
PRZYWILEJ ZASADA KONSEKWENCJA 

Lekcja 

Pochwała do dziennika raz na miesiąc 1. Jestem punktualny Spóźnienie do 3 minut = bez konsekwencji 
Spóźnienie powyżej 10 minut = nieobecność 

Ocena cząstkowa celująca pod koniec semestru  2. Jestem przygotowany do lekcji Trzy nieprzygotowania = bez konsekwencji, 
czwarte nieprzygotowanie = ocena 
niedostateczna 

Praca domowa do wyboru 3. Skupiam się na zadaniu 3 ostrzeżenia, czwarte = minus za pracę na lekcji 
+ cała praca domowa 

+ za pracę na lekcji 4. Zapisuję dokładną notatkę Uzupełnienie notatki na następną lekcje, brak 
wykonania zadania = ocena niedostateczna 

Możliwość siedzenia w klasie w wybranym 
miejscu i/lub z wybraną osobą 

5. Zachowuję się kulturalnie Uwaga w dzienniku 

Prawo do indywidualnych konsultacji u 
nauczyciela 

6. Pytam nauczyciela kiedy czegoś nie 
rozumiem 

Brak możliwości poprawy oceny 

Pochwała ustna – „widzę – doceniam” 7. Wychodzę z sali na znak nauczyciela po 
uporządkowaniu miejsca pracy 

Praca społeczna na rzecz szkoły 

Przerwa 

Pochwała na forum klasy  1. Spędzam czas w wyznaczonych miejscach Spędzanie czasu w miejscach wyznaczonych przez 
zastępcę dyrektora 

Możliwość korzystania z telefonu każdego dnia na 
pierwszej długiej przerwie (11.35-11.55) 
 

2. Telefon przechowuję w plecaku podczas 
lekcji i przerwy. 

Konieczność odłożenia telefonu na biurko 
nauczyciela lub inne wskazane miejsce do końca 
przerwy lub lekcji 

Prawo do przyjmowania dodatkowych funkcji w 
szkole 

3. Właściwie zachowuje się wobec 
kolegów/koleżanek i pracowników szkoły 

Zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego 

Pochwała ustna na forum klasy 4. Podczas zajęć pozostaję na terenie szkoły Powiadomienie rodziców, w przypadku 
powtarzających się sytuacji innych instytucji 

Inne 

Prawo do przygotowania pomocy do zajęć. 1. Szanuję mienie szkolne Naprawa uszkodzonego sprzętu lub jeżeli to 
niemożliwe pokrycie kosztów naprawy lub 
odkupienie zniszczonego przedmiotu 

Napisanie notatki na temat, któremu była 
poświęcona uroczystość, na dodatkową ocenę 

2. Zachowuję się z godnością podczas 
uroczystości szkolnych 

Uwaga + Napisanie notatki na temat, któremu 
była poświęcona uroczystość 

Pochwała wpisana do dziennika. 3. Przyzwoicie zachowuję się w miejscach 
publicznych 

Uwaga + opieka rodzica podczas następnego 
wyjścia 

 


