
Lp. KRYTERIA OCENIANIA PKT UWAGI 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1. Nieusprawiedliwiona w wyznaczonym terminie 7 

dni po powrocie do szkoły godzina lekcyjna 

-1 Za każdą godzinę 

(przyznawane raz w 

miesiącu) 

2. Nieusprawiedliwione przez rodzica spóźnienie na 
lekcję  

-1 Każdorazowo 
(przyznawane raz w 

miesiącu) 

3.  Niewywiązywanie się z zadań przyjętych  przez 

ucznia  

-5  

-10 

-15 

Każdorazowo 

 

4. Używanie podczas lekcji lub przerw telefonu 

komórkowego oraz innego sprzętu bez zgody i 

wiedzy nauczyciela 

-5 na przerwie 

-10 na lekcji 

Każdorazowo 

 

5. Przeszkadzanie nauczycielowi w  

prowadzeniu zajęć lekcyjnych 

-1 

-5 

-10 

Każdorazowo 

 

6. Unikanie zapowiedzianych sprawdzianów i 

kartkówek, negatywny stosunek do obowiązków 

szkolnych 

-5   

 

Przyznawane raz  

w ciągu półrocza 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

1. Kradzież, wymuszanie pieniędzy lub dóbr 

materialnych 

-20 

-30 

-40 

-50 

Każdorazowo 

2. Rozpowszechnianie treści niemoralnych, 
rasistowskich lub obrażających uczucia religijne 

-10 
-20  

-30 

Każdorazowo 

3. Zaśmiecanie, zanieczyszczanie szkoły i terenu 

wokół niej 

-1   

-5 

Każdorazowo 

4. Niszczenie mienia szkolnego lub innego -10 

-20 

-30 

Każdorazowo  

+ zwrot kosztów 

naprawy 

Dbałość o honor i tradycję szkoły 

1. Niewłaściwe zachowanie podczas  

uroczystości szkolnych, wyjść edukacyjnych i 

wyjazdów pozaszkolnych 

-10 Każdorazowo 

 

2. Brak szacunku dla symboli narodowych i 

religijnych 

-5 

-10 

Każdorazowo 

3. Brak stroju galowego na uroczystościach 

szkolnych 

-5 Każdorazowo 

4.  Szkodzenie wizerunkowi szkoły poprzez np. 

rozpowszechnianie szkodliwych opinii nt. szkoły 

lub jej pracowników, szkalowanie uczniów lub 

pracowników szkoły, niewłaściwe zachowanie w 

szkole lub poza szkołą 

-20  

-30 

-40 

-50 

 

Każdorazowo 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

1. Wulgarne słownictwo -5  Każdorazowo 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób 

1. Samowolne opuszczanie terenu szkoły  

podczas przerw 

-10 Każdorazowo 

 



2. Samowolne opuszczanie terenu szkoły lub sali 

lekcyjnej podczas zajęć  

-20  Każdorazowo 

3. Odłączenie się od grupy podczas wycieczek 

szkolnych 

-20 Każdorazowo 

4. Palenie papierosów i e-papierosów w szkole i 

poza nią 

-50 Każdorazowo 

5. Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu 

lub pod wpływem narkotyków lub innych 

środków odurzających 

-50  Każdorazowo 

6. Przynoszenie, rozprowadzanie lub spożywanie 

alkoholu, narkotyków lub innych substancji 

odurzających na terenie szkoły, podczas 

wycieczek lub podczas zorganizowanych wyjść 
edukacyjnych 

-100  Każdorazowo 

7. Agresja: 

- bójki i pobicia 

- przemoc psychiczna 

- zachowanie zagrażające życiu lub zdrowiu w 

szkole, na wycieczkach lub podczas 

zorganizowanych wyjść edukacyjnych 

-20  –  -100  

 

Każdorazowo  

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

1. Niestosowny wygląd wyzywający lub  

nieestetyczny strój, fryzura i makijaż,  

brak stroju szkolnego (dotyczy również 

wycieczek i imprez szkolnych) 

-10 

 

Każdorazowo 

2.  Brak obuwia na zmianę -5 Każdorazowo 

Okazywanie szacunku innym osobom 

1. Okłamywanie nauczyciela lub pracownika szkoły 

(dotyczy również wycieczek i imprez szkolnych) 

-10 Każdorazowo 

2. Umieszczanie w Internecie wizerunku innych 

członków społeczności szkolnej bez ich wiedzy i 

zgody 

-10  Każdorazowo  

3. Szykanowanie, obgadywanie czy pisanie 

nieprawdy w Internecie (np. na forach 

internetowych i społecznościowych) 

-10  –  -50  Każdorazowo 

4. Brak kultury osobistej w kontaktach z 

pracownikami szkoły oraz z innymi uczniami np. 

zuchwałe odnoszenie się do nauczyciela, innego 
pracownika szkoły lub innych osób 

przebywających na terenie szkoły 

-10, -20 

 

Każdorazowo 

5. Fałszowanie podpisu rodziców, opiekunów 

prawnych nauczycieli oraz dokumentacji szkolnej 

-50 

 

Każdorazowo 

 

 


