
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2672 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 1 września 2016 r. w WSO – załączniku do statutu szkoły wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 14 ust. 7 – 13 otrzymują brzmienie: 

1) Kryteria przyznawania punktów dodatnich: 

L.p. Kryterium przyznawania punktów Ilość punktów 

1. 

Udział w konkursach przedmiotowych lub innych o zasięgu co 

najmniej wojewódzkim 

Zakwalifikowanie się do II etapu 

Uzyskanie tytułu finalisty 

Uzyskanie tytułu laureata 

5 

10 

15 

25 

1a. 
Udział w konkursach międzyszkolnych 

Uzyskanie 1 – 3 miejsca 

5 

10 

1b. 

Udział w konkursach wewnątrzszkolnych 

Uzyskanie wyróżnienia 

Uzyskanie 1 – 3 miejsca 

2 

5 

10 

1c. 
Znaczące osiągnięcia na szczeblu minimum wojewódzkim 

w różnych dziedzinach, niezwiązane z reprezentowaniem szkoły 

5 (1 raz 

w półroczu) 

2. 

Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

Uzyskanie medalowych miejsc w zawodach: 

miejskich 

rejonowych 

wojewódzkich 

ogólnopolskich 

5 

 

10 

15 

20 

25 

3. Prace społeczne na terenie szkoły wykonywane w czasie wolnym 

1 – 5 

(maksymalnie 

1 raz w 

miesiącu) 

4. Efektywne pełnienie powierzonych funkcji w szkole i klasie 

1 – 5 za każdą 

z pełnionych 

funkcji (1 raz 

w półroczu) 

5. 
Odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych zadań w 

klasie i w szkole 

1 – 5 za każde 

zadanie (1 raz 

w miesiącu) 

6.  Organizowanie uroczystości szkolnych 1 - 5 

7. Systematyczna, przynosząca efekty, pomoc kolegom w nauce 
1 – 5 (1 raz 

w półroczu) 

8. 100% frekwencja na zajęciach lekcyjnych 
5 (1 raz 

w półroczu) 

9. 
Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (min. 80% 

obecności) 

5 (1 raz 

w półroczu) 

10. Wolontariat 
5 (1 raz 

w półroczu) 

11. 
Aktywność w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie 

szkoły (ocenia organizator akcji, zgodnie z regulaminem) 
1 - 5 

12. Sędziowanie na zawodach w czasie wolnym 2 



13.  Wysoka kultura osobista (po konsultacji z nauczycielami) 
0 – 10 (1 raz 

w półroczu) 

14. 
Wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych (po konsultacji 

z nauczycielami) 

0 – 10 (1 raz 

w półroczu) 

15. Inne (z komentarzem wychowawcy) 
do 10 (1 raz 

w półroczu) 

 

2) Kryteria przyznawania punktów ujemnych: 

L.p. Kryterium przyznawania punktów Ilość punktów 

1. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji 2 

2a. Aroganckie zachowanie w stosunku do innych 10 

2b. Niestosowne zachowanie w stosunku do innych 5 

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 

4. Samowolne opuszczanie sali w czasie lekcji 10 

4a. Ucieczka z lekcji 10 

4b. 
Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie przerw 

międzylekcyjnych 
5 

5. Przepychanki, szarpanie 5 

5a. 
Naruszenie nietykalności osobistej (bójka, uderzenie, 

spoliczkowanie, oplucie itp.) 
5 – 15  

5b. Pobicie – udział bierny/czynny (w tym: podżeganie) 10/20 

5c. 

Dotkliwe pobicie (napaść fizyczna co najmniej 2 osób na jedną) 

skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu  

KONFLIKT Z PRAWEM 

Ocena 

śródroczna lub 

roczna nie 

wyższa niż 

nieodpowiednia, 

niezależnie od 

liczby 

uzyskanych 

punktów  

6. Wulgarne słownictwo 
1 za każdy 

incydent 

6a. 
Agresja słowna (wyzywanie, oczernianie, znieważanie, 

prowokacja) 
5 

7. Znęcanie się psychiczne nad innymi 5 

8. 
Niszczenie mienia szkolnego lub rzeczy należących do innych, 

w tym podręczników szkolnych 
1 – 10 

9. Kradzież – udział bierny/czynny 10/20 

10. Palenie papierosów 
5 za każdy 

incydent 

11. 

Zażywanie lub rozprowadzanie środków odurzających (alkohol, 

narkotyki itp.) 

KONFLIKT Z PRAWEM 

Ocena 

śródroczna lub 

roczna nie 

wyższa niż 

nieodpowiednia, 

niezależnie od 

liczby 

uzyskanych 

punktów 



12. Nieusprawiedliwiona godzina 1 

13. Spóźnienia 
zgodnie 

z tabelą 

14. Wyłudzanie, szantaż 5 – 20  

15. Zaśmiecanie otoczenia 2 – 5  

16. Fałszowanie i niszczenie dokumentacji szkolnej 40 

16a. Fałszowanie zwolnień, usprawiedliwień, podpisów 20 

17. 
Obraza moralności publicznej (ostentacyjne lub obsceniczne 

zachowanie) 
10 

18. 
Wygląd niezgodny z zasadami opisanymi w § 44 ust.1a statutu 

(strój, fryzura, makijaż itp.) 
5 – 10  

19. 
Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, pracowni 

przedmiotowych lub obiektów sportowych 
5 

20. 

Używanie telefonów komórkowych i urządzeń odtwarzających 

lub nagrywająco – odtwarzających niezgodnie z obowiązującymi 

w szkole zasadami 

10 

21. 
Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (petard, noży, środków 

żrących, toksycznych itp.) 
5 – 20  

22. Inne (z komentarzem wychowawcy) 
do 10 (1 raz 

w półroczu) 

 

3) Kryteria przydziału punktów ujemnych za godziny nieusprawiedliwione: 

Liczba spóźnień 
Ilość punktów ujemnych przyznawanych 

na koniec I i II półrocza 

Do 3 1 

4 – 7 2 

8 – 11 3 

12 – 15 4 

16 5 

 

7. Uczeń oraz rodzic (opiekun prawny) mogą uzyskać informację o aktualnej liczbie 

zgromadzonych punktów od wychowawcy klasy. 

8. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 120 punktów, które odpowiadają ocenie 

dobrej. Kolejne punkty dodaje się lub odejmuje wskazując konkretne zachowania ucznia. 

9. Wychowawca klasy na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

dokonuje podsumowania punktów i ustala odpowiednio śródroczną ocenę zachowania, 

która jest sumą punktów uzyskanych w I półroczu lub roczną ocenę zachowania, która jest 

średnią punktów uzyskanych przez ucznia w I i II półroczu, wg tabeli: 

 

Punkt 

wyjścia 
IX X XI XII I 

Suma 

pktów 

za I 

półrocze 

II III IV V VI 

Suma 

pktów 

za II 

półrocze 

średnia 

pktów 

za I i II 

półrocze 

120 
             



 

10. Liczba punktów odpowiadających poszczególnym ocenom zachowania: 

 

Zachowanie 

 

 

Punkty 

 

Wzorowe 

 

 

196 i więcej 

 

Bardzo dobre 

 

 

146 - 195 

 

Dobre 

 

 

95 - 145 

 

Poprawne 

 

 

45 - 94 

 

Nieodpowiednie 

 

 

16 - 44 

 

Naganne 

 

 

15 i mniej 

 

11. Ustala się, że na obniżenie oceny zachowania, bez względu na uzyskaną liczbę punktów 

wpływają następujące zachowania wykraczające poza obowiązujące normy prawne: 

1) nagminne wagary, 

2) kradzieże, rozboje, wyłudzenia, 

3) celowe stwarzanie zagrożenia życia i zdrowia, 

4) kontakty z wszelkimi używkami na terenie szkoły i poza nią, 

5) drastyczne nieprzestrzeganie „Zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w ZS 9” – fotografowanie, nagrywanie, publikowanie. 

12. Decyzję o obniżeniu oceny zachowania ucznia z przyczyn wymienionych w ust. 12 

każdorazowo podejmuje zespół nauczycieli uczących w jego klasie, przy czym ustalona 

ocena nie może być wyższa niż poprawna.  

13. Uczeń, który w półroczu zgromadził 5 lub 15 pktów ujemnych nie może otrzymać 

odpowiednio wzorowej lub bardzo dobrej śródrocznej i rocznej oceny zachowania 

bez względu na liczbę zgromadzonych pktów zgodnie z tabelą 11. 


