
Imię i nazwisko ucznia ____________________________________________          Karta zachowania ucznia (2015/2016) Załącznik nr   1/ §8., p. 6. WSO 

 

Jesteś posiadaczem 210 punktów na „dzień dobry” w nowym roku szkolnym              Oceny ze sprawowania: 

wzorowa 301 i więcej p., bardzo dobra: 300 – 251 p., dobra: 250 – 211 p., poprawna: 210 – 170 p., nieodpowiednia: 169 – 131 p., naganna: do 130 p. 

L.p. Kategorie Granice 

punktów 

Częstotliwość Punkty zdobywane - dodatnie 

styczeń – I sem. maj – II sem. czerwiec – średnia  

 

 

 

1 

Udział w olimpiadach i zawodach sportowych: 

- szkolnych, gminnych, 

 

5 

    

- powiatowych, 10 

- rejonowych, 14 

- wojewódzkich 20 

 

 

 

2 

Za zajęcie od 1. do 3. miejsca w zawodach sportowych: 

- szkolnych, gminnych, 

 

10 

    

- powiatowych, 20 

- rejonowych, 30 

- wojewódzkich 50 

- za zajęcie od 4. do 10. miejsca w województwie 20 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na 

szczeblu: 

- szkolnym, gminnym, 

 

10 

    

- międzyszkolnym, 20 

- wojewódzkim, 50 

Za zajęcie miejsca 1. – 3. w: 

- szkolnym, gminnym, 

 

10 

- międzyszkolnym, 20 

- wojewódzkim (laureat), 50 

- finalista wojewódzkiego 70 

4 Aktywne sprawowanie funkcji w szkole. 20 za półrocze    

5 Aktywne sprawowanie funkcji w klasie. 10 za półrocze    

6 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 15 za każde    

7 Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. 10 za każdą    

8 Praca na rzecz klasy. 10 za każdą    

9 Praca na rzecz szkoły 20 za każdą    

10 Punktualność (100%). 25 za półrocze    

 

11 

Przejawianie inicjatywy. 5 za każdą    

Aktywny i systematyczny udział w pracach na rzecz kół 

zainteresowań i organizacjach działających w szkole 

10 za każdy    

12 Do dyspozycji wychowawcy. 15     

13 Strój galowy 20 za półrocze    

 

 

 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA  
L.p. Kategorie Granice punktów Częstotliwość Punkty zdobywane – ujemne  

styczeń – I sem. maj – II sem. czerwiec – średnia  
1 Przeszkadza na lekcjach (powyżej 3 uwag 10 punktów). 

Niewykonywanie poleceń nauczyciela, ignorowanie jego osoby  

i aroganckie odzywanie się do nauczyciela. 

5 (10) za każdą wpisaną 

uwagę 

   

2 Ubliżanie, zaczepianie słowne. 10 za każde    

3 Ubliżanie, zaczepianie fizyczne. 15 za każde    

4 Bójka. 30 za każdą    

5 Wulgarne słownictwo. 5 za każdy     

6 Inne niewłaściwe zachowanie się w szkole i poza szkołą (w czasie 

wyjazdów szkolnych). 

10 za każde    

7 Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku szkoły lub niszczenie rzeczy 

innych uczniów. 

20 za każde    

8 Kradzież i wyłudzanie. 50 za każde    

9 Niewłaściwe zachowanie się w stołówce i innych pomieszczeniach 

budynku szkoły. 

15 za każde    

10 Palenie papierosów. 50 za każde    

11 Spóźnianie się na lekcje (1 spóźnienie). 1 za każde    

12 Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia 1 godzina. 1 za każdą    

13 Brak zmiany obuwia i niewłaściwe obuwie. 5 za każdy    

14 Niewykonywanie zobowiązań. 5 za każde    

15 Posiadanie i używanie komórki w szkole. 5 za każde    

16 Opuszczanie posesji i terenu szkoły w trakcie zajęć lub po zakończonych 

zajęciach dydaktyczno – wychowawczych. 

5 za każde    

17 Brak stroju galowego. 10 za każdy    

18 Nieregulaminowy wygląd uczniowski:      

- włosy w nienaturalnym kolorze; (niewłaściwym) 25     

- nieodpowiedni strój  10 za każdy    

- pomalowane paznokcie; makijaż; 5 (10)  za każdy    

 - niewłaściwa biżuteria; 10 za każdy    

19 Do dyspozycji wychowawcy. 15     

Podpis rodzica/opiekuna 

Data Podpis 

rodzica/opiekuna 

                           

  

  

  

 

 

 

Data Podpis 

rodzica/opiekuna 

  

  

  

  

 

 

Uwaga: powyżej 3 uwag nie ma oceny wzorowej; powyżej 5 uwag nie ma oceny bardzo dobrej; powyżej 10 uwag nie ma oceny dobrej. 



Imię i nazwisko ucznia ____________________________________________      Karta zachowania ucznia (2015/2016) Załącznik nr   1/ §8., p. 6. WSO                                                   

Jesteś posiadaczem 170 punktów na „dzień dobry” w nowym roku szkolnym              Oceny ze sprawowania: 

wzorowa 301 i więcej p., bardzo dobra: 300 – 251 p., dobra: 250 – 211 p., poprawna: 210 – 170 p., nieodpowiednia: 169 – 131 p., naganna: do 130 p. 

L.p. Kategorie Granice 

punktów 

Częstotliwość Punkty zdobywane - dodatnie 

styczeń – I sem. maj – II sem. czerwiec – średnia  

 

 

 

1 

Udział w olimpiadach i zawodach sportowych: 

- szkolnych, gminnych, 

 

5 

    

- powiatowych, 10 

- rejonowych, 14 

- wojewódzkich 20 

 

 

 

2 

Za zajęcie od 1. do 3. miejsca w zawodach sportowych: 

- szkolnych, gminnych, 

 

10 

    

- powiatowych, 20 

- rejonowych, 30 

- wojewódzkich 50 

- za zajęcie od 4. do 10. miejsca w województwie 20 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na 

szczeblu: 

- szkolnym, gminnym, 

 

10 

    

- międzyszkolnym, międzygimnazjalnym, 20 

- wojewódzkim, 50 

Za zajęcie miejsca 1. – 3. w: 

- szkolnym, gminnym, 

 

10 

- międzyszkolnym, międzygimnazjalnym, 20 

- wojewódzkim (laureat), 50 

- finalista wojewódzkiego 70 

4 Aktywne sprawowanie funkcji w szkole. 20 za półrocze    

5 Aktywne sprawowanie funkcji w klasie. 10 za półrocze    

6 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 15 za każdą    

7 Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. 10 za każdą    

8 Praca na rzecz klasy. 10 za każdą    

9 Praca na rzecz szkoły 20 za każdą    

10 Punktualność (100%). 25 za półrocze    

 

11 

Przejawianie inicjatywy. 5 za każdą    

Aktywny i systematyczny udział w pracach na rzecz kół 

zainteresowań i organizacjach działających w szkole 

10 za każdy    

12 Strój galowy 20 za półrocze    

13 Do dyspozycji wychowawcy. 15 za półrocze    

14 Realizacja projektu edukacyjnego(bardzo dobrze – 50p., dobrze – 

40p., dość dobrze – 30p., poprawnie – 10p.). 

50-10 do oceny w 

klasie III gim. 

   

 

 

 



GIMNAZJUM 
L.p. Kategorie Granice punktów Częstotliwość Punkty zdobywane – ujemne  

styczeń – I sem. maj – II sem. czerwiec – średnia  
1 Przeszkadza na lekcjach (powyżej 3 uwag 10 punktów). 

Niewykonywanie poleceń nauczyciela, ignorowanie jego osoby  

i aroganckie odzywanie się do nauczyciela. 

5 (10) za każdą wpisaną 

uwagę 

   

2 Ubliżanie, zaczepianie słowne. 10 za każde    

3 Ubliżanie, zaczepianie fizyczne. 15 za każde    

4 Bójka. 30 za każdą    

5 Wulgarne słownictwo. 5 za każdy     

6 Inne niewłaściwe zachowanie się w szkole i poza szkołą (w czasie 

wyjazdów szkolnych). 

10 za każde    

7 Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku szkoły lub niszczenie rzeczy 

innych uczniów. 

20 za każde    

8 Kradzież i wyłudzanie. 50 za każde    

9 Niewłaściwe zachowanie się w stołówce i innych pomieszczeniach 

budynku szkoły. 

15 za każde    

10 Palenie papierosów. 50 za każde    

11 Spóźnianie się na lekcje (1 spóźnienie). 1 za każde    

12 Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia 1 godzina. 1 za każdą    

13 Brak zmiany obuwia i niewłaściwe obuwie. 5 za każdy    

14 Niewykonywanie zobowiązań. 5 za każde    

15 Posiadanie i używanie komórki w szkole. 5 za każde    

16 Opuszczanie posesji i terenu szkoły w trakcie zajęć lub po zakończonych 

zajęciach dydaktyczno – wychowawczych. 

5 za każde    

17 Brak stroju galowego. 10 za każdy    

18 Nieregulaminowy wygląd uczniowski:      

- włosy w nienaturalnym kolorze; (niewłaściwym) 25     

- nieodpowiedni strój  10 za każdy    

- pomalowane paznokcie; makijaż; 5 (10) za każdy    

 - niewłaściwa biżuteria; 10 za każdy    

19 Do dyspozycji wychowawcy. 15     

Podpis rodzica/opiekuna 

Data Podpis 

rodzica/opiekuna 

                           

  

  

  

 

 

Data Podpis 

rodzica/opiekuna 

  

  

  

  

Uwaga: 

1. Powyżej 3 uwag nie ma oceny wzorowej; powyżej 5 – nie ma oceny bardzo dobrej; powyżej 10 uwag nie ma oceny dobrej. 

2. Jeżeli uczeń nie zrealizuje projektu bez uzasadnionych przyczyn, ocena z zachowania zostanie obniżona o jeden stopień. 


