
1. Oceny z zachowania się według skali: 
1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne. 
 

2. Roczne i śródroczne oceny z zachowania wystawiane są według sytemu punktowego. 
Obowiązują następujące zasady przeliczania punktów na oceny: 

 

1) każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje kredyt 320 punktów, który 
jest odpowiednikiem oceny dobrej. W ciągu każdego semestru może go zwiększyć lub 
zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie z zachowania. Punkty 
sumują się na koniec każdego semestru; 
2) obowiązują następujące zasady przeliczania punktów na oceny: 

a) wzorowe od 501 punktów, 
b) bardzo dobre od 401 do 500 punktów, 
c) dobre od 301 do 400 punktów, 
d) poprawne od 201 do 300 punktów, 
e) nieodpowiednie od 101 do 200 punktów, 
f) naganne poniżej 100 punktów; 

3) w przypadku zastosowania kar ujętych w §60 Statutu oraz drastycznego 
naruszenia norm współżycia społecznego przestaje obowiązywać system punktowy i 
uczeń otrzymuje automatycznie ocenę nieodpowiednią  lub naganną z zachowania. 

 
4) punkty dodatnie uczeń może uzyskać za: 
 
 

Stosunek do obowiązku szkolnego Punkty 

Udział w konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych, zawodach 
sportowych na szczeblu: 

• Szkolnym 

• Powiatowym 

• Wojewódzkim 
Laureat konkursu powiatowego lub 
wojewódzkiego 

 
 
 

30 
40 
50 
 

100 

Punktualność – brak spóźnień 
semestralnie 

40 

100% frekwencja za każdy pełny 
miesiąc, w tym usprawiedliwiona 
działalność na rzecz 
Szkoły/konkursy, zawody, wykłady, 
warsztaty itp./ 

20 

Brak godzin nieusprawiedliwionych w 
semestrze  

jednorazowo 30 

Aktywność społeczna 

Praca na rzecz Szkoły i klasy:  

• promocja Szkoły każdorazowo  20 

• drzwi otwarte/sobota/ 30 - 50 

• wolontariat udokumentowany max 50 w semestrze 
jednorazowo 20 



np. zbiórka żywności sobota niedziela 30 

• wykłady tematyczne/ferie 
zimowe, godziny 
popołudniowe/ 

każdorazowo 20 

• aktywne pełnienie funkcji  
w szkole/samorządzie/, klasie 

30 

• obsługa imprez szkolnych każdorazowo 20 

• udokumentowana działalność 
w organizacjach 
młodzieżowych 

 max 20 w semestrze 

• oddawanie krwi  40 w semestrze 

• wystrój Szkoły/klasy- prace 
uczniów (klasowe zbiórki 
wewnętrzne, pomoce 
dydaktyczne) 

jednorazowo 20 za każdą akcję 

• imprezy klasowe- wigilia, 
Dzień Kobiet, Dzień 
Nauczyciela, Dzień Chłopca 
(osoby zaangażowane 

w przygotowania) 

20 

• Dzień Patrona i inne 
uroczystości szkolne 

5 -50 

• reprezentowanie Szkoły 
lokalnie – czytanie bajek w 
przedszkolu, wystawianie 
przedstawień np. Policja, 
Biblioteka Pedagogiczna 

jednorazowo 20 

• imprezy lokalne- sobota, 
niedziela 

50 

• przygotowanie materiałów 
promujących szkołę 

50 za materiały typu prezentacja 
100 nakręcenie filmu, teledysku 

10 pisanie artykułów 

• prowadzenie strony np.: 
medioznawczej, klasowej, 
bloga 

50 w semestrze 

• Zbiórka makulatury 

• Zbiórka nakrętek 

• Zbiórka baterii 

2 punkty za kg  
10 nakrętek – 1 punkt 

1kg baterii - 25 punktów 
max 50 w semestrze 

 
  



5) punkty ujemne uczeń może uzyskać za: 
 

Stosunek do obowiązków szkolnych Punkty 

Przeszkadzanie na lekcji -40 

Spóźnienia na lekcje -5 

Opuszczanie lekcji bez uprzedniego 
zwolnienia przez rodziców /zwolnienie 
telefoniczne potwierdzone przez rodzica/ 

 
-10 za każdą godzinę 

Samowolne opuszczanie terenu  Szkoły w 
czasie trwania lekcji , przerwy 

-20 

Kultura osobista 

Aroganckie odezwanie się do nauczyciela 
lub pracownika Szkoły 

-50 

Przemoc słowna, fizyczna, psychiczna 
także w Internecie 
/nękanie, prześmiewanie, oczernianie itp./ 

-50 

Wulgarne słownictwo -30 każdorazowo 

Palenie papierosów i innych używek np.: 
e-papierosów 
 

-30 każdorazowo 

Niszczenie mienia szkolnego – uczeń 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

-50 

Używanie bądź niewyciszenie telefonu 
komórkowego na lekcji  

- 30 

Niewykonywanie poleceń nauczyciela, 
Dyrektora, pracownika obsługi Szkoły 

 
-30 

 

 


