
Punkty dodatnie:                                        

 

1. Brak godzin nieusprawiedliwionych*                                                                           10p 

2. Brak spóźnień*                                                                                                              10p 

3. Kulturę osobistą ( brak punktów ujemnych)*                                                                10p 

4. Pełnienie funkcji w klasie:*  

          a. Przewodniczący samorządu klasowego                                                                      30p 

          b. Z-ca przewodniczącego samorządu klasowego                                                          15p 
          c. Skarbnik                                                                                                                      20p 
          d. Dziennikowy  
          e. Inna np. kronikarz, opiekun roślin, zwierząt, kącika czystości itp.                            10p 

5. Pełnienie' funkcji w szkole (np. członek Rady Samorządu Uczniowskiego) *             30p 

6. Szczególnie rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających  

         z pełnionych funkcji ( na wniosek opiekuna klubu bądź organizacji ) *                       20p  

7. Praca na rzecz klasy: (np. przygotowanie i aktualizacja gazetek, przygotowanie  

         okolicznościowego wystroju klasy, przygotowanie imprez klasowych, 

         reprezentowanie klasy w zawodach sportowych GLS-u  

         lub turniejach szkolnych (np. Superklasa)3                                                                     5-10p 

8. Praca na rzecz szkoły:  

a. 'Reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp. w czasie  

      wolnym  od zajęć.                                                                                                         10p                                                                                                                                                                               

b. Reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp. w czasie trwania lekcji.           5p                                                                                                                       

c.  Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu projektów edukacyjnych                         5p 

d. Przygotowanie lub prowadzenie imprez szkolnych                                                        5p 

9. Pomoc kolegom w nauce za wiedzą nauczyciela3                                                            10p 

10. Podejmowanie działań humanitarnych na rzecz uczniów naszej szkoły3                         10p 

11. Pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć (przygotowanie pomocy  

         dydaktycznych)3                                                                                                             5-10p 

12. Praca w szkolnym klubie zainteresowań*                                                                        15p 

13. Szczególny wkład w pracę klubu*                                                                                    15p 

14.  Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych3: 

 

 

 

 

* kaŜda część konkursu 

w konkursach 

długoterminowych tego 

samego szczebla 

 

Za laureata uznaje się 

ucznia, który zdobył 

dyplom z napisem 

„Laureat”, zajął 

pierwsze, drugie bądź 

trzecie miejsce lub 

został wyróŜniony. 

 

 

 
15.Pełnienie funkcji kapitana druŜyny podczas międzyszkolnych zawodów  
sportowych lub turniejów                                                                                                        2p 

 

Punkty Ujemne:  

 
1.Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna2 : (termin usprawiedliwienia 14 dni po 

   powrocie do szkoły)                                                                                                                10p  

2. Nieusprawiedliwione spóźnienie2                                                                                                                                          5p  

3. Wulgarne słownictwo3                                                                                                         5p  

4. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły                                                         20p  

5. Agresywne zachowanie wobec kolegów:                                                                        

• agresja słowna (np. rzucanie oszczerstw,                                                                 20p 

prowokowanie bójek3, zastraszanie, szantaŜ)  

• agresja fizyczna                                                                                                        50p  

Konkurs jednoetapowe długoterminowe wieloetapowe 

Szkolny (udział) 2p 3p*  3p 

Szkolny (laureat) 3p +2p +2p 

Gminny (udział) 2p +3p* 10p 

Gminny (laureat) +8p +5p +5p 

Powiatowy (udział) 2p +5p* 20p 

Powiatowy (laureat) +23p +5p +5p 

Rejonowy (udział) 3p +10p* 30p 

Rejonowy (laureat) +37p +10p +10p 

Wojewódzki (udział) 3p +10p* 40p 

Wojewódzki 

(laureat) 
+57p 

+20p 
+20p 

Regionalny (udział) 3p +15p* 50p 

Regionalny (laureat) +67p +20p +20p 

Krajowy (udział) 5p +15p* 70p 

Krajowy (laureat) +95p +30p +30p 

Międzynarodowy 

(udział) 
10p 

- 
- 

Międzynarodowy 

(laureat) 
+100p 

- 
- 



 
 

 

 

 

 

 

6. Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji (np. przeszka-

dzanie w prowadzeniu zajęć, niewykonywanie poleceń 

nauczyciela)3  

7. Niewykonywanie poleceń kier. stołówki, nauczycieli 

zatrudnionych w bibliotece, opiekunów dowozu3  

8. Niewłaściwe zachowanie podczas przerw (np. nieustawienie się w 

odpowiednim sektorze przed wejściem do szkoły, niewykonywanie 

poleceń nauczyciela dyŜurującego, opuszczanie terenu szkoły)3  

9.  Niszczenie sprzętu szkolnego  

10. Niszczenie lub przywłaszczenie sobie własności kolegów 

11.Niszczenie zieleni i instalacji znajdujących się na boisku  

szkolnym 

12. Niewypełnianie obowiązków dyŜurnego w szatni3 

13.Niewypełnianie obowiązków wynikających z pełnienia funkcji w klasie lub      

    szkole* 

14.Niewywiązanie się z podjętych przez siebie zobowiązań   (adekwatnie do     

     ilości punktów za określone zobowiązanie)3 

15.Wyłudzanie pieniędzy  

16.KradzieŜ  

5p 

5p 

Oceny:  

Naganne: - poniŜej 20p. 

Nieodpowiednie - od 21 do 70p. 

Poprawne: - od 71 do 120 p.  

Dobre: - 121 do 160p.  

Bardzo dobre: - od 161 do 210p.  

Wzorowe: - od 211p. wzwyŜ.  

5p  

20p 

20p  

20p 

5p 

15p  

  

 

50p 

50p 

50p 

50p 

50p  

17.Posiadanie tytoniu lub alkoholu  

18.Posiadanie środków odurzających **  

19.NaraŜanie Ŝycia i zdrowia innych uczniów lub pracowników szkoły  

20.Próby fałszowania dokumentów szkolnych (np. dopisywanie  

ocen w dzienniku, fałszowanie zwolnień, usprawiedliwień,  

podpisów itp.)3                                                                                                          50p  

1- zmiany wprowadzone uchwałą RP z dnia 17.06.2004  
2- zmiany wprowadzone uchwałą RP z dnia 29.06.2004  

3- zmiany wprowadzone uchwałą RP z dnia 21.09.2006 

* -   Punkty przyznawane przez wychowawcę klasy pod koniec kaŜdego semestru.  

**-Punkty przyznawane wyłącznie przez dyrektora szkoły z jednoczesnym doniesieniem 

o popełnieniu przestępstwa.  

wso.  

   Punktowy system oceniania zachowania uczniów w   
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.  

l.   Uczeń  na  początku  kaŜdego  semestru otrzymuje  100 punktów.  

W ciągu półrocza zbiera punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są 

sumowane i przekładane na ocenę przez wychowawcę klasy.  

2. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie 

pierwszego semestru.  

3. Ocenę roczną ustala się, sumując punkty zdobyte w pierwszym i drugim semestrze, a 

następnie dzieląc je przez dwa. Wynik dzielenia zostaje przełoŜony na ocenę, która 

znajdzie się na świadectwie szkolnym ucznia.  

4. Punkty nieoznaczone gwiazdką mogą być przyznawane przez wszystkich 

pracowników pedagogicznych szkoły lub ( na ich wniosek) przez wychowawcę klasy 

na bieŜąco w trakcie trwania semestru.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania punktów w ciągu 7 dni od dnia, w którym 

posiadł wiedzę na temat zachowania się ucznia.  

6. Punkty oznaczone gwiazdką przyznawane są wyłącznie przez wychowawcę klasy 

(takŜe na wniosek innych nauczycieli, np. opiekunów klubów) pod koniec kaŜdego 

semestru.  

7. Zarówno dodatnie jak i ujemne punkty są wpisywane przez uprawnione do tego osoby 

do znajdującego się w teczce dziennika zeszytu uwag o uczniach. KaŜdy wpis 

powinien zawierać następujące elementy:  

a. datę;  

b. ilość punktów;  

c.   krótką informację, za co przyznano punkty;  

d.   czytelny podpis osoby sporządzającej wpis;  

Wychowawcy klas są zobowiązani do prowadzenia własnych notatek ( np. w formie tabeli) 

i do aktualizowania ich na podstawie wpisów do zeszytów uwag. Wychowawcy powinni 

aktualizować swoje notatki, co dwa tygodnie.  

8. Od oceny końcowej z zachowania rodzice i uczeń mają prawo odwołać się 

zgodnie z trybem ujętym w WSO.  

9. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wystawia wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia zgodnie z  



 


