
1 
 

 

REGULAMIN  PUNKTOWEGO  SYSTEMU  OCENIANIA 

ZACHOWANIA  W  TECHNIKUM LEŚNYM W BIAŁOWIEŻY 

2022/2023r. 

 
 

 

1. W szkole obowiązuje punktowy system ustalania oceny zachowania.  

 

2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą uczeń otrzymuje 

awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał 

poprzednio. 

 

3. Zachowanie ucznia ocenia się w  kategoriach opisowych oznaczonych alfabetycznie. Litera 

przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. 

Suma punktów zamieniana jest na ocenę według zasad określonych w kryteriach oceniania 

zachowania. 

 

4. Ocena zachowania uwzględnia: 

 funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 

 respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

 

5. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustala się według następującej skali: 

 

 

 
Ocena Oznaczenie skrótowe Zakres punktów 

wzorowe wz 201 i więcej 

bardzo dobre bdb 151 – 200 

dobre db 101* – 150 

poprawne pop 51 – 100 

nieodpowiednie ndp 1 – 50 

naganne ng Poniżej 0 

 

  
* Każdy uczeń na początku każdego semestru ma 101 punktów. 

 

 

Ocena wzorowa: uczeń może otrzymać nie więcej niż 15 punktów ujemnych. 

Ocena bardzo dobra:  uczeń może otrzymać nie więcej niż 20 punktów ujemnych. 
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KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DODATNICH 

Kryterium 
Liczba 

punktów 

A. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

1. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych  i 

pozaszkolnych (każdorazowo). 
5 

2. Systematyczne noszenie pełnego umundurowania (semestralnie). 10 

3. Promocja szkoły (każdorazowo) 5 

4. Opieka nad miejscami pamięci (każdorazowo). 5 

5. Poczet sztandarowy (każdorazowo). 5 

B. Zakwalifikowanie się do kolejnych etapów konkursów, zawodów sportowych. 

1. Za udział w etapie szkolnym. 5 

2. Za udział w etapie rejonowym. 7 

3. Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego. 10 

4. Zakwalifikowanie się do etapu okręgowego. 10 

5. Zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego. 10 

6. Zakwalifikowanie się do etapu międzynarodowego. 15 

C. Osiągnięcia w szkolnych konkursach i zawodach sportowych. 

1.  I miejsce  10 

      2.   II miejsce 9 

      3.   III miejsce 8 

      4.   Wyróżnienie 7 

D. Osiągnięcia w rejonowych konkursach i zawodach sportowych. 

      1 . I miejsce  12 

      2.  II miejsce 10 

      3.  III miejsce 8 

      4.  Wyróżnienie 6 

E. Osiągnięcia w wojewódzkich konkursach i zawodach sportowych. 

1.  I miejsce  20 

2. II miejsce 17 

3. III miejsce 14 

      4.   Wyróżnienie 11 

F. Osiągnięcia w okręgowych konkursach i zawodach sportowych. 

1. I miejsce  23 

2. II miejsce 20 
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3.  III miejsce 17 

      4.    Wyróżnienie 12 

G. Osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach i zawodach sportowych. 

1. I miejsce  30 

2. II miejsce 25 

3. III miejsce 20 

4. Wyróżnienie 15 

H. Osiągnięcia w międzynarodowych konkursach i zawodach sportowych. 

1.  I miejsce  40 

      2.   II miejsce 35 

      3.  III miejsce 30 

      4.   Wyróżnienie 25 

     HH. Olimpiady 

1. Laureaci 40 

2. Finaliści 35 

3.  Udział 30 

I. Występy uczniów poza szkołą. 

1. Za każdy występ. 5 

J. Czynny  i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w 

szkole. 

1. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych: kółko, sekcja, 

itp.(semestralnie). 
15 

2. Dekorowanie szkoły na uroczystości szkolne lub okazjonalne 

(każdorazowo). 
5 

3. Obsługa sprzętu nagłaśniającego (na każdą uroczystość/dyskotekę) 

(każdorazowo). 
5 

4. Prezentowanie wyników kółka zainteresowań (np. występ, 

przygotowanie wystawy). 
5 

5. Wyróżniający się uczeń w grupie może otrzymać dodatkowe 

punkty. 
Max.5 

6. Inne. 

 
             5 

K. Praca na rzecz klasy/grupy. 

1. Dekoracja klasy/sali sypialnej. 5 

2. Organizacja imprez klasowych i wyjść klasy/grupy (każdorazowo). 5 

3. Uczniowie wyróżniający się przy sprzątaniu działki 

klasowej/grupowej (każdorazowo). 
            5 

4. Aktywna praca w samorządzie klasowym/grupowym 

(semestralnie). 
15 
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5. Estetyka pokoju sypialnego(semestralnie). 
          15 

 

 

6. Inne (każdorazowo). 5 

LL. Praca na rzecz szkoły/internatu. 

1. Za przekazanie do biblioteki książek, w dobrym stanie, wydanych 

po roku 2005 r. za zgodą rodziców(1 egz.).  
2 

2. Za wykonywanie prac w bibliotece. 2-10 

3. Dekoracje korytarzy/gazetki szkolne. 5 

4. Przygotowanie i udział w sesjach, seminariach, akademiach 

(każdorazowo). 
5 

5. Systematyczna praca w samorządzie szkolnym (semestralnie).  20 

6. Wyróżniające się czytelnictwo(semestralnie). 5-15 

 

7. Inne (każdorazowo). 5 

L. Praca na rzecz innych. 

1. Pomoc kolegom w nauce uzgodniona z nauczycielem – 

jednorazowo do  klasówek i kartkówek. 
2 

2. Systematyczna, uzgodniona z nauczycielem pomoc koledze w 

nauce przez cały semestr. 
15 

3. Wolontariat – punkty przydziela wychowawca, nauczyciel  zależnie 

od ilości poświęconego czasu(semestralnie). 
10-15 

4. Krwiodawstwo (każdorazowo). 10 

5. Inne (każdorazowo). 5 

M. Obowiązek szkolny. 

1. Za frekwencję 99-100%(miesięcznie). 10 

2. Za frekwencję 97-98%(miesięcznie). 9 

3. Za frekwencję 94-96%(miesięcznie). 8 

4.  Wysoka kultura osobista(semestralnie).                                                            15 

5. Systematyczność i sumienność w nauce(semestralnie).                                               15 
 

 

 

M6. 

Każdy wychowawca klasy posiada pulę 20 punktów, które może przydzielić za inne 

zachowania(semestralnie). 
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 KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW UJEMNYCH 

 

 

 

 

Lp. KRYTERIA 
 

Liczba punktów 

R. 
 

Niewywiązywanie się z obowiązku  szkolnego 

10. Spóźnienia na lekcję. 1 

11. Każda nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna (wagary). 3 

 

13. 

Niezgłoszenie się lub niewywiązywanie się  z obowiązku 

sprzątania działki klasowej/grupowej. 
5 

 

14. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na konkursie i zawodach 

sportowych. 
5 

15. 
Niesportowa postawa w czasie zawodów lub niegodne 

reprezentowanie szkoły. 
5 

16. Przeszkadzanie na lekcjach (za każdą uwagę). 5 

17. 
Używanie podczas lekcji telefonu komórkowego 

(każdorazowo). 
2 

18. Niewykonanie poleceń nauczyciela (każdorazowo). 5 

 

19. 

Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły (za każdą uwagę). 

 

5-15 

20. Oszukanie nauczycieli lub pracowników szkoły. 10 

 

21. 

Niewywiązywanie się z zobowiązań na rzecz szkoły /internatu 

(każdorazowo). 
5 

22. Przetrzymywanie książek w bibliotece (ponad jeden miesiąc). 2 

23. Niepełne umundurowanie (każdorazowo). 3 

 

24. 

Wygląd niezgodny z zasadami umundurowania 

(nieodpowiednia fryzura, ostry makijaż, nieodpowiednia 

długość spódnicy, rażący kolor paznokci, długie kolczyki, 

podwójne kolczyki ,tunele, peercing). 

3 

25. Inne. 5-15 
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S. Niewłaściwa postawa uczniowska 

10. 
Ubliżanie koledze, koleżance, wyśmiewanie się z innych, 

wulgarne słownictwo (każdorazowo). 
7 

11. Przepychanka (każda). 10 

12. 
Niewłaściwe zachowanie wobec młodszych 

kolegów/koleżanek. 
5 

13. 
Niszczenie sprzętu, umeblowania szkolnego/internatowego, 

budynku oraz zwrot kosztów naprawy (każdorazowo. 
20 

14. Niszczenie rzeczy innych osób (oraz zwrot kosztów). 20 

15. 
Niewłaściwe zachowanie: w stołówce szkolnej, na wycieczce 

itp.(każdorazowe). 
5 

16. Zanieczyszczanie terenu szkoły/internat (każdorazowo). 5 

17. 
Jazda samochodem niezgodna z zasadami ruchu drogowego na 

terenie Parku Dyrekcyjnego i Białowieży (każdorazowo). 
5 

18. 
Palenie papierosów/e-papierosów/tabaki, posiadanie 

papierosów/e-papierosów/tabaki. 
10 

19. 

Spożywanie/wnoszenie alkoholu na teren szkoły/internatu, 

przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie 

szkoły/internatu. 

102 

20. Bójka. 100 

21. Inne. 5-15 

T. Łamanie  regulaminu internatu 

 

10. 

Nieprzestrzeganie zasad podczas nauki własnej, nieobecność na 

nauce własnej. 

 

5 

11. Zakłócanie ciszy nocnej. 10 

12. Nieporządek w sali sypialnej. 2 

13. Włączanie głośnej muzyki. 5 

14. Niestosowne zachowanie. 5 

15. Nieuzasadnione wezwanie straży pożarnej. 20 
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16. Łamanie zarządzeń dyrektora szkoły/kierownika internatu. 50 

17. Opuszczenie samowolne internatu (każdorazowo). 5 

18. 
Bezpodstawne uruchomienie alarmowego systemu 

przeciwpożarowego. 

 

10 

19. Inne. 5-15 

U. Poważne przewinienia 

10. Wyłudzanie pieniędzy. 200 

11. Kradzież. 200 

12. Fałszowanie podpisów i dokumentów. 200 

13. Rozprowadzanie i zażywanie narkotyków. 200 

14. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów. 200 

15. Udowodnione przestępstwa przez organy ścigania. 200 

16. 

Znieważanie nauczycieli: wulgaryzmy, obraźliwe epitety, 

niecenzuralne słowa, obelgi, zniewagi, szyderstwa, 

ośmieszanie, naśmiewanie się, ubliżanie. 

200 

 

17. 

 

Wykonywanie zdjęć bez zgody zainteresowanej osoby 

(nauczycielowi, uczniowi lub innemu pracownikowi szkoły), 

tworzenie fotomontaży i rozpowszechnianie ich, skutkuje 

obniżeniem oceny zachowania do oceny nagannej. 

200 

18. 

Wykonywanie nagrań dźwiękowych, filmowych z użyciem 

dyktafonów, telefonów komórkowych, kamer i innych urządzeń 

bez zgody zainteresowanego (nauczyciela, ucznia, pracownika 

szkoły) oraz ich rozpowszechnianie. 

200 

 

 

19. 

 

Umieszczanie w Internecie pogróżek, pomówień, 

wulgaryzmów, zdjęć, naruszanie dóbr osobistych  nauczycieli, 

pracowników szkoły, uczniów, rodziców przez podawanie  

nazwisk. 

200 

20. 

Terroryzm/bullying wśród rówieśników polegający na 

długotrwałym, uporczywym nękaniu lub zastraszaniu, 

poniżaniu, ośmieszaniu ucznia przez ucznia. 

200 

21. Pobicie z narażeniem zdrowia i życia. 200 

22. Inne rażące przewinienia. 200 
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23. 

Powtarzające się: spożywanie/wnoszenie alkoholu, 

zażywanie/rozprowadzanie narkotyków, notoryczne wulgarne 

słownictwo, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub 

innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek, bójki, 

niewłaściwe zachowanie  w stołówce szkolnej, na wycieczce, 

itp., niesportowa postawa w czasie zawodów lub niegodne 

reprezentowanie szkoły, niszczenie sprzętu, niszczenie rzeczy 

innych osób, umeblowania szkolnego, budynku - skutkuje 

oceną naganną z zachowania mimo uzyskania  prawa do 

oceny wyższej  wynikającej z punktacji na I semestr lub 

oceny rocznej. 

500 

 

 

W10. 

 Każdy wychowawca klasy posiada pulę dodatkowych 15 punktów 

ujemnych(semestralnie). 

 

Zmiany zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu  07.10.2021r. 


