzenie lub 
picie na lekcji 

Każdorazowo: od -
1 pkt 

Zaangażowanie w akcje 
przeprowadzane w szkole 

Max do 10 pkt w 
semestrze 

Używanie wulgarnego 
słownictwa, gestów, 
dźwięków, itp. 

Każdorazowo: - 2 
pkt 

Przyniesienie darów na 
rzecz klasy, szkoły 
(przydatnych) 

Max do 10 pkt  w 
semestrze 

Zaśmiecanie otoczenia Każdorazowo: - 1 
pkt 

Uczestnictwo w szkolnych 
zajęciach pozalekcyjnych 
(wysoka frekwencja) 

Jednorazowo w 
semestrze: 5 pkt 

Niewykonanie polecenia 
nauczyciela 

Każdorazowo: -2 
pkt 

Udział w organizacji imprez 
na rzecz środowiska 

Każdorazowo: 1-3 
pkt 

Brak zeszytu informacji  
 

Każdorazowo: - 1 
pkt (w ciągu dnia) 

Rozwijanie zainteresowań w 
klubach, zespołach 
stowarzyszeniach 

Jednorazowo w 
semestrze: 5 pkt 

Rozpowszechnianie 
pornografii lub treści 
wyjątkowo brutalnych 

Każdorazowo: -10 
pkt 
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pozaszkolnych 
(potwierdzenie od 
organizatora) 

 

100% frekwencja Jednorazowo w 
semestrze: 10 pkt 

Posiadanie i palenie 
papierosów na terenie szkoły 
oraz na zajęciach 
pozaszkolnych org. przez 
szkołę  

Każdorazowo: - 
5pkt.  

Brak jakichkolwiek uwag 
negatywnych 
 

Jednorazowo w 
semestrze: 5 pkt 

Posiadanie, zażywanie lub 
bycie pod wpływem 
narkotyków na terenie szkoły 
oraz na zajęć pozalekcyjnych 
org. przez szkołę 

Każdorazowo od -
30pkt 

Dawanie pozytywnego 
przykładu swoim 
zachowaniem (np. wzorowe 
zachowanie na lekcji/ 
przewie) 

Jednorazowo w 
semestrze: 1 pkt – 3 
pkt. 

Posiadanie, bycie pod 
wpływem lub picie alkoholu 
na terenie szkoły lub na zajęć 
pozalekcyjnych org. przez 
szkołę 

Każdorazowo: 20 
pkt 
 
 

Ocena zachowania: 
powyżej 120 pkt – wzorowe 
96 -120 pkt – bardzo dobre 
71 – 95 pkt – dobre 
51 – 70 pkt – poprawne 
25 – 50 pkt – nieodpowiednie 
poniżej 25 pkt - naganne 

Przemoc fizyczna: 
- popychanie, 
poszturchiwanie, itp. 
- udział w bójce, 
- pobicie 

Każdorazowo: 
- 5pkt 
-10pkt 
-15pkt 

Nieprzestrzeganie 
regulaminów, np. biblioteki, 
sali gimnastycznej, 
komputerowej, świetlicy itp. 

Każdorazowo od -
1pkt do -3pkt 

Celowe niszczenie sprzętu 
szkolnego i wyposażenia 
szkoły 

Każdorazowo w 
zal.od wartości 
uszkodzenia od -3 
do -5 pkt 

Używanie tel. komórkowego 
lub innych urządzeń 
elektronicznych niezgodnie z 
ich przeznaczeniem 

Każdorazowo: - 
2pkt 

Zniszczenie cudzej własności 
lub  
 
kradzież 

Każdorazowo w 
zal.od wartości 
szkody od -3 do -5 
pkt 
- 10 pkt 

Kłamstwa i oszukiwanie Każdorazowo -5 
pkt 

Wyłudzanie,szantażowanie, 
poniżanie lub inny rodzaj 
przemocy psychicznej 

Każdorazowo -10 
pkt 


