SYSTEM NAGRÓD I KAR W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 82 W POZNANIU

1. Nagrody i kary przyznaje się uczniowi na wniosek:
a. Samego zainteresowanego;
b. Samorządu Uczniowskiego;
c. Wychowawcy;
d. Nauczycieli;
e. Dyrekcji;
f. Rodziców;
g. Osób i organizacji zewnętrznych.
2. Uczeń może być nagradzany za:
a. Wzorowe wyniki w nauce i zachowaniu:
• W klasach IV – VI – średnia ocen przynajmniej 4,75, bez oceny dostatecznej
oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie;
• W klasach I – III – wyróżniające osiągnięcia edukacyjne i wzorowe zachowanie.
b. Uczestnictwo w konkursach:
• I miejsce w konkursie wewnątrzszkolnym;
• Laureat konkursu rejonowego i wyższego szczebla.
c. Wybitne osiągnięcia sportowe;
d. Aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, klasy i środowiska lokalnego;
e. Działania na rzecz promocji szkoły;
f. Wysoką kulturę osobistą.
3. Formy nagradzania uczniów:
a. Pochwała ustna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy;
b. Pochwała pisemna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela w zeszycie
spostrzeżeń danej klasy;
c. Wyróżnienie na gazetce klasowej;
d. Pochwała ustna udzielona przez dyrektora szkoły na apelu;
e. Prezentacja sylwetki ucznia w gazetce szkolnej;
f. List pochwalny do rodziców podpisany przez dyrektora szkoły;
g. Dyplom lub nagroda rzeczowa przyznawana na zakończenie roku szkolnego;
h. Przyznanie tytułu „Prymusa Szkoły”;
4. Uczeń może być ukarany za:
a. Stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego oraz innych;
b. Umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych;
c. Palenie papierosów, zażywanie środków narkotycznych lub innych środków odurzających
oraz picie alkoholu;
d. Wymuszenia, pobicie, zastraszanie, poniżanie i zachęcanie do bójek;
e. Demoralizowanie innych uczniów ( zły przykład, namawianie do negatywnych zachowań);
f. Nie respektowanie regulaminów obowiązujących w szkole;
g. Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności;
h. Lekceważący i arogancki stosunek do pracownika szkoły
i. Uniemożliwienie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnienie zdobywania wiedzy
pozostały uczniom;
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j. Nagminne spóźnienia i wagary
k. Wulgarne słownictwo i zachowanie;
l. Kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo.
Kara może być udzielona w formie:
a. Ustnego upomnienie nauczyciela;
b. Pisemnego upomnienia sporządzonego przez nauczyciela w klasowym zeszycie
spostrzeżeń i dzienniczku ucznia;
c. Pisemnej nagany wychowawcy;
d. Wykonania dodatkowych zadań lub pracy na rzecz szkoły pod nadzorem nauczyciela,
który karę zadaje. O pozostaniu ucznia na terenie szkoły informujemy rodzica
telefonicznie, w obecności drugiej osoby.
e. Wezwania przez wychowawcę rodziców ( prawnych opiekunów)
do szkoły i
przeprowadzenia z nimi rozmowy na temat dziecka;
f. Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) na rozmowę do psychologa lub pedagoga
szkolnego;
g. Rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły i podpisania kontraktu
h. Ustnego upomnienia udzielonego przez dyrektora na forum klasy;
i. Ustnej nagany udzielonej przez dyrektora na apelu;
j. Założenia zeszytu zachowań przez ucznia i podawanie go nauczycielom do wpisu;
k. Czasowego pozbawienia prawa do:
• Udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez szkołę na jej terenie lub
poza nią (dyskoteki, wycieczki, wyjścia do kin, teatrów, zajęcia sportowe)
• Reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udziału w konkursach, zawodach i
olimpiadach sportowych).
l. Pisemnej nagany dyrektora;
m. Obniżenia oceny z zachowania zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami;
n. Dyscyplinarnego przeniesienia do innej, równoległej klasy w danej szkole;
o. Odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły;
p. Wystąpienia do policji z prośbą o przeprowadzenie rozmowy profilaktycznej;
q. Wystąpienia do sądu rodzinnego i nieletnich z prośbą o interwencję w rodzinie ucznia;
r. Karnego przeniesienia ucznia spoza rejonu do szkoły rejonowej na wniosek dyrektora
szkoły.
Uczeń, który niszczy mienie szkolne lub rzeczy należące do kolegów zobowiązany jest do
naprawy wyrządzonej szkody lub pokrycia wszelkich strat materialnych.
Udział w zawodach i konkursach dotyczy tylko uczniów, którzy uzyskują minimum
dostateczne oceny z przedmiotów oraz poprawne zachowanie i odbywa się po konsultacji z
wychowawca.
Jeżeli zawody lub konkursy odbywają się w godzinach południowych lub popołudniowych , to
uczeń zobowiązany jest do uczestniczenia w rannych zajęciach lekcyjnych, jeżeli wynika to z
jego planu na dany dzień.
Uczeń, który został wybrany do reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach lub
olimpiadach oraz zobowiązał się do uczestnictwa, musi wywiązać się z tego obowiązku pod
rygorem ustnej nagany wychowawcy klasy (wyjątek stanowią sytuacje usprawiedliwione
ważną przyczyną).

10. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd. Za jego powtarzający się wielokrotnie brak
obowiązuje nagana ustna wychowawcy.
11. Na zajęciach edukacyjnych telefon komórkowy powinien być wyłączony i schowany.
12. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W bardzo ważnych
przypadkach uczniowie mogą dzwonić za zgodą nauczyciela.
13. Uczeń, który na lekcji skorzysta z komórki zobowiązany jest przez nauczyciela do jej
wyłączenia i zaniesienia z przewodniczącym klasy do sekretariatu. Telefon komórkowy z
sekretariatu odbierają rodzice (prawni opiekunowie).
14. Uczeń, któremu kilkakrotnie zdarzyło się użycie telefonu komórkowego w czasie lekcji
otrzymuje pisemną naganę wychowawcy oraz zakaz posiadania komórki w szkole.
15. Uczeń zobowiązany jest do zwrotu w wyznaczonym terminie wypożyczonych z biblioteki
podręczników i książek.
16. Uczeń, który nie zwróci w wyznaczonym terminie wypożyczonych na cały rok szkolny
podręczników, nie będzie miał prawa do ich wypożyczenia na następny rok szkolny.
17. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie zwróci książek wypożyczonych z biblioteki, będzie
miał obniżona ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego.
18. Ucznia naruszającego nagminnie regulaminy szkolne, dyrektor szkoły może zobowiązać do
wykonania dodatkowej pracy na rzecz szkoły. Za nadzór nad jej wykonaniem oraz
poinformowanie o tym rodziców odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
19. Od każdego rodzaju kar wymienionych w punkcie 5,6,9,10,13,14,16 i 17 uczeń lub jego
rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać w ciągu 3 dni od powiadomienia o nałożeniu
kary. Odwołanie wraz z jego umotywowaniem należy przekazać dyrektorowi szkoły za
pośrednictwem wychowawcy.

