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II..   KKaażżddyy  uucczzeeńń   nnaa  ppoo cczząąttkkuu  sseemmeesstt rruu  oott rrzzyymm uujjee   nnaa   ss ttaarrcc iiee     110000  ppuunnkkttóóww ..   

  

II II ..   TT AA BB EE LL AA   PP UU NN KK TT OO WW AA   
 

Punkty dodatnie  ( + ) Punkty ujemne ( - )  

a) kultura osobista  /5 do 20/, 

b) udział w imprezach klasowych /10 do 20/, 

c) pomoc koleżeńska  w nauce  /10 do 20/, 

d) udział w szkolnych konkursach i zawodach 
sportowych /10 do 20/,  

e) udział w międzyszkolnych konkursach 
 i zawodach sportowych /20 do 40/, 

f) udział w przygotowaniu akademii i imprez   
szkolnych /20 do 30 /, 

g) prace na rzecz szkoły (praca w Samorządzie 
Klasowym, Szkolnym, radiowęźle, prace 
społeczne …itp.)  /10 do 100/, 

h) idealna frekwencja w jednym tygodniu 
(dopuszczalne  1 spóźnienie na pierwszą 
lekcję)  /20 punktów za  tydzień /. 

i) niewłaściwe zachowanie na lekcji 
(rozmowy, spożywanie posiłków, korzystanie 
z telefonów komórkowych, niezmienianie 
obuwia , przynoszenie odzieży wierzchniej)  
/- 5 do –20/, 

j) brak szacunku do nauczyciela  
       /- 10 do – 20/, 

k) używanie wulgarnego słownictwa  /-20/, 

l) palenie papierosów /- 40/, 

m) ucieczka z lekcji ( wpisuje nauczyciel, 
z którego przedmiotu uczeń uciekł ) 

 /-10 za każdą godzinę/,  

n) każda godzina bez usprawiedliwienia /-3/, 

o) każde spóźnienie /-1/. 

 

1. Uczeń, który w danym semestrze otrzymał upomnienie lub naganę, nie może mieć wzorowej oceny  

z zachowania. 

2. Uczeń, który w danym semestrze przekroczył limit punktów ujemnych  „- 40 ” nie może otrzymać 

wzorowej oceny zachowania bez względu na liczbę uzyskanych punktów dodatnich. 

3. Uczeń, który w danym semestrze przekroczył limit punktów ujemnych  „- 100 ” nie może otrzymać 

bardzo dobrej oceny zachowania bez względu na liczbę uzyskanych punktów dodatnich 

4. Uczeń za  to samo przewinienie może być ukarany  tylko raz w trakcie jednej lekcji i musi być  

o tym poinformowany. 

 
 

II II II ..     PP UU NN KK TT OO WW EE   PP RR ZZ EE LL II CC ZZ EE NN II EE   NN AA   OO CC EE NN ĘĘ   ZZ AA CC HH OO WW AA NN II AA ::   
 
 

   powyżej  201      wzorowe 

151 - 200    bardzo dobre 

100 - 150     dobre 

41 - 99    poprawne 

1 - 40    nieodpowiednie 

   poniżej 0      naganne 

 


