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Nazwa kategorii 
Skrót 
nazwy 

Wartość 
od 

Wartość 
do 

Zachowanie zagrażające życiu własnemu lub innych osób. zż -100 -100 

Inne skandaliczne zachowania ucznia. is -100 -50 

Posiadanie alkoholu w szkole lub poza szkołą. al -100 -50 

Fałszowanie dokumentów. fd -100 -30 

Kradzież wymuszenie. kw -100 -20 

Używanie lub posiadanie narkotyków lub innych środków odurzających w szkole albo 
poza szkołą 

nr -100 -100 

Stosowanie cyberprzemocy. cp -100 -50 

Picie alkoholu w szkole lub poza szkołą pa -100 -50 

Używanie urz. telekom. do celów uwłaczających  godności. ug -50 -20 

Agresja fizyczna psychiczna przemoc bójki uczniowskie. pb -50 -20 

Dewastacja mienia szkolnego. dm -50 -50 

Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły lub innych osób. no -50 -10 

Kłamstwo. kł -50 -10 

Zachowanie zagrażające zdrowiu zz -50 -10 

Inne negatywne zachowania ucznia inzu -30 -1 

Posiadanie tytoniu również e-papierosów w szkole lub poza szkołą. pp -20 -20 

Brak szacunku do symboli narodowych i religijnych. ps -20 -5 

Palenie tytoniu również e-papierosów w szkole lub poza szkołą. pt -20 -20 

Używanie wulgarnych słów gestów lub rysowanie niestosownych ilustracji. ni -10 -5 
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Bierne uczestniczenie w aktach agresji oraz w innych demoralizujących zachowaniach i 
niereagowanie 

 

bn 

 

-10 

 

-10 

Samowolne opuszczenie szkoły. os -10 -10 

Niekoleżeńskie zachowanie nz -10 -5 

Godziny nieusprawiedliwione w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły. us -5 -5 

Odpisywanie prac domowych. op -5 -5 

Niewykonanie zobowiązania. nz -5 -5 

Brak stroju galowego. sg -5 -5 

Niewykonanie polecenia nauczyciela. np -5 -5 

Niewłaściwe zachowanie podczas apeli uroczystości szkolnych wycieczek imprez 
sportowych. 

nz -5 -5 

Nieodpowiedni wygląd ucznia- strój np. zbyt krótka spódnica lub spodenki głęboki dekolt 
odkryty 

gb -5 -5 

Zaczepki ubliżanie zaczepki słowne. zs -5 -5 

Przeszkadzanie na lekcji. pl -3 -3 

Nieprzygotowanie do lekcji brak przyborów podręcznika zeszytu stroju itpu nl -2 -2 

Używanie telefonu komórkowego tk -2 -2 

Rzucanie śmieci rś -2 -2 

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego. od -2 -2 

Spóźnienie na zajęcia edukacyjne. sp -1 -1 

Przebywanie w klasie podczas przerwy bez zgody nauczyciela pwk -1 -1 

Brak porządku. bp -1 -1 

Udział w projekcie edukacyjnym. pe 0 10 
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Bezinteresowna pomoc bp 1 5 

Utrzymywanie porządku. up 1 1 

Doraźna pomoc w nauce. dp 1 5 

Inne pozytywne formy aktywności według uznania nauczyciela i 1 30 

punkty z poprzedniej szkoły ps 1 100 

Udział w powiatowych konkursach artystycznych sportowych i innych kp 2 2 

Udział w szkolnych konkursach artystycznych sportowych i innych ks 2 2 

Udział w konkursach Kuratoryjnych wojewódzkie kw 2 2 

Udział w konkursach Kuratoryjnych rejonowe kr 2 2 

Udział w wojewódzkich konkursach artystycznych sportowych i innych kw 2 2 

Udział w zbiórce surowców wtórnych. zb 2 2 

Usprawiedliwienie wszystkich nieobecności w ciągu 7 dni bądź 100 frekwencja. fr 2 2 

Udział w konkursach Kuratoryjnych etap szkolny kks 2 2 

Strój galowy. sg 2 2 

Udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych um 2 2 

Udział w uroczystościach imprezach pozaszkolnych. ip 2 2 

Udział w działaniach na rzecz innych na terenie szkoły. di 3 3 

Grzeczne odnoszenie się do wszystkich oraz szanowanie cudzej własności go 3 3 

Wyróżnienie w szkolnych konkursach artystycznych sportowych i innych ws 3 3 

Wyróżnienie w powiatowym konkursach artystycznych sportowych i innych wp 4 4 

Organizacja imprez pozaszkolnych oip 5 10 
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Wzorowe zachowanie w miejscu publicznym. wz 5 5 

Aktywny udział w pracy samorządu klasowego sk 5 30 

Pomoc w organizacji uroczystości i imprez szkolnych. is 5 5 

Miejsca 1-3 w konkursach szkolnych m 5 5 

Miejsca 1-3 w konkursach powiatowych mp 6 6 

Wyróżnienie w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych wm 7 7 

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursach artystycznych sportowych i innych ww 7 7 

FOX KANGUR ALFIK wyróżnienie FK 7 7 

FOX KANGUR ALFIK wynik dobry FKd 8 8 

FOX KANGUR ALFIK wynik bardzo dobry FKbd 9 9 

FOX KANGUR ALFIK laureat FKl 10 10 

Uzyskanie przez ucznia średniej ocen powyżej 475. śr 10 10 

Miejsca 1-3 w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych mm 10 10 

Miejsca 1-3 w konkursach wojewódzkich mw 10 10 

Aktywny udział w pracy samorządu szkolnego ssz 10 10 

Stała pomoc koleżeńska w nauce. pk 15 15 

Finalista konkursu Kuratoryjnego fk 20 20 

Udokumentowane stałe działanie na rzecz innych. sd 20 20 

Laureat konkursu Kuratoryjnego lk 30 30 
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Ocena 

Okres pierwszy i drugi   

punkty od punkty do 
maksymalnie 

ujemnych 
  

wzorowe 
200

 
+ ∞ 

 30

 
  

bardzo 
dobre 

150

 

199

 

 

 
  

dobre 
100

 

149

 

 

 
  

poprawne 
50

 

99

 

 

 
  

nieodpowi
ednie 

0

 

49

 

 

 
  

naganne - ∞ 
-1

 
- ∞   

 


