
Załącznik nr 1 

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

 

Lp. Działanie ucznia podlegające ocenie „NA  PLUS” Ilość pkt. 

 

Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 

 

1 Frekwencja powyżej 99% (raz na semestr) 20 

2 Frekwencja 95% – 99% (raz na semestr) 10 

3 Brak punktów ujemnych w miesiącu (raz na miesiąc) 5 

4 Punktualność brak spóźnień w miesiącu (raz na miesiąc) 5 

5 Brak godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu (raz na miesiąc) 10 

6 Solidne wypełnianie obowiązków dyżurnego (raz na semestr przy braku uwag o dyżurze) 10 

7 Pochwała:                       

 Nauczyciela                                                    

 Dyrektora szkoły 

 

10     

20 

 

Respektowanie zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 

 

1 Czynne przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności 15 

2 Kultura osobista (przyznawane przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli) (raz na semestr) 0-10 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 

1 Udział w Poczcie Sztandarowym 10 

2 Godne reprezentowanie szkoły. 0-20 

3   Udział w asyście honorowej          5 

4   Udział w kompanii honorowej 0-20 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

 

1 Dbałość o czystość języka ojczystego (brak uwag za wulgarne słownictwo) (raz w semestrze) 0-10 

 

Praca na rzecz innych 

 

1 Praca w organizacjach typu hospicjum,  wolontariat itp. (poświadczone, raz na semestr) 0-30 

2 Udział w  organizowaniu i przeprowadzaniu różnych akcji na terenie szkoły i poza szkołą (akcje charytatywne, 

akcja krwiodawstwa, WOŚP, akcje związane z ekologią itp.) 

 w ramach lekcji 

 poza lekcjami 

 

 

0-20 

10-40 

3 Udział w działaniach na rzecz pracowni przedmiotowych. 5-10 

4 Przygotowanie materiałów dydaktycznych na lekcję (referat ,krzyżówka, plansza itp.) 0-10 

5 Zbiórka surowców wtórnych np. zbieranie nakrętek (min.50 szt.), raz w miesiącu 0-10 



 

Dbałość o własny rozwój intelektualny i społeczny 

 

1 Wkład pracy włożony w naukę, pilność (niezależnie od osiągniętych wyników, po zasięgnięciu opinii uczących) 

raz w semestrze 

0-15 

2 Pomoc koleżeńska (za każdy raz) 5 

3 Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych - koła i zajęcia wyrównawcze (raz na semestr) 0-20 

4 Udział w konkursie przedmiotowym wewnątrzszkolnym wymagającym wkładu pracy ucznia 

Zajęcie I miejsca 

Zajęcie II miejsca 

Zajęcie III miejsca 

Wyróżnienie 

 

20 

15 

10 

5 

5 Udział w konkursie organizowanym przez Kuratorium: 

 Etap szkolny 

 Etap rejonowy 

 Etap wojewódzki 

 Laureat 

 

10 

50 

80 

100 

6 Udział w konkursie organizowanym przez inną organizację lub instytucję: 

 Etap szkolny 

 Etap rejonowy 

 Etap wojewódzki 

 

10 

20 

40 

7 Udział w zawodach sportowych wewnątrzszkolnych (drużynowe i indywidualne) 

Zajęcie I miejsca 

Zajęcie II miejsca 

Zajęcie III miejsca 

5 

20 

15 

10 

8 Reprezentowanie szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych (drużynowych i indywidualnych) 

Zajęcie I miejsca 

Zajęcie II miejsca 

Zajęcie III miejsca 

10 

50 

40 

30 

9 Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych uczeń może uzyskać  max (100 pkt) 

+ 50 pkt dodatkowo przyznane przez nauczyciela wf-u (raz na semestr) 

max 

(100 pkt) 

 

Aktywność społeczna 

 

1 Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (raz na semestr) 

 Przewodniczący 

 Zastępca 

 Skarbnik 

 Łącznik  z biblioteką 

 

0-15 

0-10 

0-15 

0-10 

2 Pełnienie funkcji (efektywne) w samorządzie szkolnym  lub aktywna praca na rzecz szkoły (raz na semestr) 0-20 

3 Organizowanie imprez klasowych i/lub szkolnych (występ, pomoc „na zapleczu”, przygotowanie pomocy, 

poczęstunku itp.) (każdorazowo) 

0-10 

4 Czynny udział w akademii szkolnej. 15 

5 Opieka nad sprzętem  nagłaśniającym lub multimedialnym na imprezach i/lub uroczystościach szkolnych 

(każdorazowo) 

10 

6 Przygotowanie gazetki klasowej i/lub szkolnej (każdorazowo) 0-10 

7 Dekoracja szkoły. 0-10 

Lp. Działanie ucznia podlegające ocenie „NA  MINUS” Ilość pkt. 



 

Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 

 

1 Każde spóźnienie (3 dopuszczalne na semestr, za każde następne) -2 

2 Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna  

 pierwsze 20 godzin 

 każda następna godzina powyżej od 21 do 59                                 

 od 60 godziny sposób postępowania opisują procedury postępowania w przypadku godzin  

nieusprawiedliwionych (punkt 3.3 Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego) 

 

          -2 

-5 

3 Brak obuwia zmiennego (za każdy brak, raz na dzień) -5 

4 Niewypełnienie obowiązków dyżurnego (każdorazowo) -2 

5 Notoryczne niewywiązywanie się z obowiązków ucznia na zajęciach lekcyjnych -20 do -40 

6 Niewywiązywanie się z przydzielonych przez nauczyciela czynności dodatkowych -5 

7 Niewywiązywanie się z czynności dodatkowych, których uczeń podjął się z własnej inicjatywy -5 

8 Nieprzynoszenie w terminie korespondencji od wychowawcy, ankiet, zaświadczeń , deklaracji, książek do 

biblioteki ( każdorazowo) 

-10 

9 Opuszczanie szkoły w czasie trwania zajęć  lekcyjnych i przerw bez zgody nauczyciela -10 

10 Opuszczanie lekcji bez pozwolenia nauczyciela /indywidualnie/ -10 

11 Ucieczka  grupy z lekcji /każdy uczestnik/ -20 

12 Kary statutowe: 

 Upomnienie wychowawcy 

 Nagana wychowawcy 

 Upomnienie dyrektora 

 Nagana dyrektora 

 

-15 

-20 

-30 

-40 

13 Nieprzestrzeganie REGULAMINÓW I PROCEDUR obowiązujących w szkole ( m.in. COVID-19) -30 

 

Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 

 

1 Korzystanie z telefonu komórkowego, urządzeń elektronicznych lub urządzeń rejestrujących i odtwarzających 

obraz lub dźwięk  na lekcji (za każdym razem), nadal obowiązuje zarządzenie dyrektora /nauczyciel zabiera 

komórkę i umieszcza  w sejfie do odbioru przez rodzica/. 

 

 

do -10 

2 Niszczenie mienia szkolnego. -10 do -30 
i usuwa 

3 Niszczenie przedmiotów należących do innych osób -20 

4 Zaśmiecanie sali lekcyjnej lub korytarza szkolnego -5 i sprząta 
5 Przeszkadzanie na lekcji każdorazowo -5 pkt. -5 

6 Odpisywanie zadań domowych (każdorazowo) -10 

7 Kłamstwo, oszukiwanie, plotka, oszczerstwo, obrażanie -20 

8 Brak tolerancji, brak poszanowania postaw i poglądów innych -10 

9 Szykanowanie, prześladowanie innych w Internecie, na serwisach społecznościowych -50 

10 Umieszczanie niestosownych plików, zdjęć, informacji, filmów w sieci -30 do -50 
11 Fałszowanie dokumentów (np.: usprawiedliwień, zwolnień, podpisu, oceny itp.) -40 

12 Niewłaściwe zachowanie się wobec nauczycieli  bądź pracowników szkoły -20 do -50 

13 Kradzież, wymuszanie pieniędzy lub jakiejkolwiek innej rzeczy -100 

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 



1 Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych -20 

2 Brak munduru w dniu mundurowym (każdorazowo). -10 

3 Brak kultury osobistej i dyscypliny w trakcie uroczystości szkolnych, dyskotek, w czasie wyjść do kina, teatru, 

muzeum, w środkach lokomocji, na ulicy itp. 

 

-10 do -50 

 

 

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

 

1 Brak kultury słowa i taktownego uczestnictwa w dyskusji. -10 

2 Używanie wulgarnego słownictwa (każdorazowo) -10 

 

 

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 

 

1 Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły.  

-10 

2 Psychiczne i fizyczne znęcanie się nad kolegami. -50 do -100 
3 Palenie papierosów (każdy raz, również osoby towarzyszące) -50 

4 Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych narzędzi, przedmiotów czy substancji -50 

5 Każdy przypadek użycia i/lub rozprowadzania na terenie szkoły środków odurzających, alkoholu,  

narkotyków –  Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły oraz metody współpracy szkoły  

z policją w sytuacjach trudnych wychowawczo (punkt 3.8 Uczeń jest pod wpływem środków odurzających, 

punkt. 3.9 – uczeń posiada przy sobie substancje przypominającą narkotyk)  

 

 


