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Załącznik nr 1 

Punkty dodatnie 

Nazwa oceny Punkty 

Realizacja projektu edukacyjnego 0-100 

Trening Umiejętności Społecznych 5-50 

Prowadzenie kroniki szkolnej lub klasowej 30 

Praca na rzecz klasy lub szkoły w szkole lub poza nią 10-40 

Praca na godzinie do dyspozycji wychowawcy i innych zajęciach 10 

Posprzątanie boiska po przerwie 10 

Konkurs, olimpiada przedmiotowa I etap 15 

Konkurs, olimpiada przedmiotowa II etap 30 

Konkurs, olimpiada przedmiotowa III etap 45 

Konkurs, olimpiada przedmiotowa IV etap 60 

Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych 15 

Brak godzin nieusprawiedliwionych 20 

Punktualność, brak spóźnień 20 

Samopomoc koleżeńska (potwierdzona) 20 

Praca w szkolnych kołach zainteresowań lub zajęciach wyrównawczych 

oraz innych organizacjach pozaszkolnych 

10-30 

Przyjście do szkoły w stroju galowym 20 

Punty uznaniowe od nauczyciela za pracę nad swoją postawą 10-20 

Punkty uznaniowe od wychowawcy lub innego nauczyciela (uzasadnione 

w komentarzu) 

10-30 

Wysoka kultura osobista w tym kultura słowa 40 

Udokumentowany udział w akcjach charytatywnych lub innych akcjach 

społecznych 

10-40 

Przygotowanie i przeprowadzenie narady klasowej 20 

Punkty uznaniowe od dyrektora 50 

Funkcja w samorządzie klasowym lub szkolnym 10-40 
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Załącznik nr 2 

Punkty ujemne 

Nazwa oceny Punkty 

Godziny nieusprawiedliwione (-5 za każdą godzinę) -100 do -5 

Przemoc fizyczna lub psychiczna -30 do -50 

Punkty od dyrektora szkoły -50 

Palenie papierosów na terenie szkoły lub w miejscu publicznym łącznie z 

e- papierosami 

-40 

Używanie komórki w szkole  -30 

Niszczenie sprzętu, umeblowania budynku szkoły itp -30 

Zabieranie lub niszczenie cudzych rzeczy -20 do -50 

Nieprzestrzeganie kulturalnego zachowania -20 

Niewykonanie dobrowolnie podjętego zobowiązania -10 do -40 

Niewłaściwe użytkowanie lub niszczenie szafek szkolnych -10 do -30 

Ubliżanie koleżankom i kolegom -20 

Nieoddanie w terminie książek do biblioteki -20 

Niewłaściwy strój szkolny lub wygląd (makijaż, biżuteria …) -20 

Przeszkadzanie na lekcji -10 do -20 

Ucieczka ze szkoły, opuszczenie terenu szkoły -40 

Niewłaściwa postawa w stosunku do pracownika szkoły -20 

Spożywanie posiłków lub picie napojów na lekcji -10 

Zaśmiecanie otoczenia lub pozostawienie bałaganu w klasie -10 

Niewykonywanie obowiązków dyżurnego klasowego -10 

Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw -10 

Niepracowanie na godzinie do dyspozycji wychowawcy lub innych 

zajęciach 

-10 

Spóźnienie na lekcję -5 

Nieodłożenie kurtki/ płaszcza do szafki -5 

 


