
KRYTERIA PUNKTOWE – PLUSY 

Lp. Punkty dodawane 
Ilość 

punktów 
Częstotliwość 

Kto przydziela 

punkty 

1. Udział w konkursach 

przedmiotowych: 

• etap szkolny 

• szkolne konkursy 

bezetapowe 

• laureat etapu szkolnego 

• laureat etapu 

rejonowego 

• laureat wyższych szczebli 

5 pkt 

 

5 pkt 

5 pkt 

 

10 pkt 

20 pkt 

 

30 pkt 

Każdorazowo 

Nauczyciel 

przedmiotu, 

wychowawca 

2. Udział w zawodach sportowych: 

• I miejsce 

• II miejsce 

• III miejsce 

• Szczebel wojewódzki (I,II, 

III) miejsce 

5pkt 

15 pkt 

12 pkt 

10 pkt 

30 pkt 

Każdorazowo 

Nauczyciel 

przedmiotu, 

wychowawca 

3. Praca w Samorządzie 

Uczniowskim: 

• za pracę w każdej sekcji 

• aktywna praca w SU 

• Gazetka szkolna 

• Służba Ochrony Szkoły 

 

 

5 pkt 

15 pkt 

5 do 15  

5 do 15 

Raz na semestr 

Opiekun SU, 

opiekun 

Gazetki, 

opiekun SOS 

4. Aktywny udział w 

przygotowywaniu imprez 

klasowych i szkolnych 

5 do 10  

Każdorazowo 

Nauczyciel 

organizujący 

imprezę, 

wychowawca 

5. Udział w przygotowaniu 

akademii szkolnych 

5 do 15  

Każdorazowo 

Nauczyciel 

przygotowujący 

akademię, 

wychowawca 

6. Praca na rzecz klasy, szkoły np. 

praca w bibliotece, świetlicy 

szkolnej, przygotowanie pomocy 

naukowych, gazetki w klasie, 

plakatów itp. 

5 do 10 

Raz na semestr 

Wychowawca, 

nauczyciel 

nadzorujący 

pracę 

7. Rozwijanie własnych 

zainteresowań:(przynależność 

do kół zainteresowań, udział w 

innych zajęciach pozalekcyjnych 

i  pozaszkolnych- zaświadczenie 

od prowadzącego 
 

5 do 20 

pkt za 

każdy 

rodzaj 

zajęć 

Raz na semestr 
Opiekun koła, 

wychowawca 



8. Systematyczna pomoc 

koleżeńska( np. pomoc w nauce, 

pomoc niepełnosprawnym) 

10 do 20  

Raz na semestr 
Nauczyciele, 

wychowawca 

9. Przeciwstawianie się przejawom 

wulgarności i brutalności 

5 do 10 

pkt Każdorazowo 
Nauczyciele, 

Wychowawca 

10. Udokumentowane uczestnictwo 

w akcjach charytatywnych i 

wolontariacie 

10 do 20 

pkt Raz na semestr 
Opiekunowie, 

Wychowawca 

11. Stuprocentowa frekwencja 20 pkt Raz na semestr Wychowawca 

12. Punktualność 5 pkt Raz na semestr Wychowawca 

13. Surowce wtórne: 

• Makulatura- 1kg 

• Nakrętki- 20 sztuk 

• Baterie- 5 szt 

 

1 pkt 

1pkt 

1 pkt 

Za zbiórkę 

surowców 

wtórnych można 

uzyskać 

maksymalnie 40 

pkt w semestrze 

Opiekunowie 

zbiórek 

surowców, 

wychowawcy 

14. Wysoka kultura osobista               

(przestrzeganie zasad 

kulturalnego zachowania się, 

dbałość o podręczniki oraz 

zeszyty, dbałość o higienę 

osobistą, strój szkolny, szacunek 

wobec kolegów, nauczycieli, i 

innych pracowników szkoły) 

 

 

 

20 pkt 
Raz na semestr 

Wychowawca, 

nauczyciele, 

pracownicy 

szkoły 

15.  Brak punktów ujemnych 10 pkt Raz na semestr Wychowawca 

 


