
 
1. Zasady punktacji: 

 
1) punkty ujemne 

 
Stosunek do obowiązków szkolnych: 
 

L.p.  Punkty 

1 Wagary, ucieczka (za każdą godzinę). 20 

2 Każda godzina nieusprawiedliwiona. 5 

3 Każde spóźnienie nieusprawiedliwione. 5 

4 Brak stroju szkolnego, galowego oraz nieodpowiedni wygląd (ostry makijaż, 
biżuteria stwarzająca zagrożenie, brak obuwia zamiennego). 

5 

5 Farbowanie  powodujące radykalną zmianę naturalnego koloru włosów 
(jednorazowo na miesiąc). 

20 

6 Lekceważenie dyżurów klasowych i szkolnych. 5 

7 Przebywanie w miejscach niedozwolonych. 5 

8 Samowolne opuszczenie terenu szkoły. 20 

9 Nieoddanie książek do biblioteki w ustalonym terminie. 10 

10 Brak podpisu pod informacją do rodzica lub brak zeszytu korespondencji. 5 

11 Nieuzupełnianie braków po nieobecnościach. 5 

12 Niewywiązywanie  się z ustaleń z nauczycielem 5 

13 Nieusprawiedliwiona nieobecność wytypowanych uczniów na dodatkowych 
zajęciach ( każdorazowo ) 

5 

14 Nieprzygotowanie do lekcji (np. brak zadania domowego, brak zeszytu) 5 
 
Stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły: 
 

L.p.  Punkty 

1 Odmowa wykonania polecenia. 10 

2 Używanie niewłaściwego słownictwa. 20 

3 Gesty i czyny naruszające godność osobistą. 20 

4 Oszczerstwa w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz kolegów. 30 
 
Niszczenie mienia szkoły i prywatnego: 
 

L.p.  Punkty 

1 Niszczenie mienia szkolnego, np.: sprzętu szkolnego,  pomieszczeń szkolnych, 
zieleni wokół szkoły,  wystroju szkoły. 

20 

2 Niszczenie mienia innych osób, np.: odzieży, podręczników,  przyborów 
szkolnych. 

15 

 



Kultura osobista: 
 

L.p.  Punkty 

1 Wulgarne słownictwo, przekleństwa. 10 

2 Oszustwo, np.: sfałszowany podpis,  odpisywanie prac,  kłamstwo, ukrywanie 
winowajcy. 

10 

3 Słowa, gesty i czyny naruszające godność osobistą innego ucznia, np. 
wyśmiewanie, ubliżanie, wyzywanie słowne. 

10 

4 Przeszkadzanie na lekcji np. rozmowy, śmiechy, żucie gumy, komentarze, 
zaczepianie innych, niewykonywanie zadanej pracy.  

5 

5 Skierowanie ucznia pod opiekę pedagoga szkolnego. 20 

6 Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach szkolnych, apelach i w autobusie 
szkolnym. 

10 

7 Złe zachowanie na terenie szkoły np. na stołówce, śmiecenie, krzyki.  5 

8 Stwarzanie zagrożenia dla siebie i innych. 5-15 

9 Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej po zajęciach. 5 

10 Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej w trakcie zajęć. 20 

 
 
Poważne przewinienia: 
 

L.p.  Punkty 

1 Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie środków odurzających. 100 

2 Kradzież. 50 

3 Spożywanie alkoholu. 50 

4 Palenie tytoniu. 50 

5 Pobicia i bójki. 100 

6 Wymuszenia rozbójnicze. 100 

7 Wyłudzanie pieniędzy. 50 

8 Zorganizowana przemoc. 100 

9 Towarzyszenie pijącemu alkohol lub palącemu. 50 

10 Przebywanie w szkole w stanie nietrzeźwym. 100 

11 Zachęcanie i prowokowanie do złych czynów. 30 

12 Posiadanie (używanie) przedmiotów lub substancji niebezpiecznych. 50 

13 Wpisanie ocen do dziennika. 50 

14 Podrobienie usprawiedliwienia lub zwolnienia. 50 

15 Nagana dyrektora z wpisem do karty nagan. 100 

16 Używanie telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela. 30-50 

 



 
2) Punkty dodatnie 

 

Konkursy i zawody sportowe: 
L.p.  Punkty 

1 Konkursy  wewnątrzszkolne: 
a) udział w konkursie. 
Dodatkowe punkty za zdobycie: 
I     miejsca 
II    miejsca 
III   miejsca 

 
5 
 

15 
10 
5 

2 Konkursy przedmiotowe organizowane przez instytucje zewnętrzne: 
a)  etap szkolny 
b) etap gminny 
c) etap powiatowy 
d) etap rejonowy 
e) etap wojewódzki (finalista) 
f) laureat 

 
15 
15 
15 
20 
25 
30 

3 
 
 
 
 

Zawody sportowe: 
a) etap gminny 
b) półfinały powiatowe 
c) finały powiatowe 
d) etap rejonowy 
e) etap wojewódzki 
Dodatkowe punkty za zdobycie: 
I     miejsca 
II    miejsca 
III   miejsca 

 
5 

10 
15 
20 
25 

 
15 
10 
5 

4 Konkursy ogólnopolskie np. Kangur, Fox, Bóbr, plastyczne, muzyczne, 
recytatorskie: 
a) udział w konkursie 
b) wyróżnienie 
c) I, II, III miejsce 

 
 

5 
10 
15 

5 Projekty edukacyjne: 
w zależności od zaangażowania ucznia 

 
0-15 

6 Inne projekty, np. Teatr Profilaktyczny, Trzymaj Formę, itp. 
w zależności od zaangażowania ucznia 

 
20-40 

 
Praca na rzecz szkoły i klasy: 
 

L.p.  Punkty 

1 Pełnienie funkcji w szkole i w klasie i wywiązywanie się z obowiązków 
(jednorazowo w półroczu). 

10-30 

2 Udział w apelach szkolnych, np. przygotowanie dekoracji, rola sceniczna, 
porządkowanie sali, obsługa sprzętu,  

5-15 

3 Aktywna praca na rzecz klasy i szkoły, np. gazetka, wystrój klasy, praca 5 



w bibliotece, przygotowanie kiermaszy. 

4 Zaangażowanie w  przygotowanie imprez klasowych i szkolnych. 5-15 

5 Naprawa szkód wyrządzonych przez innych. 5 

6 Systematyczna pomoc koleżeńska w nauce (jednorazowo w półroczu). 20 

7 Prawdomówność, pomoc w wyjaśnianiu okoliczności trudnego zdarzenia. 20 

8 Udział w akcjach charytatywnych. 5 

9 Zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych  
a) za każde 50 nakrętek ( nie więcej niż 50 pkt w półroczu ) 
b) za każde 2 kg makulatury ( nie więcej niż 50 pkt w półroczu ) 
c) za każde 3 baterie ( nie więcej niż 50 pkt w półroczu ) 

oraz innych akcji (nie więcej niż 30 pkt w półroczu-wg uznania opiekuna) 

 
1 
1 
1 

10 Praca w sklepiku szkolnym (jednorazowo w miesiącu). 10 

 
Reprezentowanie szkoły w środowisku. 
 

L.p.  Punkty 

1 Imprezy środowiskowe, np.: uroczyste akademie, Dni Czańca, Dzień Patrona, 
kiermasze. 

20-40 

2 Promocja szkoły. 10 

3 Reprezentacja pocztu sztandarowego. 10 

 
Praca na rzecz rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności: 
 

L.p.  Punkty 

1 Systematyczny (frekwencja powyżej 75%) udział w zajęciach pozalekcyjnych 
(jednorazowo w półroczu ). 

10 

2 Działalność poza terenem szkoły potwierdzona pisemnie (jednorazowo  
w półroczu). 

10 

 
Funkcjonowanie w grupie społecznej: 
 

L.p.  Punkty 

1 Ocena klasy. 0-10 

2 Samoocena. 0-10 
 
Punkty premiowe: 
 

L.p.  Punkty 

1 Gdy uczeń uzyska z co najmniej 3 przedmiotów egzaminacyjnych o co najmniej 
1 stopień wyższą ocenę roczną niż ocena śródroczna (z wyjątkiem poprawy 
oceny niedostatecznej) a z pozostałych przedmiotów ocena nie jest niższa; 
punkty przyznawane są na wniosek ucznia. 

100 

2 Gdy uczeń ma wzorową frekwencję. 50 



3 Gdy uczeń ma bardzo dobrą frekwencję. (3 dni lub do 20 godzin nieobecności 
usprawiedliwionej). 

20 

4 Indywidualnie udzielona pochwała dyrektora na apelu. 30 

5 Pochwała dyrektora  na apelu podsumowującym I półrocze za wyniki w nauce. 20 
  
Dopuszcza się zmianę punktacji według ogólnie ustalonych zasad.  
 
 


