
 

KRYTERIA OCENY/ILOŚĆ PUNKTÓW 
PUNKY DODATNIE 

1. 100% frekwencja (5 na miesiąc wychowawca). 

2.  Brak spóźnień (10 na semestr wychowawca) 

3. Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Wkład pracy włożony w naukę,     

     pracowitość, obowiązkowość (max. 5 punktów na miesiąc – każdy nauczyciel). 

4.  Kultura osobista w szkole i poza nią – przyznają nauczyciele (max. 5  na miesiąc –  

      pracownicy szkoły). 

5. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę  (20 na  

     semestr – 1 kółko – nauczyciel prowadzący zajęcia). 

 6. Właściwe reagowanie w trudnych sytuacjach (5-20). 

 7. Praca na rzecz klasy – (10). 

 8. Praca  na rzecz szkoły (5 – 20). 

 9. Praca na rzecz społeczności lokalnej (5-20) 

10. Występowanie podczas akademii, uroczystości i innych imprez szkolnych (10) 

11. Okolicznościowe reprezentowanie szkoły poza jej murami (10) 

12. Inicjowanie działań i ich realizacja na rzecz klasy i szkoły (10-30) 

13. Pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym (10-30 na semestr – opiekun) 

14. Rzetelne pełnienie obowiązków w samorządzie klasowym (5-20 na semestr - 

wychowawca) 

15. Rzetelne pełnienie obowiązków w samorządzie szkolnym (5-30 na semestr – opiekun 

samorządu) 

16. Systematyczna praca w bibliotece szkolnej (5-30 na semestr - bibliotekarz) 

17. Angażowanie się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu (5-30 na semestr  opiekun) 

18. Rzetelne wywiązywanie się z zadań z zakresu obsługi technicznej imprez (5-30 na 

semestr – opiekun/wychowawca) 

19. Udział w konkursie przedmiotowym (I etap – 10, II etap – 20, III etap – 50). 

20. Udział w innych konkursach i zawodach szkolnych (5) i pozaszkolnych (10).  

      Nie dotyczy konkursów płatnych. 

21. Praca na rzecz innych, udokumentowana przez nauczyciela pomoc koleżeńska (5-10). 

22. Udział w akcjach charytatywnych, działania proekologiczne (5 – 20). 

23. Prowadzona w szkole zbiorka surowców wtórnych (max 10 na miesiąc) 

24. Postępy w zachowaniu (jednorazowo 10). 

25. Premia za brak punktów ujemnych (10 na semestr). 

KRYTERIA OCENY/ILOŚĆ PUNKTÓW 
PUNKTY UJEMNE 

1. Niewykonywanie poleceń nauczyciela (5). 

2. Spóźnianie się na lekcje (5). 

3. Niewywiązywanie się z zobowiązań (10). 

4. Nieusprawiedliwienie lekcji w terminie (5). 

5. Wagary (każda lekcja 10). 

6. Brak pracy na lekcji (5). 

7. Nieprzygotowanie się do lekcji – przybory, zeszyty (5). 



8. Nieuzasadnione przebywanie na … (5). 

9. Przetrzymywanie książek (5). 

10. Fałszowanie dokumentacji (20). 

11. Oszukiwanie – w tym ściąganie (10). 

12. Zmuszanie, wyłudzenia (20). 

13. Kradzież (50). 

14. Niszczenie sprzętu, mebli (10 – 50). 

15. Niewłaściwie używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  

      w szkole (10 – 30). 

16. Brak galowego stroju (10). 

17. Niewłaściwe zachowanie w czasie uroczystości (10). 

18. Nieodpowiednie zachowanie w czasie wycieczek (10 – 30). 

19. Brak szacunku wobec symboli narodowych (10). 

20. Propagowanie idei totalitaryzmu, rasizm itp. (10). 

21. Wulgarne słownictwo (10). 

22. Zaczepianie słowne, fizyczne, bójka (10-30). 

23. Umieszczanie w Internecie (i narzędziach telefonii komórkowej) zdjęć, filmów, tekstów 

dotyczących nauczycieli, pracowników i uczniów, bez ich zgody. Obraźliwe SMS-y  

i  wpisy na  portalach społecznościowych. (5-50) 

24. Wyjście bez pozwolenia z klasy lub ze szkoły (10). 

25. Palenie papierosów, posiadanie lub korzystanie z używek (50). 

26. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (20). 

27. Niewłaściwe wykorzystywanie emblematów klubowych , propagowanie symboli 

propagujących używki, przemoc i wulgaryzmy(10). 

28. Samowolne oddalenie się od grupy (20). 

29. Niewłaściwie zachowanie, żucie gumy, jedzenie i picie na lekcji (5). 

30. Niewłaściwy strój, noszenie czapki i kaptura (5). 

31. Brak zmiennego obuwia, przynoszenie odzieży wierzchniej na lekcje (5). 

32. Niewłaściwy wygląd: farbowanie włosów (30 jednorazowo), makijaż, fryzura, malowanie 

paznokci, kolczyki w miejscach niedozwolonych (5 na każdej lekcji). 

33. Zaśmiecanie otoczenia (5). 

34. Niszczenie rzeczy innych osób (10 – 30). 

35. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników (10- 30). 

36. Niewłaściwe komentowanie wypowiedzi nauczyciela, innych pracowników szkoły lub 

kolegów(10). 

 


