
1/S – raz w semestrze, 1/M – raz w miesiącu, K – każdorazowo 1/D – raz na dzień                                                      29.09.22 

Lp. Zachowanie ucznia Punkty + Częstotl. wpisów Odpowiedzialny. 

P1 Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne 100% frekwencja. 20 jednorazowo – raz w 

semestrze 

wychowawca 

P2 Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych na 

terenie szkoły (np. harcerstwo, kółka 

zainteresowań, sportowe itp.). 

5  raz w semestrze, za 

każde zajęcia 

nauczyciel prowadzący  

P3 Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych poza 

szkołą (udokumentowany udział). 

5 raz w semestrze, za 

każde zajęcia 

wychowawca 

P4 Przestrzeganie regulaminów szkolnych dotyczących 

wyjść do kina, teatru, wycieczek klasowych i 

szkolnych, imprez i uroczystości klasowych i 

szkolnych. 

5 raz w semestrze wychowawca 

P5 Terminowe oddawanie dokumentacji szkolnej 

(ankiety, zgody itp.)  

5 raz w semestrze wychowawca 

P6 Obowiązek obłożenia podręczników szkolnych. 10 do 15 września wychowawca 

P7 Efektywne pełnienie funkcji w szkole np. 

przewodniczący SU, działalność w bibliotece itp.  

10 raz w semestrze opiekun SU,  

opiekunowie 

P8 Efektywne pełnienie funkcji w klasie np. 

przewodniczący, skarbnik, dyżury, gazetki itp. 

5 raz w semestrze wychowawca 

P9 Pomoc nauczycielowi lub innym pracownikom 

szkoły. 

2 każdorazowo 

 

nauczyciel, wychowawca 

P10 Pomoc koleżeńska (np. wysłanie notatek z lekcji). 2 każdorazowo wychowawca 

P11 Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu różnych 

przedsięwzięć realizowanych w szkole. 

2 każdorazowo nauczyciel, wychowawca 

P12 Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska 

(np. działalność charytatywna, wolontariat, 

przyniesienie darów w ramach zbiórek, kiermasze, 

festyny itp.). 

3 p/akcję każdorazowo opiekun SU lub 

nauczyciel lub 

wychowawca 

P13 Udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu: 

- szkolnym/gminnym 

-powiatowym/gminnym 

-wojewódzkim 

-uzyskanie tytułu finalisty 

-uzyskanie tytułu laureata  

 

5 

10 

25 

40 

50 

każdorazowo opiekun konkursu 

P14 Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły. Udział 

(pomoc) w organizacji uroczystości szkolnych, 

apeli, konkursów,  wykonanie  dekoracji do 

uroczystości, gazetki szkolne (nie klasowe), obsługa  

sprzętu muzycznego itp. Z wył. osób punktowanych 

za pełnienie funkcji w SU. 

5 każdorazowo organizator 

P15 Aktywny udział w pracy na rzecz klasy. Udział 

(pomoc) w organizacji uroczystości klasowych, 

konkursów, wykonywanie gazetek klasowych itp. Z 

wył. osób punktowanych za pełnienie funkcji w SK. 

5 każdorazowo wychowawca 

P16 Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości 

pozaszkolnych, miejskich (np. poczet szt. itp.). 

5 każdorazowo opiekun 

P17 Strój galowy  na uroczystościach szkolnych, w 

wyznaczone dni. 

2 każdorazowo wychowawca 

P18 Nieużywanie wulgaryzmów.  5 raz w semestrze nauczyciel, wychowawca 

P19 Kulturalne zwracanie się do nauczycieli i 

pracowników szkoły I uczniów 

2 raz w semestrze wychowawca 



P20 Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom 

agresji, wandalizmu. 

5 każdorazowo nauczyciel 

P21 Odpowiedzialne reagowanie w trudnych sytuacjach 

(depresja, myśli samobójcze, cyberprzemoc, 

niepokojące zachowanie w Internecie, przemoc 

domowa itp.) 

5 każdorazowo  nauczyciel 

P22 Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery – 

zwroty grzecznościowe, przepuszczanie w drzwiach 

10 raz w semestrze wychowawca, nauczyciel 

P23 Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w 

pracy nad sobą. 

2 każdorazowo nauczyciel/ 

wychowawca 

P24 Brak negatywnych uwag (ujemnych punktów) 2 raz w miesiącu wychowawca 

P25 Okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, 

pracownikom szkoły i innym osobom w każdej 

sytuacji. 

2 raz w miesiącu nauczyciel 

P26 Inne pozytywne zachowania (godne pochwały i 

naśladowania nie objęte dotychczasowymi 

uregulowaniami)- notatka nauczyciela dotycząca 

zachowania ucznia. 

10 każdorazowo nauczyciel 

P27 Wszystkie godziny usprawiedliwione w terminie 5 jednorazowo –raz w 

semestrze 

wychowawca 

P28 Udział w szkolnych zawodach sportowych: 

-rozgrywki szkolne/międzyszkolne 

-etap powiatowy 

-etap wojewódzki 

-zajęcie miejsca I/II/III w etapie wojewódzkim 

 

5 

10 

25 

50/40/30 

każdorazowo opiekun zawodów 

P29 Udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych 

oraz zakończonych rozgrywkach ligowych 

(udokumentowany udział). 

10 każdorazowo opiekun konkursu, 

wychowawca 

P30  Noszenie maseczki 3 raz w miesiącu wychowawca 

P31 Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego 5 za każdy dyżur nauczyciel 

 

Lp. Zachowanie ucznia Punkty - Częstotliwość wpisów Odpowiedzialny. 

N1 Przeszkadzanie podczas lekcji (np. głośne rozmowy, 

chodzenie po klasie, zaczepianie, rzucanie 

przedmiotami, śpiewanie, gwizdanie, wywoływanie 

konfliktów podczas pracy w grupie itp.). 

2 każdorazowo nauczyciel 

N2 Brak zmiennego obuwia. 1 każdorazowo raz/dzień nauczyciel 

N3 Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw: 

bieganie po korytarzu, zwlekanie z wyjściem na 

przerwy, przebywanie w niedozwolonym miejscu 

(np. toalety, szatnie), zwlekanie z wejściem do 

szkoły itp. 

2 każdorazowo nauczyciel 

N4 Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 

5 każdorazowo nauczyciel 

N5 Nagrywanie lekcji tj. obrazu lub dźwięku za 

pomocą urządzenia elektronicznego (telefonu, 

kamery) 

20 Każdorazowo  nauczyciel 

N6 Samowolne użycie telefonu komórkowego na 

terenie szkoły (korytarz, toaleta, świetlica, klasa). 

10 każdorazowo nauczyciel 

N7 Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody. 

30 każdorazowo nauczyciel 

N8 Wagary, celowe i świadome opuszczanie lekcji. 5/godz. każdorazowo nauczyciel 



N9 Nieusprawiedliwione nieobecności do końca 

miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność. 

1/godz. każdorazowo nauczyciel 

N10 Spóźnienie na lekcję. 1 każdorazowo nauczyciel 

N11 Ściąganie, odpisywanie lekcji podczas przerw. 1 każdorazowo nauczyciel 

N12 Nieoddanie książki wypożyczonej z biblioteki w 

wyznaczonym terminie/na koniec roku szkolnego. 

2 raz w semestrze bibliotekarz 

N13 Fałszowanie dokumentacji dotyczącej szkoły 

(oceny na sprawdzianach, uwagi w zeszycie, 

fałszowanie usprawiedliwień, zwolnień, 

podrabianie podpisów  itp.) 

20 każdorazowo nauczyciel 

N14 Brak wyciszonego telefonu  1 każdorazowo nauczyciel 

N15 Używanie telefonu lub Internetu w celu 

zastraszania, wymuszania gróźb w szkole i poza nią. 

Wypisywanie obraźliwych tekstów na nauczycieli, 

pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców. 

30 każdorazowo, ale nie 

może mieć na semestr 

ocenę wyższą niż dobra. 

nauczyciel 

N16 Przebywanie na terenie szkoły w czasie wolnym 

poza świetlicą. 

3 każdorazowo nauczyciel 

N17 Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych 

działań. 

5 każdorazowo nauczyciel 

N18 Celowe niszczenie mienia szkolnego lub innej 

osoby 

30 każdorazowo nauczyciel 

N19 Zaśmiecanie otoczenia, wyrzucanie żywności.  5 każdorazowo nauczyciel 

N20 Niewłaściwe zachowanie podczas imprez i 

uroczystości szkolnych (np. czapka na głowie). 

5 każdorazowo nauczyciel, 

(wychowawca musi być 

poinformowany). 

N21 Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych, 

apelach, egzaminach, testach próbnych oraz w 

wyznaczonych dniach. (Opis stroju galowego w 

statucie szkoły) 

2 każdorazowo wychowawca 

N22 Wulgarne, 

obraźliwe  słownictwo lub gesty. 

10 każdorazowo nauczyciel 

N23 Interwencja Policji. 50 każdorazowo wychowawca, pedagog 

N24 Posiadanie i (lub) stosowanie i rozprowadzanie 

używek (papierosy, e-papierosy,  alkohol, 

narkotyki, dopalacze, niezgłoszone przez rodzica 

lub lekarza leki itp.). 

50 

  

każdorazowo nauczyciel 

N25 Posiadanie i (lub) używanie niebezpiecznych 

materiałów i narzędzi (np. petardy, noże, 

substancje niebezpieczne itp.). 

50 każdorazowo nauczyciel 

N26 Napaść fizyczna na drugą osobę.  50 każdorazowo nauczyciel 

N27 Zaczepki fizyczne lub słowne, podjudzanie, 

znęcanie, zastraszanie (np. plucie, popychanie, 

podstawianie nóg, ubliżanie, wyzwiska itp.).  

20 każdorazowo nauczyciel 

N28 Nieumyślne zaczepki fizyczne lub psychiczne w 

stosunku do rówieśników ( w zabawie) . 

10 każdorazowo nauczyciel 

N29 Udowodniona kradzież w szkole i poza nią. 30 każdorazowo nauczyciel 

N30 Samowolne opuszczenie  klasy/ świetlicy/terenu 

szkoły podczas lekcji, przerw, po lekcjach - w czasie 

czekania na autobus. 

20 każdorazowo nauczyciel 

N31 Niestosowanie się do regulaminów szkolnych – sali 

gimnastycznej, świetlicy, pracowni szkolnych, 

biblioteki itp. 

5 każdorazowo nauczyciel 



N32 Zafarbowane włosy. W ciągu dwóch tygodni od 

zafarbowania, uczeń zobowiązany jest do 

przywrócenia naturalnego koloru włosów. W 

przeciwnym razie jego ocena śródroczna/roczna 

zostaje obniżona o jeden stopień, niezależnie od 

uzyskanych punktów. 

15 każdorazowo nauczyciel 

N33 Niestosowny strój szkolny (m.in. bluzki na 

ramiączkach, głęboki dekolt, odkryty brzuch, buty 

na wysokich obcasach, piercing, makijaż, 

pomalowane, długie paznokcie). 

5 każdorazowo nauczyciel 

N34 Niekulturalne zachowanie w klasie, świetlicy, 

bibliotece itp. 

5 każdorazowo nauczyciel 

N35 Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść poza teren 

szkoły/wycieczek  w miejscach publicznych, nie 

przestrzeganie regulaminów wycieczek 

5 każdorazowo nauczyciel 

N36 Kłamstwo w szkole i poza nią. 5 każdorazowo nauczyciele 

N37 Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

10 każdorazowo nauczyciel  

N38 Inne negatywne zachowania (nieujęte 

dotychczasowymi uregulowaniami)- notatka 

nauczyciela dotycząca zachowania ucznia. 

5  każdorazowo Nauczyciel 

 


