
Punkty za zachowanie 
 

Paragraf Grupa Podział Punkty 

1 Udział w konkursach przedmiotowych, kuratoryjnych • etap szkolny 

• etap rejonowy 

• etap wojewódzki 

50 
100 
200 

2 Udział w innych konkursach, zawodach sportowych • etap szkolny 

• etap powiatowy lub rejonowy 

• etap wojewódzki 

• etap ogólnopolski 

50 
100 
200 
300 

3 Udział w zajęciach dodatkowych praca w kołach zainteresowań; udział w innych 
zajęciach pozalekcyjnych i organizacjach szkoły; 
praca na rzecz środowiska lokalnego (np. 
przygotowanie się do olimpiady, gra w klubach 
sportowych, itp.) w szkole i poza szkołą. 

10 
(za każde) 

4 Korzystanie z pomocy w nauce udział w zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, 
rehabilitacyjnych, reedukacyjnych, 
przygotowawczych do egzaminu maturalnego lub 
zawodowego 

10 
(za każdą 

godzinę zajęć) 

5 Organizowanie imprez szkolnych i projektów 
promujących szkołę 

• tworzenie własnego projektu 

• realizacja projektów nauczyciela 

• udział w przygotowaniu "Dni otwartych szkoły" 

100 
50 

100 

6 Udział w przygotowaniu uroczystości okolicznościowych • na terenie szkoły 

• poza szkołą 

30 
60 

7 Wypełnianie obowiązków ucznia wzorowe wywiązywanie się z zadań powierzonych w 
organizacjach szkolnych 

30 

8. Pozytywne zachowanie w stosunku do innych osób pomoc koleżeńska, obrona słabszych 
(przeciwstawianie się przemocy), pomoc w trudnej 
sytuacji 

20 



9 Wzorowa frekwencja frekwencja miesięczna powyżej 98% 50 

10 Reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym • na terenie szkoły 

• poza szkołą 

30 
60 

11 Nieobecności nieusprawiedliwione • spóźnienie 

• godzina lekcyjna 

-5 
-10 

12 Zachowanie w trakcie zajęć • jedzenie i picie w trakcie zajęć, 

• zakłócanie toku lekcji, 

• używanie telefonu komórkowego w trakcie zajęć 
(od -20 do -50) 

-20 
od -20 do -50 

-50 

13 Negatywne zachowanie w stosunku do innych osób • dokuczanie, używanie obraźliwych słów i 
wyzwisk 

• wulgarne słownictwo 

• odnoszenie się bez szacunku, lekceważący 
stosunek, znieważenie innej osoby 

 
-40 
-40 

 
-100 

14 Zachowanie na terenie szkoły • zaśmiecanie otoczenia 

• celowe niszczenie sprzętu szkolnego 

• odsłuchiwanie muzyki z telefonów komórkowych 
lub głośników przenośnych 

-20 
-50 
-50 

15 Niebezpieczne zachowanie na terenie szkoły • wszczynanie lub udział w bójkach 

• niebezpieczne zachowanie 

-80 
-80 

16 Wyłudzanie pieniędzy oraz oszustwa • wyłudzanie pieniędzy 

• oszustwa: podrabianie usprawiedliwień, 
okłamywanie 

-80 
-80 

17 Popełnienie czynu karalnego • w zależności od rangi od -100 do -200 

18 Używanie używek na terenie szkoły • palenie papierosów lub e-papierosów 

• używanie alkoholu 

• używanie narkotyków lub innych środków 
odurzających 

-80 
-100 
-100 

19 Zachowania niezgodne z Konstytucją RP • wygłaszanie treści o charakterze rasistowskim 

• znieważanie symboli narodowych, religijnych, 
szkolnych 

-50 
-50 



20 Niekompletne umundurowanie • brak munduru lub niekompletne 
umundurowanie w klasach mundurowych;  

• brak stroju roboczego na zajęciach praktycznych 

-50 
 

-50 

21 Recykling • przyniesienie korków od butelek, makulatury, 
płyt CD itp. 

maksymalnie 
20 pkt na 
miesiąc 

22 Biblioteka • pomoc w bibliotece 

• przyniesienie książki do biblioteki 

maksymalnie 
30 pkt na 
miesiąc 

23 Pula nauczyciela przedmiotu  od -30 do 30 

24 Pula wychowawcy klasy • Przyznawana po zasięgnięciu opinii klasy od -60 do 60 

25 Pula kadry kierowniczej • Nagrody i kary od -100 do 100 

 

Punktacja za zachowanie 
 

Punkty wychowawca sumuje raz w semestrze przed klasyfikacją. Sumę punktów dzielimy odpowiednio przez liczbę miesięcy w semestrze: 

1) w klasach maturalnych – dzielimy przez 4 

2) w pozostałych klasach – dzielimy przez 5 

Ocenę semestralna z zachowania ustalamy na podstawie uzyskanego średniego wyniku. 

 

Wzorowe – powyżej 125 pkt 

Bardzo dobre – od 76 do 125 

Dobre – od 26 do 75 

Poprawne – od -25 do 25 

Nieodpowiednie – od -75 do -26 

Naganne – poniżej -75 pkt 

 

 


