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LISTA AKTYWNOŚCI 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

Aktywność Punkty 

Realizowanie zadań wyznaczanych przez nauczycieli i podjętych przez 

uczniów z własnej inicjatywy 

-20 do 20 

Przynoszenie odpowiednich przyborów szkolnych, podręczników oraz 

zeszytów 

-10 do 10 

Praca nad swoją postawą 10-20 

Godziny nieusprawiedliwione  -5/h 

Używanie komórki podczas zajęć dydaktycznych -30 

Niewykonanie dobrowolnie przyjętego zobowiązania -10 do -30 

Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji -10 do -20 

Spóźnienie na lekcję -5 

Nieodłożenie kurtki/płaszcza do szafki -5 

Spożywanie posiłków lub picie napojów na lekcji bez zgody nauczyciela -10 

 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

Nazwa oceny Punkty 

Odpowiednie reagowanie w sytuacjach trudnych, dotyczących 

rówieśników oraz innych osób 

10-20 

Okazywanie szacunku innym osobom oraz dbanie o zachowanie z nimi 

dobrych relacji 

10 

*Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły i klasy  10 

*Uczestnictwo w konkursie, zawodach, olimpiadzie 10 

*Sukces w konkursie, zawodach, olimpiadzie 10-30 

*Uczestnictwo w uroczystościach klasowych i szkolnych, a także 

pozaszkolnych 

10 

Dbanie o ład i porządek w szkole, a także o mienie szkolne (sprzęt, 

wyposażenie) 

-10 do 10 

Trening Umiejętności Społecznych 5-30 

*Praca na rzecz klasy lub szkoły w szkole lub poza nią 10 

Posprzątanie boiska po przerwie 10 

Samopomoc koleżeńska (potwierdzona) 10-20 

*Praca w szkolnych kołach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych 

oraz innych organizacjach pozaszkolnych 

10 

*Udokumentowany udział w akcjach charytatywnych lub innych akcjach 

społecznych 

10 

*Przygotowanie i przeprowadzenie narady klasowej 10 

Funkcja w samorządzie klasowym lub szkolnym 10-30 

Niewłaściwe użytkowanie lub niszczenie szafek szkolnych -10 do -30 

Nieoddanie w terminie książek do biblioteki -10 
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3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

Nazwa oceny Punkty 

*Uczestnictwo w uroczystościach organizowanych w szkole oraz poza jej 

terenem 

10 

*Noszenie stroju galowego podczas wydarzeń i uroczystości, na których jest 

to wymagane 

10 

Zachowanie podczas wydarzeń i uroczystości - szacunek wobec symboli 

narodowych, osób organizujących wydarzenia i uroczystości 

-20 do 20 

 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

Nazwa oceny Punkty 

Dostosowanie języka wypowiedzi w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi 

adekwatnie do sytuacji 

-20 - 20 

Niestosowanie zwrotów, które są powszechnie uznane za niegrzeczne i/lub 

wulgarne 

-20 do 20 

Udział w działaniach promujących piękno języka 10 

Stosowanie etykiety językowej 10 

 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

Nazwa oceny Punkty 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i poza jej 

terenem 

-50 do 20 

Przebywanie w wyznaczonych miejscach podczas pobytu w szkole -20 do 10 

Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji -30 

Wrażliwość na potrzeby i granice innych osób -20 do 20 

Zwracanie uwagi na zachowania niepożądane wśród rówieśników i zgłaszanie 

ich nauczycielom 

10 

Stosowanie bezpiecznych sposobów na rozwiązywanie konfliktów z 

rówieśnikami 

-20 do 20 

Palenie papierosów na terenie szkoły lub w miejscu publicznym, łącznie z e-

papierosem 

-40  

Podejmowanie aktywności fizycznych poza zajęciami wychowania fizycznego 10 

Dbałość o zdrowe odżywianie 10 

 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

Nazwa oceny Punkty 

Zachowywanie się zgodnie z powszechnie przyjętymi normami życia 

społecznego. 

-20 do 20 

Dbanie o dobre imię Szkoły -20 do 20 

Kultura osobista -20 do 20 
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7. Okazywanie szacunku innym osobom 

Nazwa oceny Punkty 

Adekwatne i taktowne zachowywanie się względem rówieśników i dorosłych -20 do 10 

Zwracanie się do rówieśników oraz dorosłych w kulturalny sposób -20 do 10 

Szanowanie poglądów, odmienności kulturowej i wyznaniowej innych osób -20 do 10 

Nienaruszanie godności innych osób zarówno w szkole, jak i poza nią -20 do 10 

Poszanowanie cudzej własności -20 do 10 

Przemoc fizyczna lub psychiczna -30 do -50 

Zabieranie lub niszczenie cudzych rzeczy -20 do -50 

 

8. Punkty uznaniowe od wychowawcy (na koniec miesiąca) 

Nazwa oceny Punkty 

100% frekwencja ucznia 5 

Wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione 5 

Brak spóźnień 5 

Stosowny ubiór 5 

Nieużywanie telefonu komórkowego podczas lekcji 5 

 

*każdorazowo 


