
 

Karta oceny zachowania 

w Zespole Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej 

rok szkolny 2022/2023 

 



ZACHOWANIE PUNKTY 

wzorowe 225 i więcej 

bardzo dobre 224-184 

dobre 183-133 

poprawne 132-92 

nieodpowiednie 91-61 

naganne 60 i mniej 

 

 

 

Zachowania pozytywne 

L.p. Pożądane zachowania ucznia Punkty dodatnie 

1. Konkursy przedmiotowe 

(Liczy się najwyższy etap) 

etapy: 

międzynarodowy – 30p 

ogólnopolski -20p 

wojewódzki – 15p 

rejonowy – 10p 

miejski – 5p 

szkolny - 3p  

Max do 50p w półroczu 

2. Zawody sportowe. 

 (Liczy się najwyższy etap) 

etapy: 

międzynarodowy – 30p 

ogólnopolski -20p 

wojewódzki – 15p 

rejonowy – 10p 

miejski – 5p 

szkolny - 3p  

Max do 50p w półroczu 

3. Poczucie obowiązku i zdyscyplinowania na zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

Efektywne pełnienie funkcji w klasie i w szkole.  

Praca na rzecz klasy i szkoły. 

jednorazowo 5p 

 

 

jednorazowo za każdą 

funkcję lub działalność od 

1do 5p 



4. Zaangażowanie po zajęciach szkolnych, także w dni 

wolne od zajęć, w działalność na rzecz szkoły i 

środowiska lokalnego (np. obchody świąt 

narodowych, próby na uroczystości szkolne, 

sprzątanie świata, uroczystości kościelne). 

każdorazowo 5p 

max 30p w półroczu 

5. Zaangażowanie w działalność wolontaryjną. jednorazowo od 1 do 15 p. 

6. Zaangażowanie w działalność charytatywną. (zbiórki) każdorazowo 3 p max 20 w 

półroczu 

7. Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez szkołę (doradztwo zawodowe, 

treningi, koła zainteresowań, innowacje, projekty) 

za każde zajęcia 10 p. w 

półroczu 

8. Prawidłowe reagowanie na wszelkie przejawy 

zagrożenia i agresji. 

Reagowanie na zagrożenia wypływające z mediów 

społecznościowych (hejtowanie, nagrywanie). 

Zwrot znalezionych przedmiotów w klasie i w szkole. 

każdorazowo 3 p max 12p w 

półroczu. 

 

 

 

 

9. Na zakończenie półrocza premia za: 

- brak punktów ujemnych. 

- radykalną poprawę zachowania,   

- za 100% frekwencję, 

- brak spóźnień, 

- aktywne czytelnictwo 

jednorazowo za każde 10p.  

 



Zachowania negatywne 

 

L.p. Niepożądane zachowania ucznia Punkty ujemne 

1. Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność (powyżej 15 godzin w 

miesiącu). 

Wagary. 

każde spóźnienie 1p 

5p 

każda godzina lekcyjna 

1p 

2. Niezdyscyplinowanie w czasie lekcji, uroczystości 

szkolnych i podczas przerw. 

Niezdyscyplinowanie podczas wycieczek oraz wyjść poza 

teren szkoły. 

 

każdorazowo od 1 do 

8p. 

każdorazowo od 1 do 

10p.   

3. Zniszczenie mienia szkolnego (dewastacja ) lub własności 

innej osoby.  

Zaśmiecanie otoczenia. 

każdorazowo 10p. 

 

5p 

4. Samowolne opuszczenie terenu szkoły w trakcie przerwy 

lub zajęć szkolnych  

każdorazowo 5p.  

5. Przejawy agresji słownej lub fizycznej (wyłudzanie 

pieniędzy, zastraszanie, znęcanie się nad innymi, 

dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie).  

Aroganckie zachowanie wobec kolegów i osób dorosłych, 

okłamywanie.  

Używanie wulgaryzmów podczas lekcji i przerw 

śródlekcyjnych. 

Brak reakcji wobec obserwowanej agresji fizycznej. 

Udział w bójce. 

każdorazowo od 5 do 

15p 

 

 

 

 

 

 

każdorazowo 20p 

6. Kradzież. każdorazowo 20p.  

7. Brak dbałości o własne życie i zdrowie, uleganie nałogom 

(palenie papierosów, alkohol, narkotyki, dopalacze, napoje 

energetyczne). 

Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, 

substancji. 

każdorazowo 20p. 

8. Podrabianie podpisu, ocen, fałszowanie usprawiedliwień. każdorazowo 15p. 

9. Niestosowanie się do postanowień statutowych 

dotyczących urządzeń telekomunikacyjnych: używanie 

telefonu podczas lekcji, nagrywanie lub wykonywanie 

od 5p do 15p 



zdjęć nauczycielom/uczniom podczas lekcji i przerw 

międzylekcyjnych, rozpowszechnianie w Internecie filmów 

z udziałem uczniów/nauczycieli.  

10. Niestosowny strój i wygląd, brak stroju galowego każdorazowo 3p.  

11.    Brak dbałości o pozycje wypożyczone z biblioteki szkolnej, 

nieterminowość w ich oddawaniu. 

każdorazowo 5p.  

12. Niewłaściwe zachowanie podczas nauki zdalnej: zakłócanie 

prowadzenia lekcji (np. włączanie muzyki, wyciszanie 

mikrofonów, używanie wulgaryzmów). 

Prowadzenie prywatnej korespondencji na czacie podczas 

lekcji. 

Zamieszczanie obraźliwych treści (zdjęcia, filmy, teksty) na 

platformie Teams. 

5-20p 

 

 

5-10p 

 

5-15p 

 

Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, może uzyskać co najwyżej poprawną ocenę 

zachowania. 
 


