ZAŁĄCZNIK DO STATUTU

Regulamin nagród i kar
I. Wpisywane uwagi, zapisy dokonywane w dzienniku lekcyjnym, dotyczące zachowań
ucznia, dodatkowych osiągnięć i działalności są podstawą do wyciągania
konsekwencji oraz nagradzania uczniów przez nauczyciela lub wychowawcę.
Uwaga: wpisy te mają jedynie funkcję informacyjną, nie są formą nagrody ani kary.
II. Wychowawca ma obowiązek w każdym miesiącu oceniać zachowanie uczniów na
podstawie analizy frekwencji oraz wpisów w dzienniku.
III. Nauczyciel uczący wyciąga konsekwencje doraźnie po zaistniałej sytuacji na
podstawie Regulaminu szkoły. W przypadku, gdy nauczyciel nie uczy danego
ucznia – np. negatywne zachowanie ma miejsce podczas przerw – zobowiązany
jest do dokonania wpisu w dzienniku klasowym, a konsekwencje wyciąga
wychowawca.
Uwaga: procedury postępowania wychowawczego są następujące:
NAUCZYCIEL NA LEKCJI

WYCHOWAWCA

NAUCZYCIEL NA DYŻURZE

PEDAGOG SZKOLNY

WICEDYREKTOR

DYREKTOR

Z ZESPOŁEM

§1.

Uczniom Gimnazjum mogą być przyznawane następujące nagrody:
1. Pochwała wychowawcy:
- za aktywny udział w życiu klasy,
- za działalność na rzecz klasy,
- za organizację imprez klasowych,
- za dbałość o estetykę sali, holi,
- za pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych,
- za przykładną postawę wobec koleżanek i kolegów,
- za pracę społeczną,
- za kulturę osobistą,
- za poprawę wyników w nauce i zachowaniu,
- inne pożyteczne działania i pozytywną postawę.
Uwaga: pochwała może mieć formę ustną lub pisemną – wpis w dzienniku klasowym.
2. Pochwała opiekuna organizacji uczniowskich:
- za aktywną pracę w organizacjach uczniowskich,
- za rzetelną pomoc w działalności organizowanej przez organizacje uczniowskie.
Uwaga: pochwała może mieć formę ustną lub pisemną – wpis w dzienniku klasowym.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec społeczności Gimnazjum:
- za wykazanie się wzorową postawą w sytuacjach szczególnych,
- za okazanie odwagi,
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- za rozsławianie dobrego imienia szkoły,
- za wyróżniającą się pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
- za osiągnięcia w konkursach i zawodach – laureaci i finaliści.
4. Dyplom:
- w konkursach szkolnych - za zajęcie miejsca, dającego awans do następnego etapu,
- za 100% frekwencję na zajęciach lekcyjnych w ciągu roku szkolnego.
5. Nagroda rzeczowa:
a) raz w roku szkolnym – koniec roku szkolnego (nagroda książkowa):
- za bardzo dobre wyniki w nauce (w klasach 1-3 co najmniej średnia ocen 5,0 i bardzo dobre
lub wzorowe zachowanie),
- dla ucznia działającego w wolontariacie,
- dla ucznia wykazującego się zaangażowaniem w reprezentowanie szkoły 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),
c) dwa razy w semestrze (inna nagroda rzeczowa – bilety do kina):
- dla jednego ucznia z klasy z najlepszym zachowaniem.
Uwaga: Otrzymanie przez ucznia dyplomu nie wyklucza nagrodzenia nagrodą
rzeczową.
6. List gratulacyjny dla ucznia:
- za osiągane wyniki w szkole i poza nią,
- za wykazanie się wzorową postawą etyczną,
- za dokonanie szlachetnego czynu,
- za szczególnie aktywne reprezentowanie społeczności uczniowskiej.
7. Umieszczenie imienia i nazwiska ucznia wraz ze zdjęciem w gablocie najlepszych
absolwentów gimnazjum (z każdego rocznika jedna osoba, która uzyskała najlepszą średnią
ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum i jedna osoba, która uzyskała najlepszy wynik
egzaminu gimnazjalnego).
8. Stypendium za dobre wyniki w nauce – zgodnie z odrębnym regulaminem.
§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.
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Uczniom mogą być udzielane następujące kary:
1. Kary udzielane przez wychowawcę:
a) nagany udzielane na forum klasy:
- za lekceważenie obowiązków szkolnych,
- za niewłaściwą postawę podczas lekcji, przerw i poza szkołą,
- za niechętne uczestniczenie w pracach zespołu klasowego,
- za niewywiązywanie się z podjętych przez ucznia klasy zobowiązań.
b) inne kary:
- za ucieczkę z pojedynczych godzin lekcyjnych – odpracowanie nieobecności na danej lekcji
z inną równoległą klasą: termin ustala i zapisuje w dzienniku nauczyciel danego przedmiotu;
należy odnotować również obecność/nieobecność ucznia w ustalonym terminie,
- za ucieczkę z wszystkich lekcji w ciągu dnia – przygotowanie pomocy dydaktycznych z
przedmiotów, które uczeń w danym dniu opuścił (wybór należy do wychowawcy). Rodzaj
pomocy, formę, tematykę wskazują nauczyciele uczący wybranych przedmiotów,
- za ucieczkę z lekcji całej klasy – uczniowie tracą możliwość udziału w imprezach szkolnych
oraz klasowych zaplanowanych lub nie, w okresie jednego semestru takich, jak:
 wyjścia do kina na seanse filmowe, spektakle itp.;
 jednodniowe wycieczki, z wyłączeniem wyjazdów z konieczną dużo wcześniejszą
rezerwacją, opłaconych, zaliczkowanych;
 dyskoteki.
- 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,
- za palenie – przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat szkodliwości palenia, na forum
szkoły podczas apelu oraz przygotowanie prezentacji edukacyjnej na zajęcia godziny
wychowawczej,
- za nieodpowiednie zachowanie podczas lekcji – przygotowanie i wygłoszenie na forum
klasy (bez oceny) referatu na temat wskazany przez nauczyciela, adekwatny do
nieodpowiedniego zachowania ucznia
2. Kary Dyrektora Szkoły:
a) 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.
b) 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.
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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. Niedostateczna ocena przedmiotowa za niesamodzielną pracę ucznia nie jest w
rozumieniu regulaminu karą.
3. 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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