ZASADY NAGRADZANIA I DYSCYPLINOWANIA UCZNIÓW
I Zasady nagradzania uczniów.

1. Do zachowań pożądanych w społeczności szkolnej, zasługujących na pochwałę i nagrodę
należą:
 przestrzeganie regulaminu szkolnego;
 rzetelna nauka i wzorowa postawa;
 wybitne osiągnięcia, dzielność i odwaga (por. ST V, 5);
 kultura osobista, dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem;
 dbanie o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego;
 inicjatywa i praca na rzecz klasy lub szkoły;
 reprezentowanie klasy lub szkoły na zewnątrz (por. ST III,4).
2. Uczeń może otrzymać
a) następujące wyróżnienia i nagrody:
b) pochwałę wychowawcy wobec klasy;
c) pochwałę dyrektora wobec uczniów i nauczycieli (podczas apelu lub uroczystości
d) szkolnych);
e) list pochwalny do rodziców;
f) dyplom uznania;
g) nagrody rzeczowe;
h) nagrodę rzeczową dla „Prymusa Szkoły”;
i) świadectwo z biało - czerwonym paskiem (ST V, 5).
3. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych
odnotowuje się na świadectwie szkolnym (ST V, 5).
4. Wyróżniona i nagrodzona może zostać także grupa uczniów lub klasa poprzez: wyjazd do
kina, na basen, dyskotekę szkolną, wycieczkę.
II Zasady dyscyplinowania uczniów

1. Do zachowań nagannych ucznia należą:
 nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego (ST V, 6);
 nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
(ST III, 4);
 stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;
 dawanie złego przykładu swoim zachowaniem i wywieranie negatywnego wpływu
rówieśników
 stosowanie lub rozprowadzanie używek;
 arogancja, brak kultury w stosunku do innych osób;
 dewastacja mienia szkoły lub innych osób;
 opuszczanie lub spóźnianie się na lekcje;
 samowolne opuszczanie szkoły w trakcie zajęć objętych planem;
 notoryczne przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji (por. ST III, 4).
2. W sytuacjach nagannego zachowania ucznia, wymienionych w p. 1, stosuje się
następujące środki dyscyplinujące:
 rozmowę indywidualną i upomnienie wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły (wpis
do dzienniczka ucznia lub dziennika klasowego);





upomnienie wychowawcy klasy w obecności klasy;
rozmowę w obecności rodziców;
upomnienie lub naganę dyrektora; uczeń powinien przeprosić za swoje zachowanie i
zły przykład;
 czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych (czas określa
 wychowawca w porozumieniu z dyrektorem i pedagogiem szkolnym);
 w sytuacjach związanych z naruszeniem lub zniszczeniem mienia szkoły (lub innej
osoby),
 rodzice rekompensują poniesione straty materialne; dyrektor może także wyznaczyć
uczniowi pracę na rzecz szkoły;
 czasowy zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz (czas określa dyrektor);
 czasowe zawieszenie w prawach ucznia (czas określa dyrektor w porozumieniu z
 wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym);
 przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty (z zachowaniem przepisów
zawartych w Statucie Szkoły)
O przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:
 notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego;
 otrzymał kary wyżej przewidziane; a stosowane środki zaradcze nie przynoszą
pożądanych efektów;
 zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny;
 zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;
 dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, rozboje, wymuszenia,
zastraszanie, dystrybucję lub spożywanie alkoholu bądź narkotyków (por. ST V, 6).
O zachowaniu ucznia, w wyżej wymienionych sytuacjach, zawiadamia się policję.
Uwaga: szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary (ST V, 6).

