
W ciągu całego semestru ,uczeń może uzyskać punkty dodatnie za: 

1. Konkursy etap szkolny i gminny udział – 15pkt.
wyróżnienie 25pkt.
miejsca I – III 35pkt.

2. Konkursy etap powiatowy udział  20 pkt.
wyróżnienie 30pkt.
miejsca I – III 40pkt.

3. Konkurs etap wojewódzki udział – 30pkt.
wyróżnienie 45pkt.
miejsca I – III 55pkt.

4. Zawody sportowe – etap gminny / pod warunkiem, że uczeń posiada 
nie więcej niż 35 pkt. ujemnych/

udział  - 10 pkt.
miejsca I – III 20pkt

5. Zawody sportowe – etap powiatowy / pod warunkiem, że uczeń posiada
nie więcej niż 35 pkt. ujemnych/

udział  - 20 pkt.
miejsca I – III 30pkt

6. Zawody sportowe – etap wojewódzki / pod warunkiem, że uczeń 
posiada nie więcej niż 35 pkt. ujemnych/

udział  - 30 pkt.
miejsca I – III 40pkt

7. Praca na rzecz klasy 5 – 15 jednorazowo
6. Praca na rzecz szkoły /np. prace porządkowe podczas uroczystości 

szkolnych/
5 – 15 jednorazowo

7. Praca w organizacjach szkolnych 20 – 50pkt. w 
półroczu szkolnym

8. Czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych 15 – 40pkt. 
jednorazowo

9. Potwierdzona pomoc koleżeńska w nauce 10pkt. jednorazowo
10. Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym po za szkołą w 

uroczystościach po za szkolnych
30 pkt. jednorazowo

11. Punktualność do 25 pkt. w 
półroczu

12. Kultura osobista do 25 pkt. w 
półroczu

13. Zaangażowanie w życie Kościoła i działalność charytatywną Do 25 pkt. w 
półroczu

14. Usprawiedliwione 100% godzin nieobecnych 20 pkt. w półroczu

15. Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy 5 – 20 w półroczu

W ciągu całego semestru uczeń może uzyskać punkty ujemne:

1. Notoryczne przeszkadzanie na lekcjach pomimo 
upomnienia.

10 pkt.  jednorazowo

2. Żucie gumy, jedzenie w trakcie lekcji /z wyłączeniem 
uczniów z cukrzycą stopnia 1/

5 jednorazowo

3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, innego 
pracownika szkoły lub ucznia 

10 – 20pkt.  jednorazowo

4. Ignorowanie poleceń nauczyciela lub innego 
pracownika szkoły w szkole i poza szkołą

10 pkt.  jednorazowo

5. Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo 15pkt.  jednorazowo
6. Zaczepianie słowne lub fizyczne 1 – 10pkt. jednorazowo
7.  Bójka, wyłudzanie, zastraszanie, kradzież, palenie 30pkt.  jednorazowo
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papierosów, używanie innych używek.
8. Niepoprawne zachowanie w trakcie akademii, imprez, 

wycieczek szkolnych.          
5 – 20pkt. jednorazowo 

9. Niewłaściwy wygląd /sprzeczny z opisem w Statucie 
szkolnym/.

5 – 10 jednorazowo

10. Spóźnianie na lekcję bez ważnych przyczyn 5pkt.  jednorazowo
11. Nieobecność nieusprawiedliwiona na pojedynczej 

lekcji /wagary/
10pkt. za każdą lekcję

12. Nieobecność nieusprawiedliwiona cały dzień 
/udowodnione wagary/ 
 

25pkt. jednorazowo

13. Nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego w 
klasie, szatni czy na korytarzu

10pkt. jednorazowo

14. Fałszowanie podpisów lub dokumentów, okłamywanie
nauczyciela.

10 – 20 pkt. jednorazowo

15. Niszczenie sprzętu szkolnego/m.in. rysowanie, 
drapanie po ławkach i innych sprzętach/ oraz 
własności innych osób 

10 – 30 jednorazowo 

16. Brak obuwia zmiennego 5pkt.  jednorazowo
17. Korzystanie na lekcji z telefonów komórkowych

( Uczeń może zatelefonować na przerwie jedynie w 
sytuacji pilnego kontaktu z rodzicami po 
uprzednim zapytaniu nauczyciela dyżurującego

Uczeń oddaje telefon 
komórkowy nauczycielowi i od 
dyrektora odbiera go rodzic
Ponad to 10 pkt. jednorazowo

18. Lekceważenie obowiązków ucznia / uczeń nie nosi 
zeszytów lub w nich nie robi notatek/

5 jednorazowo

19. Wychodzenie do sklepu 10 pkt.  jednorazowo
20. Znęcanie się nad zwierzętami 20pkt. jednorazowo
21.
22. -

Uczniowie  u których liczba  punktów ujemnych przekroczy 35 lub  otrzymają  zachowanie
nieodpowiednie albo naganne, nie mogą brać udziału w dyskotekach, wycieczkach szkolnych
oraz zajęciach organizowanych na Sali gimnastycznej w systemie poza lekcyjnym.
Dodatkowo każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego kredyt 150 punktów i aby
otrzymać ocenę z zachowa spełnić musi następujące kryteria punktowe :

1. Zachowanie wzorowe / 6 / - powyżej 271 pkt. dodatnich i nie więcej niż 10
pkt. ujemnych.

2. Zachowanie bardzo dobre / 5 / - 191 – 270 pkt. dodatnich i nie więcej niż 20
pkt. ujemnych.

3. Zachowanie dobre / 4 / - 150 – 190 pkt. dodatnich i nie więcej niż 35 pkt.
ujemnych

4. Zachowanie  poprawne /  3 /  -  100  –  149  pkt.  dodatnich,  liczba  punktów
ujemnych powyżej 36.

5. Zachowanie nieodpowiednie / 2 / - 51 -  99 pkt. dodatnich, liczba punktów
ujemnych powyżej 36.

6. Zachowanie  naganne   /  1 /  poniżej  50  pkt.  dodatnich,   liczba  punktów
ujemnych powyżej 36.  
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