
ZACHOWANIE 

UCZNIA 
KATEGORIA 

 

 

OPIS ZACHOWAŃ –punkty ujemne 

Liczba 
punktów 
ujemnych 

Wypełnianie  
obowiązków 
ucznia 
 
 
 
 
 

1. Spóźnienie      -1 

2. Wagary, ucieczka z lekcji      -5 

3. Brak pracy na lekcji.      -3 

4. Nieusprawiedliwianie nieobecności w wyznaczonym terminie      -3 

5. Brak stroju galowego      -3 

6. Niestosowny wygląd – strój i makijaż      -3 

7. Brak podpisu rodziców/opiekunów pod informacją lub oceną 

we wskazanym przez nauczyciela terminie 

    -1 

8. Nieuzasadnione przebywanie w szatni na przerwach     -2 

9. Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków (np. 

nieusprawiedliwiona nieobecność podczas zawodów, wyjść 

klasowych, akademii szkolnych, nieterminowy zwrot książek do 

biblioteki) 

    -3 

10.Brak zeszytu, książki, przyborów, stroju gimnastycznego, 

materiałów wymaganych przez n-la 

    -1 

 
 
Zachowanie na 
lekcji 

1. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (dwukrotnie udzielona 

uwaga słowna 

   -4 

2.Jedzenie na lekcji, nieuzasadnione chodzenie po klasie, bujanie 

się ma krześle, przeszkadzanie innym, niekontrolowane 

zachowania itp. 

-2-10 

3. Używanie na lekcji telefonu komórkowego, dyktafonu, 

magnetofonu lub in. urządzeń oraz nośników elektronicznych  

    -5 

Zachowanie 
norm etycznych 

1. Brak poszanowania dla symboli narodowych, religijnych i 

szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników 

itp. 

   -40 

2. Podrobienie podpisu np. zwolnienia lub oceny     -25 

3. Niszczenie mienia publicznego i rówieśników nawet, jeśli nie 

doszło do trwałych uszkodzeń (kopanie, skakanie, itp.) 

    -5 

4. Kradzież    -40 

 
Kultura języka 

1. Wulgarne słownictwo usłyszane przez nauczyciela oraz inne 

osoby dorosłe - wulgaryzm w szkole i poza nią 

    -5 

2. Użycie wulgaryzmu w stosunku do nauczyciela lub innej 

osoby dorosłej 

    -20 

3. Ubliżanie kolegom i koleżankom     -10 

 
 

 

Dbałość o 
bezpieczeństwo 
i zdrowie  

1.Każdorazowe złamanie zasad Statutu Szkoły (np. bieganie po 

korytarzu) 

    -5 

2. Wprowadzanie osób obcych na teren szkoły     -5 

3. Picie, posiadanie, asystowanie pijącemu, sprzedaż alkoholu    -40 

4. Posiadanie, zażywanie, sprzedaż narkotyków    -40 

5. Zorganizowana przemoc    -40 

6. Wychodzenie poza teren szkoły podczas przerw lub lekcji    -5 

7. Palenie papierosów: za każde przyłapanie, również za 

asystowanie palącemu 
  -40 



8. Wyłudzanie pieniędzy     -40 

9. Prowokowanie kolegów do złych uczynków lub zachowań      -5 

10. Dopuszczanie się czynów karalnych poza szkołą, 

podlegających dochodzeniu policji lub sądu 

  -40 

Kultura 
osobista 

1.Zaśmiecanie otoczenia i brak dbałości o otaczające środowisko    -5 

2.Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych, instytucji 

kulturalnych i innych 

   -2 

3. Złe zachowanie podczas apelu lub uroczystości szkolnej    -5 

4. Nie stosuje form grzecznościowych (dzień dobry, proszę, 

dziękuję, przepraszam) 

   -1 

5.Nieuzasadnione złośliwe krzyki na korytarzu    -3 

 
Szacunek dla 
innych osób 
 
 

1.Niestosowne zachowanie się względem nauczycieli, 

pracowników szkoły, oraz innych osób dorosłych w szkole i 

poza nią (np. aroganckie odzywanie się do nauczyciela) 

   -10 

2. Niewykonanie polecenia nauczyciela    -5 

3. Pobicie ucznia    -10 

4. Grożenie, zastraszanie    -40 

5. Cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego 

wykorzystania Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych 

   -40 

6.  Niewłaściwe zachowanie w stosunku do kolegów, koleżanek     -5 

7. Celowe zniszczenie mienia szkoły, klasy, kolegów, 

pracowników szkoły 

   -40 

 

ZACHOWANIE UCZNIA 
KATEGORIA 

 

 

OPIS ZACHOWAŃ punkty dodatnie 

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. 

 

 


