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L.p. Kryteria oceny Osoby 
oceniające

Liczba 
punktów

Częstotliwość

1 Udział ucznia w konkursach 
przedmiotowych, artystycznych, 
olimpiadach i zawodach 
sportowych;
laureat/finalista poziomu:
– szkolnego
– międzyszkolnego 
– powiatowego
– wojewódzkiego
– krajowego
– międzynarodowy

nauczyciel 
przedmiotu

0 – 5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 60
60 – 100

każdorazowo

2 Reprezentowanie szkoły na 
zewnątrz (występy, pokazy)

nauczyciel 
przedmiotu

5 – 20 każdorazowo

3 Funkcja w szkole (aktywne 
działanie)

opiekun SU 20 jednorazowo

4 Wysoka kultura osobista wychowawca 20 jednorazowo
przy braku 
nagan

5 Postępy w zachowaniu ucznia i 
jego wysiłek w pracy nad sobą

wychowawca 
i grono 
pedagog.

20 jednorazowo

6 Funkcja w klasie (aktywne 
działanie)

wychowawca 10 jednorazowo

7 Praca na rzecz środowiska grono 
pedagogiczne

5 – 15 każdorazowo

8 Pomoc podczas szkolnej imprezy 
(chór, prowadzący, artyści, 
porządkowi) 
w zależności od wkładu pracy

osoba odpow.
za organizację

5 – 15 każdorazowo

9 Pomoc i organizacja imprez 
sportowych

nauczyciel wf 10 każdorazowo

10 Praca na rzecz klasy i szkoły wychowawca i
grono 
pedagog.

5 każdorazowo
(max 25/ m-c)

11 Systematyczna pomoc kolegom w grono 5 – 10 jednorazowo



nauce, koleżeńskość, łagodzenie 
konfliktów koleżeńskich

pedagogiczne

12 Aktywne pełnienie funkcji 
dyżurnego

wychowawca 5 każdorazowo
po tyg. 
dyżurze

13 Brak uwag w ciągu miesiąca wychowawca 5 Co miesiąc

14 Dotyczy II semestru:
Uzyskanie na I semestr oceny:
wzorowej
bardzo dobrej
dobrej
poprawnej
nieodpowiedniej
nagannej

wychowawca

20
10
0
0
0
0

jednorazowo

15 100% frekwencja w semestrze wychowawca 20 1 raz w
semestrze

16 Wysoka frekwencja na zajęciach 
pozalekcyjnych w semestrze 
(powyżej 90%)

nauczyciel 
prowadzący

max. 20 1 raz w
semestrze

17 Inne pozytywne formy 
aktywności

dyrekcja i 
grono
pedagogiczne

wg uznania
wychowawcy 
i dyrekcji ze 
szczegółowym 
uzasadnieniem

każdorazowo

Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, lecz tylko wyróżnienia, to traktuje się to na równi z
zajęciem I miejsca.
PUNKTY UJEMNE PRZYZNAWANE SĄ ZA KAŻDE PRZEWINIENIE!

L.P. Kryteria oceny Liczba punktów

1 Posiadanie i spożywanie alkoholu -200

2 Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków -200

3 Bójka -50

4 Kradzież -50

5 Wpisanie ocen do dziennika -50

6 Podrobienie usprawiedliwienia -50



7 Palenie papierosów -50

8 Wyłudzenie pieniędzy -50

9 Lekceważący stosunek do pracowników szkoły -10

10 Niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela -10

11 Niszczenie sprzętu i mebli -20

12 Wulgarne słownictwo -10

13 Zaczepki fizyczne, celowe zadawanie bólu -10 do -20

14 Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia -10

15 Ubliżanie koledze, zaczepki słowne -10

16 Niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek -10

18 Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań -5

19 Niewykonanie poleceń nauczyciela -5

20 Przeszkadzanie na lekcji -5

21 Złe zachowanie w stołówce, bibliotece oraz gabinecie 
higienistki 

-5

22 Zaśmiecanie otoczenia -5

23 Spóźnianie się na lekcję -5

24 Niechlujny lub wyzywający strój, niedostosowany do sytuacji 
szkolnej; makijaż

-5

25 Używanie telefonu komórkowego na lekcji -5

26 Wychodzenie poza teren szkoły -5

27 Niekorzystanie z szatni -5

29 Wnoszenie jedzenia wymagającego natychmiastowej 
konsumpcji (lody,zapiekanki itp.) 

-5



30 Nieoddanie książek do biblioteki zgodnie z wyznaczonym 
terminem przyznają nauczyciele biblioteki – 2 razy w semestrze

-5

31 Inne negatywne niewyszczególnione zachowania ucznia wg uznania 
wychowawcy 
i dyrekcji ze 
szczegółowym 
uzasadnieniem

32 Niestawienie się na konkurs/zawody do których uczeń był 
zgłoszony i przygotowywany.

Zgodnie z rangą 
konkursu punkty 
minusowe o 
5pkt więcej

33 Używanie telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 
multimedialnych do celów innych, niż komunikowanie się z 
rodzicem (prawnym opiekunem); tj. filmowanie, nagrywanie, 
robienie zdjęć, korzystanie z portali społecznościowych.

-5


