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PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

(obowiązuje po zmianach od roku szk. 2022/2023) 

I. Zasady ogólne: 

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów i ich rodziców 

(opiekunów prawnych) ze szczegółowymi kryteriami oraz zasadami oceniania 

zachowania. 

2. Każdy uczeń na początku I i II półrocza otrzymuje kredyt 100 punktów. W ciągu 

półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej 

ocenie zachowania. 

3. Uczeń rozpoczyna II półrocze z nowym kredytem 100 punktów. 

4. Przy ustalaniu oceny rocznej z zachowania wychowawca uwzględnia ilość punktów 

uzyskanych przez ucznia w I półroczu. 

5. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest 

odpowiednia ilość punktów. 

6. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje 

się na bieżąco wpisami do e-dziennika w zakładce: Uwagi. Podsumowania ilości 

punktów dokonuje wychowawca klasy przed zakończeniem I i II półrocza w oparciu 

o  zapisy w e-dzienniku. 

7. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele. Pracownicy administracji 

i  obsługi szkoły czynią to za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

8. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach 

wychowawczych, a rodzice (prawni opiekunowie) – podczas zebrań ogólnych/ 

konsultacji indywidualnych lub na bieżąco z e-dziennika. 

9. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną wychowawca klasy wstępnie 

podsumowuje punktację i formułuje wynikającą z niej oceną zachowania. Jeśli uczeń 

jest zagrożony oceną naganną, wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych 

opiekunów) przez e-dziennik. Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny przez 

zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna. 

10. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi 

punktami) 10 punktów ujemnych. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeśli 

posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 20 punktów ujemnych. Uczeń nie może 
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uzyskać oceny dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 30 punktów 

ujemnych. 

11. Na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną wychowawca dokonuje 

podsumowania ilości uzyskanych przez uczniów punktów i formułuje wynikające 

z  nich oceny zachowania. Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wychowawca 

wpisuje do e-dziennika w odpowiedniej zakładce. 

12. Wychowawca klasy omawia ocenę zachowania ucznia z zespołem klasowym. 

13. W uzasadnionych przypadkach wychowawca, w porozumieniu z zespołem 

oddziałowym, może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości 

uzyskanych wcześniej punktów. 

14. Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora Szkoły, nie może uzyskać oceny wyższej 

niż poprawna. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, nie może zostać 

oceniony wyższej niż nieodpowiednia. 

15. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich 

punktów uzyskanych przez ucznia, zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz konsultacji 

z zespołem klasowym. 

16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić, na podstawie orzeczenia/ opinii PPP, wpływ 

tych dysfunkcji na jego zachowanie. 

17. W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że ocena zachowania ucznia 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, 

mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły. W takim przypadku stosuje się 

działania określone w trybie odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły. 

18. W ocenie zachowania bierze się pod uwagę zachowanie i postawę na terenie placówki 

oraz udokumentowane zachowanie poza nią. 

II. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 
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7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

 

III. Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY DODATNIE 

Lp. Zachowania ucznia Liczba punktów Odpowiedzialny 

 

 
Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 
 

1. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia 10 (jednorazowo) wychowawca 

 lekcyjne (np.100% frekwencja).   

2. Nieobecności usprawiedliwiane na 5 (jednorazowo) wychowawca 

 bieżąco w półroczu.   

3. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych 10 (jednorazowo) wychowawca 
 zgodnie z wymaganiami określonymi   

 przez nauczycieli. (np. posiadanie   

 wymaganych przyborów, pomocy itp.)   

4. Przestrzeganie regulaminów szkolnych 10 (jednorazowo) wychowawca 

 dotyczących wyjść do kina, teatru,   

 wycieczek klasowych i szkolnych.   

    

5. 

Aktywny udział w zajęciach zdalnych,  
terminowe odsyłanie prac – nauczyciele 
informują wychowawców o aktywności 
uczniów poprzez wpisanie stosownej 
uwagi bez punktów.   20 (jednorazowo)   wychowawca 

 

 
Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 
 

6. Efektywne pełnienie funkcji w szkole   20 (jednorazowo) wychowawca 
 np. w Samorządzie Uczniowskim.   

    

7. Efektywne pełnienie funkcji w klasie   5-20 (jednorazowo) wychowawca 
 np. przewodniczący, skarbnik, gazetki   

 itp.   

8. Praca na rzecz klasy/szkoły 1-10 (każdorazowo) nauczyciel 
 wykonywana poza zajęciami   

 lekcyjnymi (np. pomoc w bibliotece,   

 wykonanie pomocy dydaktycznych,   

 prace porządkowe, przygotowanie   

 imprez klasowych itp.).   

9. Pomoc koleżeńska – systematyczna lub 1-10 (każdorazowo) nauczyciel 

 okazjonalna.   

    

10. Aktywny udział w organizacji 10 (każdorazowo) nauczyciel 
 uroczystości szkolnych (np. rola w   

 przedstawieniu).   

11. Pomoc w przygotowaniu imprezy 1-10 (każdorazowo) nauczyciel 

 szkolnej.   

12. Udział w akcjach charytatywnych oraz 5 (każdorazowo) nauczyciel 
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 na rzecz społeczeństwa/ środowiska   

 organizowanych na terenie szkoły.   

13. Aktywny udział w działaniach na rzecz 10 (każdorazowo) nauczyciel 
 społeczeństwa/ środowiska –   

 wolontariat poza szkołą.   

14. Osiągnięcie tytułu finalisty w 30 (każdorazowo) nauczyciel 

 

konkursie wiedzy, artystycznym lub 
zawodach sportowych uwzględnianym 
w postępowaniu rekrutacyjnym (zgodnie 
z lista ogłaszaną przez KO)   

15 

Osiągnięcie tytułu finalisty w 
konkursie wiedzy, artystycznym lub 
zawodach sportowych organizowanym 
co najmniej na dwóch etapach.  20 (każdorazowo) nauczyciel 

16 

Udział w konkursie wiedzy, 
artystycznym lub zawodach sportowych 
na szczeblu szkolnym lub innym 
organizowanym jednoetapowo. 1-10 (każdorazowo) nauczyciel 

 

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły 
 

17 
Reprezentowanie szkoły podczas 
uroczystości pozaszkolnych. 5(każdorazowo) nauczyciel 

18 

Stosowny strój odświętny podczas 
uroczystości szkolnych oraz odpowiedni 
ubiór (schludny) w czasie nauki 
stacjonarnej i zdalnej. 15 (jednorazowo) wychowawca 

 
Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej 

 

19 
Używanie zwrotów grzecznościowych 
wobec dorosłych i rówieśników. 10 (jednorazowo) wychowawca 

20 

Kulturalne słownictwo na co dzień – 
brak wulgaryzmów w mowie 
potocznej. 5 (jednorazowo) wychowawca 

 
Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  

 

21 
Przestrzeganie zasad bhp w czasie 
przerw. 10 (jednorazowo) wychowawca 

22 Regularne zmienianie obuwia w szkole 5 (jednorazowo) wychowawca 

23 

Ustawianie się po dzwonku na lekcje 
pod klasa w porządku ustalonym przez 
wychowawcę. 10 (jednorazowo) wychowawca 

 

Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  
 

24 

Przestrzeganie kultury wypowiedzi i 
dyskusji w szkole, oczekiwanie na 
swoją kolej, słuchanie innych. 10 (jednorazowo) wychowawca 

25 Postępy w zachowaniu ucznia i jego 10 (jednorazowo) wychowawca 



5 
 

wysiłek w pracy nad sobą. 

26 
Brak negatywnych uwag w ciągu 
półrocza. 10 (jednorazowo) wychowawca 

 
Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom 

 

27 

Okazywanie w każdej sytuacji 
szacunku i życzliwości kolegom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły i 
innym osobom. 10 (jednorazowo) wychowawca 

 

IV. Punktowy system oceny zachowania – PUNKTY UJEMNE 

Lp. Zachowania ucznia Liczba punktów Odpowiedzialny 

 
Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 

1 

Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne 
rozmowy, chodzenie po klasie, 
zaczepianie, rzucanie przedmiotami, 
śpiewanie, gwizdanie itp.). 

1-10 
(każdorazowo) nauczyciel 

2 

Brak podstawowego przygotowania do 
zajęć (np.brak pomocy niezbędnych do 
realizacji pracy na lekcji). 
W czasie zajęć zdalnych pomocy 
niezbędnych do realizacji zajęć. 

 

2-5 (każdorazowo) 

 nauczyciel 

3 

Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania 
przerw: bieganie po korytarzu, zwlekanie 
z wyjściem na przerwy, przebywanie w 
niedozwolonym miejscu (toalety, 
szatnie), zwlekanie z wejściem do szkoły 
itp., niewłaściwe ustawienie lub 
zachowanie w oczekiwaniu na dojście 
nauczyciela do sali. 

5 (każdorazowo) nauczyciel/ 
wychowawca 

4 
Niewykonanie poleceń nauczyciela lub 
innego pracownika szkoły. 

5 (każdorazowo) 
nauczyciel 

5 
Odmowa pracy w grupie lub 
wywoływanie podczas niej konfliktów. 

5 (każdorazowo) 
nauczyciel 

6 

Niedozwolone używanie telefonu 
komórkowego, odtwarzaczy MP3 lub 
innych urządzeń nagrywających podczas 
lekcji. 

5 (każdorazowo) 
nauczyciel 

7 
Wyjęcie telefonu komórkowego w czasie 
lekcji. 

2 (każdorazowo) 
nauczyciel 

8 Nieusprawiedliwione nieobecności. 
2 za godzinę 

wychowawca 

9 Spóźnienie na lekcję. 
1 (każdorazowo) 

nauczyciel 

10 
Ściąganie, odpisywanie zadań 
domowych podczas przerw. 

5 (każdorazowo) 
nauczyciel 
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11 

Nieoddanie książki wypożyczonej z 
biblioteki w wyznaczonym terminie na 
koniec roku szkolnego. 

10 

(jednorazowo) 
bibliotekarz 

 
Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

 

12 

Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie 
oceny do dziennika, podrobienie 
podpisu, usprawiedliwienia). 

15 
(każdorazowo) wychowawca 

13 
Niewywiązanie się z dobrowolnie 
podjętych działań. 5 (każdorazowo) nauczyciel 

14 Celowe niszczenie mienia społecznego 
15 
(każdorazowo) nauczyciel 

15 
Celowe niszczenie własności innej 
osoby. 

15 
(każdorazowo) nauczyciel 

16 Zaśmiecanie otoczenia. 2 (każdorazowo) nauczyciel 

 
Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 

17 

Niestosowny strój podczas uroczystości 
szkolnych oraz nieodpowiedni ubiór w 
czasie nauki stacjonarnej i zdalnej. 5 (każdorazowo) wychowawca 

18 
Niewłaściwe zachowanie podczas 
imprez i uroczystości szkolnych. 5 (każdorazowo) nauczyciel 

19 
Niewłaściwe zachowanie podczas 
wycieczek i wyjść szkolnych. 5 (każdorazowo) nauczyciel 

 
Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej 

 

20 Wulgarne słownictwo lub gesty. 5 (każdorazowo) nauczyciel 

 

Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 
 

21. Interwencja Policji – konflikt z prawem. 50  pedagog 

  (każdorazowo)  

22. Nagana Dyrektora. 50  dyrektor 

  (każdorazowo)  

23. Upomnienie Dyrektora. 30  dyrektor 

  (każdorazowo)  

24. 
Posiadanie i (lub) stosowanie używek 
(papierosy, alkohol, narkotyki, leki, itp.)  30  nauczyciel 

  (każdorazowo  

25. 

Posiadanie i (lub) używanie 
niebezpiecznych materiałów i narzędzi 
(np. Petardy, noże, substancje 
niebezpieczne) 20  nauczyciel 

  (każdorazowo)  

     

26. Napaść fizyczna na drugą osobę. 20  nauczyciel 

  (każdorazowo)  
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27. 
Udział w bójce (gdy nie można ustalić 
jedynego winnego). 15  nauczyciel 

  (każdorazowo)  

28. Jazda na rowerach na terenie szkoły. 5 (każdorazowo) nauczyciel 

 
Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

  

29 

Zaczepki fizyczne (np. plucie, 
popychanie, podstawianie nóg itp.) i 
słowne (np. dokuczanie, ubliżanie, 
przezywanie itp.). 

10 
(każdorazowo)  nauczyciel 

30 

Podżeganie do przemocy lub 
kibicowanie aktom 
przemocy. 

10 
(każdorazowo)  nauczyciel 

31 Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie. 
20 
(każdorazowo)  nauczyciel 

 
Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom 

 

32 

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, 
okłamywanie, obrażanie, oszczerstwa 
wobec bliskich osób. 

5-10 
(każdorazowo) nauczyciel 

33 
Aroganckie zachowanie wobec 
dorosłych,okłamywanie. 

5-20 
(każdorazowo) nauczyciel 

34 Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy. 
15 
(każdorazowo) nauczyciel 

35 

Fotografowanie, rejestracja wizerunku 
lub filmowanie zdarzeń z udziałem 
innych osób bez ich zgody. W trakcie 
zajęć zdalnych rejestrowanie lekcji, 
wykonywanie zrzutów ekranu lub 
streaming lekcji bez wyraźnej zgody 
nauczyciela. 10-20 (każdorazowo) nauczyciel 

36 

Upublicznianie materiałów i/lub 
fotografii bez zgody obecnych na nich 
osób. Rozpowszechnianie wizerunku bez 
zgody osoby zainteresowanej. 

10-20 
(każdorazowo) nauczyciel 

37 

Ustne rozpowszechnianie lub 
publikowanie nieprawdziwych lub 
obraźliwych informacji na temat innych 
osób, zniesławienie. 20 do 30 (każdorazowo) nauczyciel 

38 

Wykorzystywanie pozyskanych treści 
wymienionych w pkt. 35 do wywierania 
nacisku lub szantażowania innych osób. 10-30 (każdorazowo) nauczyciel 

39 

Korzystanie lub propagowanie 
zakazanych treści (np. pornografii, 
przemocy, nienawiści itp.). 30-50 (każdorazowo) nauczyciel 

 

V. Kryteria punktowe oceny z zachowania: 
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-wzorowe: 250 i więcej, przy braku upomnień o wartości większej niż -10p., 

-bardzo dobre: 200 – 249, przy braku upomnień o łącznej wartości większej niż -20p., 

-dobre: 130 – 199, 

-poprawne: 80 – 129, 

-nieodpowiednie: 21 – 79, 

-naganne: poniżej 20. 

 

Załącznik: 

BANK POCHWAŁ DLA KAŻDEGO NAUCZYCIELA: 

1. Praca na rzecz klasy/szkoły wykonywana poza zajęciami lekcyjnymi. (np. pomoc 
w  bibliotece, wykonanie pomocy dydaktycznych, prace porządkowe, przygotowanie 
imprez klasowych itp.). (+ 1) –(+10)p. 

2. Pomoc koleżeńska. (+1) – (+10)p. 

3. Aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych. (np. rola w przedstawieniu). (+ 10)p. 

4. Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej. (+1) – (+10)p. 

5. Udział w akcji charytatywnej lub na rzecz środowiska organizowanej na terenie szkoły. 
(+5)p. 

6. Aktywny udział w działaniach na rzecz środowiska – wolontariat poza szkołą. (+10)p. 

7. Osiągnięcie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego /zawodów sportowych na szczeblu 
ogólnopolskim. (+30)p. 

8. Udział w konkursie przedmiotowym / zawodach sportowych na szczeblu gminnym, 
powiatowym, rejonowym. (+ 20)p. 

9. Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych. (+1)- (+10)p. 

10. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych. (+5)p. 

 

BANK POCHWAŁ DLA WYCHOWAWCY KLASY – POCHWAŁY JEDNORAZOWE 

WPISYWANE PRZED USTALENIEM OCENY ZACHOWANIA W DANYM 

PÓŁROCZU: 

 

1. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne np.100% frekwencja. (+10)p. 

2. Nieobecności usprawiedliwiane na bieżąco w półroczu. (+5)p. 

3. Przygotowanie do zajęć lekcyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi przez nauczycieli. 
(np. posiadanie wymaganych przyborów, pomocy itp.). (+10)p. 
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4. Przestrzeganie regulaminów szkolnych dotyczących wyjść do kina, teatru, wycieczek 
klasowych i szkolnych. (+10)p. 

5. Efektywne pełnienie funkcji w szkole np. w Samorządzie Uczniowskim. (+20)p. 

6. Efektywne pełnienie funkcji w klasie np. przewodniczący, skarbnik, gazetki itp. (+20)p. 

7. Strój odświętny na uroczystościach szkolnych. (+5)p. 

8. Używanie zwrotów grzecznościowych wobec dorosłych i rówieśników. (+10)p. 

9. Kulturalne słownictwo na co dzień – brak wulgaryzmów w mowie potocznej. (+5)p. 

10. Przestrzeganie zasad bhp w czasie przerw. (+10)p. 

11. Regularne zmienianie obuwia w szkole. (+5)p. 

12. Ustawianie się po dzwonku na lekcje pod klasą w porządku ustalonym przez 
wychowawcę. (+10)p. 

13. Przestrzeganie kultury wypowiedzi i dyskusji w szkole, oczekiwanie na swoją 
kolej, słuchanie innych. (+10)p. 

14. Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą. (+10)p. 

15. Brak negatywnych uwag w półrocza. (+10)p. 

16. Okazywanie szacunku i życzliwości kolegom, nauczycielom, pracownikom 
szkoły i innym osobom w każdej sytuacji. (+10)p. 

17. Aktywny udział w zajęciach zdalnych, terminowe odsyłanie prac – (+20)p. 

 

BANK UWAG NEGATYWNYCH DLA KAŻDEGO NAUCZYCIELA: 

1. Przeszkadzanie podczas lekcji (głośne rozmowy, chodzenie po klasie, zaczepianie, 
rzucanie przedmiotami, śpiewanie, gwizdanie itp.). (-1)- (-10)p. 

2. Brak podstawowego przygotowania do zajęć (np. brak pomocy niezbędnych do 
realizacji pracy na lekcji). (- 2)- (- 5)p. 

3. W czasie zajęć zdalnych pomocy niezbędnych do realizacji zajęć. (- 2) – (- 5)p. 

4. Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw. (bieganie po korytarzu, zwlekanie 
z wyjściem na przerwy, przebywanie w niedozwolonym miejscu, zwlekanie 
z  wejściem do szkoły itp.). (-5)p. 

5. Niewykonanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły. (-5)p. 

6. Odmowa pracy w grupie lub wywoływanie podczas niej konfliktów. (-5)p. 

7. Niedozwolone używanie telefonu komórkowego, odtwarzaczy MP3 lub innych urządzeń 
nagrywających w szkole. (-5)p. 

8. Wyjęcie telefonu komórkowego w czasie lekcji. (-2)p. 

9. Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody. (-10)p. 
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10. Upublicznianie materiałów i/lub fotografii bez zgody obecnych na nich osób. (-10)p. 

11. Publikowanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych osób, 
zniesławienie. (-30)p. 

12. Korzystanie lub propagowanie zakazanych treści (np. pornografii, przemocy, nienawiści 
itp.). (- 30) – (-50)p. 

13. Nieusprawiedliwione nieobecności. (- 2)p. za każdą godzinę lekcyjną. 

14. Spóźnienie na lekcję. (-1)p. za każde spóźnienie. 

15. Ściąganie, odpisywanie zadań domowych podczas przerw. (-5)p. 

16. Nieoddanie książki wypożyczonej z biblioteki w wyznaczonym terminie na koniec roku 
szkolnego. (-10)p. 

17. Fałszowanie dokumentów (np. wpisanie oceny do dziennika, podrobienie podpisu, 
usprawiedliwienia). (-15)p. 

18. Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań. (-5)p. 

19. Celowe niszczenie mienia społecznego. (-15)p. 

20. Celowe niszczenie własności innej osoby. (-15)p. 

21. Zaśmiecanie otoczenia. (-2)p. za każdy akt. 

22. Niezgodny z regulaminem strój i wygląd (niestosowny strój codzienny, brak stroju 
odświętnego itp.). (-5)p. 

23. Niewłaściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych. (-5)p. 

24. Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek i wyjść szkolnych. (-5)p. 

25. Wulgarne słownictwo lub gesty. (-5)p 

26. Posiadanie i (lub) stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki, leki itp.). (-30)p. 

27. Posiadanie i (lub) używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi (np. petardy, noże, 
substancje niebezpieczne itp.). (-20)p. 

28. Napaść fizyczna na drugą osobę. (-20)p. 

29. Udział w bójce (gdy nie można ustalić jedynego winnego). (-15)p. 

30. Zaczepki fizyczne (np. plucie, popychanie, podstawianie nóg itp.) i słowne (np. dokuczanie, 
ubliżanie, przezywanie itp.). (-10)p. 

31. Podżeganie do przemocy lub kibicowanie aktom przemocy. (-10)p. 

32. Znęcanie się nad kolegami, zastraszanie. (-20)p. 

33. Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie, obrażanie, oszczerstwa wobec 
bliskich osób. (-5) – (20)p. 

34. Aroganckie zachowanie wobec dorosłych, okłamywanie. (-5) – (-20)p. 
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35. Fotografowanie, rejestracja wizerunku lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez 
ich zgody. W trakcie zajęć zdalnych rejestrowanie lekcji, wykonywanie zrzutów ekranu lub 
streaming lekcji bez wyraźnej zgody nauczyciela. (-10) (- 20)p. 

36. Upublicznianie materiałów i/lub fotografii bez zgody obecnych na nich osób. 
Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody osoby zainteresowanej.(-10) – (-20)p. 

37. Publikowanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych osób, 
zniesławienie.(-30)p. 

38. Wykorzystywanie pozyskanych treści wymienionych w pkt. 35 do wywierania nacisku lub 
szantażowania innych osób. (-10) - (-30)p. 

39. Korzystanie lub propagowanie zakazanych treści (np. pornografii, przemocy, nienawiści 
itp.).(-30) – (-50)p. 

40. Wyłudzanie pieniędzy/innych rzeczy. (-15)p. 


