ZAŁĄCZNIK DO STATUTU nr 13

Regulamin nagród i kar
1. Podstawą do nagradzania uczniów lub udzielania im kary w szkole
podstawowej są uwagi wychowawcy i nauczycieli o charakterze pisemnym
(zapis w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie do korespondencji klasy 0-3) lub
ustnym (informacja dla wychowawcy). Wpisy lub uwagi są tylko informacją, a
nie formą nagrody czy kary.
2. Każdy nauczyciel ucząc w danej klasie wyciąga konsekwencje doraźnie po
zaistniałej sytuacji na podstawie Regulaminu Szkoły. W przypadku, gdy
nauczyciel nie uczy danego ucznia a negatywne zachowanie ma miejsce
podczas przerw – zobowiązany jest do dokonania wpisu w dzienniku
klasowym, a konsekwencje wyciąga wychowawca.
Procedury postępowania wychowawczego dla klas 0-6 SP:
Nauczyciel na lekcji bądź na dyżurze zwraca się do:
Wychowawcy danego ucznia, następnie wychowawca do:
Pedagoga, pedagog zaś do:
Wicedyrektora, jeżeli zaistniała sytuacja jest poważna wtedy zespół – wychowawca i
pedagog zwracają się do:
5. Dyrektora szkoły.
§1.
1.
2.
3.
4.

Uczniom Szkoły Podstawowej mogą być przyznawane następujące
nagrody:
Pochwały ( forma pisemna w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie do korespondencji i
ustna)
1. Pochwała wychowawcy:
- za aktywny udział w życiu klasy,
- za działalność na rzecz klasy,
- za organizację imprez klasowych,
- za pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych,
- za pomoc kolegom i koleżankom,
- za bycie miłym i kulturalnym wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
- za poprawę wyników w nauce i zachowaniu.
2. Pochwała opiekuna organizacji uczniowskich lub nauczyciela danego przedmiotu:
- za aktywną pracę w organizacjach uczniowskich,
- za rzetelną pomoc w działalności organizowanej przez organizacje uczniowskie,
- za udział w konkursach przedmiotowych i sportowych.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec społeczności SP:
- za wykazanie się wzorową postawą w sytuacjach szczególnych,
- za rozsławianie dobrego imienia szkoły,
- za osiągnięcia w konkursach i zawodach – laureaci i finaliści.
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4. Dyplom
- w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich - za zajęcie miejsca, dającego awans
do następnego etapu.
-za 100 % frekwencję
5. Nagroda rzeczowa
a) raz w roku szkolnym – koniec roku szkolnego (nagroda książkowa):
- za bardzo dobre wyniki w nauce (w klasach 4-6 co najmniej średnia ocen 5,0 i bardzo dobre
lub wzorowe zachowanie),
- dla ucznia wykazującego się zaangażowaniem w reprezentowanie szkoły (zawody sportowe
i konkursy) i pełnienie honorowych funkcji,
b) raz w roku szkolnym (inna nagroda rzeczowa):
- za uzyskanie szczególnych osiągnięć podczas reprezentowania szkoły (I miejsce w etapie
powiatowym; laureaci konkursów przedmiotowych).
6. List gratulacyjny dla ucznia
- za osiągane wyniki w szkole i poza nią.
7. Stypendium za dobre wyniki w nauce – zgodnie z Regulaminem
Przyznawania Stypendiów (załącznik nr 13 do statutu).
§1.1.

Ustalenia dodatkowe:
1. Wychowawca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może
postanowić o przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie.
2. Fakt uzyskania przez ucznia nagrody powinien być odnotowany w dzienniku danej
klasy lub arkuszu ocen.
3. Nagrody rzeczowe są finansowane w miarę posiadanych środków finansowych z
budżetu szkoły, z budżetu Rady Rodziców lub z funduszy przekazanych przez
sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły.

§2.

Uczniom mogą być udzielane następujące kary:
1. Kary udzielane przez wychowawcę
Nagany udzielane na forum klasy ( forma ustna lub pisemna):
- za lekceważenie obowiązków szkolnych,
- za niewłaściwą postawę podczas lekcji, przerw i poza szkołą,
- za niewywiązywanie się z podjętych przez ucznia klasy zobowiązań.
2. Inne kary
- za wychodzenie z budynku w niezmienionym obuwiu – kara 3-stopniowa:
 pierwszy raz – ostrzeżenie ustne,
 drugi raz – przyniesienie środka czystości,
 trzeci raz – praca porządkowa na rzecz szkoły pod opieką rodziców,
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- za palenie – przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat szkodliwości palenia, na forum
klasy podczas godziny wychowawczej,
- za nieodpowiednie zachowanie podczas lekcji i przerw:
 upomnienie ustne wychowawcy/nauczyciela,
 wpis do dziennika lekcyjnego,
 rozmowa dyscyplinująca w obecności pedagoga,
 zakaz udziału w imprezach klasowych lub szkolnych.
3.Kary Dyrektora Szkoły
Nagany udzielane na forum szkoły podczas apelu:
- za brak szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
- za lekceważenie poleceń wychowawcy, innych nauczycieli i pracowników szkoły,
- za szkodliwy i demoralizujący wpływ na innych uczniów.
4. Inne kary Dyrektora Szkoły
- za zachowanie agresywne, bójki, bicie młodszych, nękanie psychiczne, zastraszanie,
wyłudzanie pieniędzy – kara przeniesienia ucznia do innego równoległego oddziału,
- za niszczenie własności szkoły, własności indywidualnej nauczycieli, pracowników szkoły i
innych uczniów – kara rekompensaty finansowej lub obowiązek naprawy zniszczeń na własny
koszt.

§2.1.

Ustalenia dodatkowe:
1. W sytuacji braku poprawy ze strony ukaranego ucznia Rada Pedagogiczna może na
wniosek poszczególnych nauczycieli, wychowawcy, Dyrektora lub Samorządu
Uczniowskiego czasowo pozbawić ucznia prawa do uczestniczenia w szkolnych
imprezach, prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz pozbawić prawa
pełnienia funkcji szkolnych.
2. Wpis do dziennika lekcyjnego lub dzienniczka ucznia nie jest w rozumieniu
regulaminu karą, lecz informacją dla ucznia, rodziców lub innego nauczyciela.
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