
XII Nagrody i kary. 

 

§ 36 

 

1. W zespole stosowane są nagrody rzeczowe i finansowe i inne zaakceptowane przez 

dyrektora. 

2. Koszty nagród pokrywa fundusz Rady Rodziców lub wpłaty sponsorów. 

3. O nagrodach dyrektor powiadamia całą społeczność szkolną w swoich komunikatach. 

4. Nagrody przyznawane są za:  

1) wybitne osiągnięcia w nauce, wzorową frekwencję i zachowanie,  

2) udział i osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach 

sportowych, 

3) wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,  

4) indywidualne, wybitne osiągnięcia przynoszące szkole zaszczyt i promujące ją 

w środowisku. 

5. Nagrody przyznawane są przez:  

1) dyrekcję,  

2) Radę Rodziców,  

3) wychowawców i nauczycieli,  

4) Samorząd Uczniowski,  

5) komisje konkursowe. 

6. Uczeń może zostać nagrodzony w przypadku wyróżniania się przykładną postawą 

uczniowską i uzyskiwania wysokich wyników w nauce, reprezentowania szkoły:  

1) pochwałą słowną nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy;  

2) pochwałą dyrektora za wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie uzyskane na 

olimpiadach i zawodach międzyszkolnych na forum szkoły.  

3) nagrodą książkową, rzeczową lub pieniężną przyznaną decyzją Rady Pedagogicznej na 

zakończenie roku i wręczoną przez dyrektora Zespołu  lub innego nauczyciela na forum 

szkoły; 

4) dyplomem uznania przyznawanym najwybitniejszym absolwentom szkoły. 

7. Tryb przyznawania nagród rzeczowych:  

1) w trakcie roku szkolnego  

a) udział w konkursach szkolnych  

2) na koniec roku szkolnego:  

a) promocja z wyróżnieniem  

b) laureaci konkursów i olimpiad na szczeblu co najmniej miejskim  

c) praca wolontaryjna na rzecz szkoły i środowiska  

3) na zakończenie szkoły  

a) ukończenie szkoły z wyróżnieniem  

b) reprezentowanie szkoły na międzyszkolnych zawodach sportowych  

c) osiągnięcia przynoszące szkole zaszczyt i promujące ją w środowisku. 

 

§ 37 

 

1. Formy kar obowiązujące w Zespole:  

1) upomnienie wychowawcy;  

2) pisemna nagana dyrektora szkoły;  

3)  zawieszenie ucznia polegające na zakazie uczestniczenia w imprezach 

organizowanych przez szkołę, pozbawienie ucznia funkcji pełnionych w klasie; 



pozbawienie ucznia funkcji pełnionych  

w szkole 

4) obniżenie oceny zachowania;  

5) zrekompensowanie strat poniesionych przez środowisko szkolne lub praca społeczna na 

rzecz szkoły, klasy  

6) skreślenie z listy uczniów 

2. W przypadku wymierzenia uczniowi kary należy przestrzegać ich hierarchii:  

1) upomnienie 

2) nagana  

3) obniżenie oceny zachowania  

4) skreślenie z listy uczniów 

3. W przypadku szczególnie karygodnego przewinienia uczeń może być ukarany bez 

zachowania hierarchii. 

4. Uczeń ma prawo odwołania się  w terminie do 7 dni od momentu wymierzenia kary:  

1) w przypadku upomnień ustnych do Dyrektora Zespołu za pośrednictwem wychowawcy 

klasy,  

2) w przypadku nagany do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem 

Dyrektora Zespołu 

5. O karach nałożonych na ucznia należy powiadomić jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

1) W przypadku udzielenia upomnienia ustnego wychowawca klasy informuje ich w 

czasie okresowego spotkania wychowawcy z rodzicami.  

2) W przypadku zagrożenia wymierzeniem kary nagany lub skreślenia z listy uczniów 

wychowawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia w trybie natychmiastowym 

6. Skreślenie z listy uczniów może mieć miejsce:  

1) w przypadku powtarzającego się rażącego naruszania postanowień Statutu Zespołu lub 

szkolnych regulaminów,  

2) rażącego naruszania norm współżycia społecznego lub poważnego wykroczenia 

przeciw prawu takie jak: 

a) bycie pod wpływem lub spożywanie alkoholu czy innych środków odurzających na 

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, przerwach, wyjściach, wycieczkach, 

dyskotekach oraz innych imprezach organizowanych przez Zespół,  

b) stosowanie przemocy wobec innych członków społeczności Zespołu,  

c) manifestowanie totalitaryzmu lub nietolerancji narodowościowej, religijnej lub 

etnicznej,  

d) arogancja wobec pracowników Zespołu,  

e) akty wandalizmu przeciwko mieniu Zespołu,  

f) niegodne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,  

g) lekceważący i naganny stosunek do obowiązków szkolnych,  

h)fałszowanie dokumentów szkolnych,  

i) inne przestępstwa ścigane prawem. 

7. Wniosek w sprawie skreślenia z listy uczniów szkoły kieruje do Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy lub Rada Rodziców. Wnioskodawca przedstawia pisemne 

uzasadnienie wniosku o udzielenie kary. 

8. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę ucznia do powiadomienia jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o możliwości skreślenia z listy uczniów. 

9. Dyrektor może skreślić ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 



W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym w uzasadnionych przypadkach na 

wniosek dyrektora szkoły może zostać przeniesiony  do innej szkoły. 

10. Decyzje o skreśleniu uczeń otrzymuje na piśmie; jeśli nie jest pełnoletni decyzje 

otrzymują rodzice, prawni opiekunowie. 

11. Uczniowi lub jego rodzicom, prawnym opiekunom przysługuje prawo pisemnego 

odwołania do organu wskazanego w decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania;  

1) w czasie toczącego się postępowania uczeń ma prawo chodzić do szkoły, jeśli decyzji 

nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności;  

2) uczeń lub jego rodzice( prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do dyrektora szkoły 

z prośbą o warunkowe zawieszenie wykonania uchwały, po uzyskaniu poręczenia 

nauczyciela zespołu 

12. Instytucja poręczenia.  

W przypadku zagrożenia karą skreślenia z listy uczniów zespołu  może zostać 

zastosowana instytucja poręczenia przez nauczyciela zespołu . Poręczenie oznacza, że 

ukarany uczeń znajduje się pod jego opieką, że nauczyciel ręczy za ucznia, gwarantuje 

nienaganne zachowanie ucznia w dalszym ciągu nauki. Zgłoszenie poręczenia oznacza 

wzięcie odpowiedzialności za dalsze czyny ucznia. Poręczający zgłasza chęć poręczenia 

podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej rozpatrującej wniosek o skreślenie z listy 

uczniów, a Rada Pedagogiczna ma obowiązek wysłuchania go. 


