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DZIAŁANIA, ZA KTÓRE UCZEŃ ZDOBYWA PUNKTY 

LP. DZIAŁANIE UWAGI OSOBA 

PRZYZNAJĄCA 

PUNKTY 

LICZBA 

PUNKTÓW 

1. Wojewódzkie 

Konkursy 

Przedmiotowe 

organizowane przez 

Kuratorium Oświaty  

w Białymstoku 

Etap szkolny: 

- udział 

-przejście do następnego etapu 

nauczyciel 

przedmiotu 

 

5 p. 

10 p.  

Etap rejonowy: 

- udział 

-przejście do następnego etapu 

nauczyciel 

przedmiotu 

 

8 p. 

10 p. 

Etap wojewódzki: 

- finalista 

- laureat 

nauczyciel 

przedmiotu 

 

10 p. 

15 p. 

2. Konkursy 

przedmiotowe i 

artystyczne (szkolne, 

miejskie, 

wojewódzkie, 

ogólnopolskie itp.) 

Udział w każdym etapie nauczyciel 

przedmiotu 

5 p.  

- miejsca I, II, III, wyróżnienie, 

nagroda (gdy nie są 

przyznawane miejsca) 

nauczyciel 

przedmiotu 

10 p. 

3. Zawody sportowe Zawody szkolne:  

- udział 

- miejsce I, II, III 

nauczyciel 

przedmiotu 

 

2 p. 

5 p.  

Zawody miejskie:  

- udział 

- miejsce I, II, III 

nauczyciel 

przedmiotu 

 

5 p. 

10 p. 

Zawody wojewódzkie:  

- udział 

- miejsce I, II, III 

nauczyciel 

przedmiotu 

 

5 p. 

10 p. 

Zawody ogólnopolskie, 

międzynarodowe:  

- udział 

- miejsce I, II, III lub 

wyróżnienie 

nauczyciel 

przedmiotu 

 

 

10 p. 

15 p. 

4. Reprezentowanie 

szkoły w imprezach 

pozaszkolnych, np.  

w uroczystościach, 

debatach 

uczniowskich, 

prelekcjach, 

seminariach 

Każdorazowo: 

- udział 

- wystąpienie 

opiekun uczniów  

4 p.  

8 p. 

5. Imprezy szkolne, np. 

dni otwarte, apele, 

dyskoteki, akcje 

okolicznościowe 

Każdorazowo organizator 

imprezy 

7 p.  

6. Imprezy klasowe, np. 

spotkanie opłatkowe, 

wieczór andrzejkowy 

Każdorazowo:  

- koordynowanie imprezy 

- współorganizowanie  

wychowawca 

klasy 

 

5 p. 

3 p.  

7. Działalność  

w samorządzie 

szkolnym 

Raz w semestrze:  

- pełnienie funkcji: 

przewodniczącego, zastępcy, 

sekretarza, skarbnika 

opiekun 

samorządu 

 

10 p.  
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- członek pocztu sztandarowego 

Każdorazowo: 

- przeprowadzenie akcji  

10 p.  

 

5 p.  

8. Wolontariat Każdorazowo: 

- przeprowadzenie akcji 

opiekun 

wolontariatu 

 

5 p. 

9. Udział w zajęciach: 

doradztwo zawodowe, 

etyka, wychowanie do 

życia w rodzinie, 

zajęcia kreatywne 

(min. 80% obecności) 

Raz w semestrze  nauczyciel 

przedmiotu 

5 p.  

10. Udział w zajęciach 

dodatkowych, np. 

chór, koła 

przedmiotowe, zajęcia 

wyrównawcze, zajęcia 

sportowe (min. 70%) 

Raz w semestrze nauczyciel 

przedmiotu 

7 p.  

11. Działania na rzecz sali Raz w semestrze: 

- doposażenie sali (niezależnie 

od ilości), np. pomoce 

dydaktyczne, kwiaty, ozdoby 

Każdorazowo: 

- porządkowanie krzeseł i ławek 

po lekcji 

- gazetka tematyczna 

nauczyciel 

przedmiotu 

lub  

opiekun sali 

 

5p.  

 

 

 

1 p.  

 

5 p.  

12. Pełnienie obowiązków 

dyżurnego 

Po tygodniowym dyżurze 

 i wykonaniu zadań, np. 

porządkowanie sali po lekcji, 

wycieranie tablicy, wietrzenie 

sali,  podlewanie kwiatów, 

pomoc nauczycielowi 

wychowawca 

klasy 

6 p.  

13. Dbałość o podręczniki Raz w semestrze: 

 - I semestr: obłożenie  

i podpisanie podręcznika  

w terminie wyznaczonym 

 przez nauczyciela przedmiotu 

- II semestr: podręcznik 

obłożony, niepopisany, 

nieporwany, niezalany, 

niepozaginany 

 

nauczyciel 

przedmiotu 

 

 

 

 

 

 

1 p.  

 

 

1 p.  

14. Terminowość 

dostarczania 

dokumentów 

podpisanych przez 

rodzica / opiekuna 

prawnego w wersji 

papierowej 

wymaganych przez 

nauczyciela 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

lub  

wychowawca 

1p.  

15. Terminowość 

dokonywania wpłat na 

organizowane wyjścia 

lub płatne konkursy 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

lub  

wychowawca 

1 p.  
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16. Czytelnictwo Raz w semestrze:  

- klasy: I-III: min. 15 książek  

                      min. 10 książek 

- klasy: IV-VIII: min. 10 książek  

                          min. 5 książek 

nauczyciel 

biblioteki 

 

 

6 p.  

3 p. 

6 p.  

3 p.  

17. Regulaminowy wygląd 

i strój (zgodny z 

WZO) 

Raz w semestrze wychowawca 

klasy 

8 p.  

18. Spóźnienia: brak 

nieusprawiedliwionych 

spóźnień 

Raz w semestrze wychowawca 

klasy 

10 p.  

19. Nieobecności: brak 

nieusprawiedliwionych 

godzin  

Raz w semestrze wychowawca 

klasy 

10 p.  

20. Brak uwag o używaniu 

telefonu 

komórkowego/ sprzętu 

elektronicznego w 

szkole (zgodnie z 

WZO) 

Raz w semestrze wychowawca 

klasy 

5 p.  

21. Inne (za pozytywne 

działania po 

wcześniejszym 

ustaleniu z klasą) 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu, 

wychowawca 

klasy 

do 5 p. 

 

DZIAŁANIA, ZA KTÓRE UCZEŃ TRACI PUNKTY 

LP. DZIAŁANIE UWAGI OSOBA 

PRZYZNAJĄCA 

PUNKTY 

LICZBA 

PKT. 

1.  Przeszkadzanie na lekcjach, 

powtarzające się mimo 

zwróconej uwagi, np. 

dokuczanie rówieśnikom, 

rozmowy 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 1 p. 

2.  Niewykonywanie poleceń 

nauczyciela lub pracownika 

szkoły, np. niewykonanie 

zadania w czasie lekcji, 

niestosowanie się do uwag 

nauczyciela w czasie 

przerwy, niewłaściwe 

zachowanie na korytarzach, 

w stołówce, w świetlicy,  

 w czytelni, poza szkołą 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

 

- 2 p. 

3. Aroganckie zachowanie 

wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, np. 

komentowanie próśb, brak 

kultury słowa 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 10 p. 

4. Przemoc słowna wobec 

innego ucznia, np. 

wulgarne, obraźliwe  

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 5 p. 
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słownictwo  

5.  Przemoc fizyczna wobec 

ucznia, np. popychanie, 

bójka 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 10 p. 

8. Niszczenie mienia 

szkolnego i mienia innych 

uczniów, np. pisanie po 

ławkach, ścianach 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 10 p. 

9. Zaśmiecanie otoczenia, np. 

rzucanie papierków lub 

jedzenia,  zostawianie 

butelek  

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 3 p. 

10. Spóźnianie się na lekcje Raz w semestrze: 

- do 3 nieusprawiedliwionych 

spóźnień; 

- do 6 nieusprawiedliwionych 

spóźnień; 

- od 9 nieusprawiedliwionych 

spóźnień 

wychowawca 

klasy 

 

- 3 p. 

 

- 6 p. 

 

- 9 p. 

11. Nieusprawiedliwianie 

nieobecności na lekcji 

Raz w semestrze: 

- do 8 nieusprawiedliwionych 

godzin; 

- do 15 

nieusprawiedliwionych 

godzin; 

- od 30 

nieusprawiedliwionych 

godzin 

wychowawca 

klasy 

 

- 5 p. 

 

 

- 10 p. 

 

 

- 15 p. 

12. Opuszczanie terenu szkoły 

w czasie lekcji i przerw, np. 

wyjścia do lasu, sklepu 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 5 p. 

13. Ucieczki /wagary z lekcji 

(opuszczenie lekcji bez 

zwolnienia u nauczyciela 

przedmiotu lub 

wychowawcy przed 

rozpoczęciem zajęć) 

Każdorazowo wychowawca 

klasy 

- 5 p. 

14. Brak zmiany obuwia Jednorazowo w ciągu dnia nauczyciel 

przedmiotu 

- 3 p. 

15. Nieprzestrzeganie zasad 

kultury osobistej w zakresie 

wyglądu ucznia zapisanych 

w Statucie zespołu : Rozdz. 

VI §80. 11. 6) b) 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 5 p. 

16. Używanie na terenie szkoły 

telefonu komórkowego 

oraz innego 

niedozwolonego sprzętu 

elektronicznego niezgodnie 

z regulaminem 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu 

- 5 p. 

17. Wejście w konflikt z 

prawem (Statut zespołu 

oraz ogólne przepisy 

Raz dziennie: 

- za nienoszenie maseczki w 

przestrzeni wspólnej na 

nauczyciel  

 

 

- 10 p. 
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prawa) Rozdz. VI §80. 11. 

7) f) 

terenie szkoły 

(zebranie 100 pkt karnych 

skutkuje otrzymaniem 

semestralnej/rocznej/końcowej  

nagannej  oceny zachowania) 
 

Każdorazowo za: 

-stosowanie używek, np. 

papierosy, e-papierosy, 

alkohol, narkotyki 

-wyłudzenia, kradzieże, bójki, 

rozboje (zgłoszone 

instytucjom zewnętrznym), 

rozpowszechnianie używek, 

posiadanie lub użycie 

niebezpiecznego narzędzia 

 

 

 

 

 

 

wychowawca 

klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 35 p. 

 

 

- 50 p. 

fotografowanie, filmowanie, 

rozpowszechnianie bez zgody 

osób trzecich 

wychowawca 

klasy 

semestralna 

/ roczna / 

końcowa 

naganna  

ocena 

zachowania 
18. Inne (za negatywne 

działania określone przez 

nauczyciela w danej klasie) 

Każdorazowo nauczyciel 

przedmiotu, 

wychowawca 

klasy 

do -5 p. 

 

PRZELICZENIE PUNKTÓW NA OCENĘ 

wzorowe ponad 300 p. 

bardzo dobre 299 p.   –   200 p. 

dobre 199 p.   –   100 p. 

poprawne    99 p.   –       0 p. 

nieodpowiednie   - 1 p.   –   -50 p. 

naganne - 51 p. 
  

 

Podjęto jednogłośnie Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku w dniu 27.09.2021r. 

Punktowy System Oceniania z Zachowania stanowi poprawkę do Statutu Szkoły. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej,  

Dyrektor Szkoły 

Lech Szargiej 


