
ZACHOWANIE UCZNIA 
KATEGORIA 

 

 
OPIS ZACHOWAŃ 

Liczba 
punktów 
dodatnich 

Wypełnianie obowiązków 
ucznia 

 

 

Obowiązek 
1.Za każdy aktywny udział ucznia w zajęciach  

pozalekcyjnych (przy obecności powyżej 50%) 

 

1x5 

2. 100% frekwencja 10 

 

 

 

 

Zaangażowanie społeczne 

 

 

 
 

 

 

 

1. Własne inicjatywy, samodzielne działanie na rzecz  

społeczności uczniowskiej i środowiska szkolnego 

1 x w sem. 

1-10 

2. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły, klasy,  

środowiska każdorazowo (udział w sprzątaniu świata,  

rajdach, festynach, dyskotekach szkolnych)                         

- w dzień wolny 

 

5 

 

10 

3. Systematyczna pomoc koleżeńska – wg. uznania 

wychowawcy po udokumentowanej konsultacji  z klasą 

1x 

1-20 

4.Jednorazowa pomoc koleżeńska (przynajmniej 1h) 3 

5.  Indywidualny i efektywny wkład w akcje odbywające  

się w szkole 

1x w r. 

20 

6.Udokumentowane rozwijanie zainteresowań poza  

szkołą 

10 

7. Efektywne pełnienie funkcji w samorządzie  

klasowym 

1x w sem. 

1-10 

8.  Efektywne pełnienie funkcji w SU(z wyłączeniem  

pocztu sztandarowego) 

1x 

3-10 

 

 

Reprezentowanie szkoły 

 

1. Reprezentowanie szkoły na uroczystościach  

patriotycznych oraz na uroczystościach o znaczeniu  

lokalnym 

10 

2. Stałe uczestnictwo w poczcie sztandarowym  1x10 

3. Przygotowanie akademii i różnych imprez szkolnych  

w tym sportowych oraz aktywny udział  w nich 

10 

4. Udział w konkursach i zawodach na poziomie szkoły. 2 

5.  Zajęcie I-III m-ca w zawodach, konkursach na  

poziomie szkoły 

3 

6. Udział w konkursach i zawodach na poziomie gminy 3 

7.Zajęcie I-III m-ca w zawodach, konkursach na  

poziomie gminy 

5 

8.Udział w konkursach i zawodach na szczeblu  

rejonowym, powiatowym 

5 

9. Zajęcie I-III m-ca w konkursach i zawodach  na  

szczeblu rejonowym (powiatowym) 

10 

10. Udział w konkursach i zawodach na szczeblu  

wojewódzkim 

10 

11. Zajęcie I-III m-ca w konkursach i zawodach  na  

szczeblu wojewódzkim lub miano laureata 

15 



Kultura języka Obowiązek  

 
Dbałość o bezpieczeństwo i 
zdrowie  
 

 

Obowiązek 

1. Zgłoszenie przez ucznia, o tym, że na terenie szkoły  

spożywany jest alkohol, zażywane narkotyki lub ktoś  

pali  

 

5 

Kultura osobista 
 

1. Wpływanie na właściwe zachowanie lub/i postawę  

innych, np. zwracanie koledze uwagi 

2. Używanie form grzecznościowych(dzień dobry, proszę, 

przepraszam, dziękuję, itp.) 

5 

 

 

1x5 sem. 

3. Miano „Kulturalnego ucznia” 1x10 

Szacunek dla innych osób 

 

Obowiązek 

Zachowanie norm 
etycznych 

Brak punktów ujemnych  

lub Wypełnianie obowiązków ucznia 

10 

 
Przynoszenie do szkoły dóbr materialnych (kalendarzy, papieru, kwiatów i in. lub tp.) traktuje 
się jako miły gest i wyraz sympatii dla nauczyciela i szkoły. 

 

 


