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L.P. ZACHOWANIA POZYTYWNE ILOŚĆ PUNKTÓW SUMA 
PUNKTÓW 

1. Udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych:   I etap (szkoła) 
                                                                                           II etap (gmina) 
                                                                              III etap (powiat, rejon) 
                                                                               IV etap (wojewódzki) 
                                                                V etap (ogólnopolski i wyższy) 

10 
15 
20 
25 
30 

 

2. Udział w zawodach sportowych: I etap (szkoła) 
                                                      II etap (gmina) 
                                                      III etap (powiat, rejon) 
                                                      IV etap (wojewódzki) 
                                                      V etap (ogólnopolski i wyższy) 

10 
15 
20 
25 
30 

 

3. I-III miejsce w konkursie szkolnym I – 35, II – 20, III - 15  
4. I – III miejsce w konkursach przedmiotowych, artystycznych i 

sportowych od etapu II do etapu V 
I – 50, II – 40, III - 30  

5. Laureat, finalista przedmiotowych konkursów organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Olsztynie 

laureat - 100 
finalista - 70 

 

6. Wyróżnienie w konkursach pozaszkolnych 10  
7. Rozwijanie zainteresowań w zespołach artystycznych: 

……………………………………………… 5 - 20  

8. Rozwijanie zainteresowań w grupach, kołach działających w szkole, np.: 
(każdy opiekun p…… 
-koło dziennikarskie 
-koło PCK 
-koło matematyczne 
-…………………………………………. 
-……………………………………………… 

5 -30 

 

9. Oficjalne reprezentowanie szkoły w środowisku pozaszkolnym 10  
10. Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym 5 - 10  
11. Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 2 - 5  
12. Praca na rzecz szkoły, klasy 2 - 10  
13. Udzielanie się w akcjach charytatywnych oraz ekologicznych  

(1 pkt – 100 nakrętek, 1 pkt  – 10 baterii,)   

14. Efektywna pomoc kolegom w nauce 2 - 10  
15. Odnoszenie się z należytym szacunkiem do języka ukraińskiego, 

używanie języka ukraińskiego na co dzień 
10 - 40  

16. Wzbogacanie zbiorów szkoły o cenne pamiątki związane z literaturą i 
kulturą ukraińską 

1 - 10  

17. Publikacje prasowe 5 - 20  
18. Punktualność za każdy miesiąc 10  
19. 100% frekwencji za każdy miesiąc 10  
20. Premia za średnią ocen: 4.0 - 4.4 

                                        4.5 – 4.74 
                                        4.75 – 4.99 
                                        5.0 i więcej 

40 
50 
70 
100 

 

21. Premia za otrzymanie oceny wzorowej 40  
22. Miesięczna premia za noszenie mundurka (uczeń ma prawo raz w 

miesiącu zapomnieć mundurka) 
10  

23. Wywiązywanie się z powierzonych zadań i zobowiązań 5 - 10  
24. Udokumentowane rozwijanie zainteresowań poza szkołą, udział w 

społecznej, pozaszkolnej działalności, akcjach charytatywnych 5  

25. Punkty do dyspozycji wychowawcy 0 - 30  
26. Punkty do dyspozycji dyrektora szkoły 0 - 40  
27.  Udział w projekcie edukacyjnym 0 - 20  
28. Obowiązkowy strój galowy (wyszywanka) podczas uroczystości 

szkolnych 
5  

29. Udział w organizacji uroczystości szkolnych 10  
Razem   



                                                                                                                                                           KREDYT     + 101 pkt 

 ZACHOWANIA NEGATYWNE ILOŚĆ 
PUNKTÓW 

SUMA 
PUNKTÓW 

1. Przeszkadzanie na lekcji 2  
2. Arogancka postawa wobec nauczyciela lub pracownika szkoły 5 - 10  
3. Lekceważenie, niewykonywanie poleceń nauczyciela 2  
4. Kłamstwo, oszukiwanie nauczyciela 5  
5. Używanie wulgaryzmów. 10  
6. Ubliżanie koleżance/koledze 2  
7. Zaczepki fizyczne, bójka 5 - 15  
8. Niszczenie mienia szkolnego 10 - 50  
9. Wyłudzanie pieniędzy, kradzież, hazard, pobieranie „haraczy”, fałszowanie 

podpisów oraz dokumentów  
10 - 50  

10. Negatywne zachowanie w środkach lokomocji, na wycieczkach i poza szkołą 
wpływający negatywnie na wizerunek szkoły 

5 - 10  

11. Opuszczanie lekcji oraz zajęć dodatkowych bez usprawiedliwienia 5  
12.  Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji oraz przerw 3   
13. Palenie papierosów 20  
14. Żucie gumy na lekcjach 4  
15. Używanie telefonów komórkowych, dyktafonów, kamer itp. bez zgody 

nauczyciela lub pracownika szkoły 
10  

16. Brak zmiennego obuwia 2  
17. Brak szkolnego mundurka 2  
18. Spóźnienie na lekcję 2  
19. Narażenie zdrowia swego i innych osób (pobicie, drastyczne naruszenie Statutu 

Szkoły) 
10 - 50  

20. Negatywne formy zachowań (np. niewłaściwe zachowanie na korytarzu, w 
jadalni, świetlicy, bibliotece; zaśmiecanie otoczenia i inne) 

5 - 15  

21. Zniszczenie rzeczy innych osób 1 - 10  
22. Niewywiązywanie się z powierzonych zadań i zobowiązań 5  
23. Brak podręcznika 2  
24. Brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, stroju na wychowanie fizyczne 4  
25. Brak poszanowania podręczników i książek z biblioteki szkolnej 5  
26. Brak terminowego rozliczenia się z biblioteką szkolną na koniec roku szkolnego 10  
27. Punkty do dyspozycji dyrektora szkoły 1 - 30  
28. Nieprzestrzeganie obowiązującego w szkole regulaminu „Dress Code” 5  
29. Brak stroju galowego (wyszywanki) podczas uroczystości szkolnej 5  
30. Picie energetyków 10  
   Razem  
 

OCENA  Z ZACHOWANIA ucz.    ……………………………………………………………………… 

KRYTERIA UWAGA 
101 pkt – kredyt 
 
0 i mniej             – naganna 
1 – 100 pkt        – nieodpowiednia 
101 – 200 pkt    – poprawna 
201 – 300 pkt.   – dobra 
301 – 500 pkt  – bardzo dobra 
501 i więcej      - wzorowa 

- ocenę wzorową otrzymuje się w przypadku, gdy liczba 
ujemnych punktów nie przekroczy -20 pkt za semestr 
-ocenę bardzo dobrą otrzymuje się w przypadku, gdy 
liczba ujemnych punktów nie przekroczy -30 pkt za 
semestr 
-ocenę dobrą otrzymuje się w przypadku, gdy liczba 
ujemnych punktów nie przekroczy -100 pkt za semestr 
-w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu 
szkolnego, bez względu na  zebraną ilość punktów ocena z 
zachowania nie może być wyższa niż dobra 

  

…………………………………………………….. 
                                                                                                                  Podpis wychowawcy 


