Aneks do WSO
SYSTEM NAGRÓD I KAR W SZKOLE PODSTAWOWEJ WLUBIENI







Nagrody i kary przyznaje się uczniowi na wniosek:
 Nauczycieli
 Dyrektora
 Wychowawcy
 Samorządu Uczniowskiego w klasach starszych oraz kolegów i koleżanek w klasach
młodszych
 Samego zainteresowanego
 Rodziców;
 Osób i organizacji zewnętrznych.
Uczeń może być nagradzany za:
 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.
 Uczestnictwo w konkursach:
 w konkursach wewnątrzszkolnych;
 w konkursu rejonowego i wyższego szczebla.
 osiągnięcia sportowe;
 aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, klasy i środowiska lokalnego;
 działania na rzecz promocji szkoły;
 wysoką kulturę osobistą.
Formy nagradzania uczniów:
 Pochwała ustna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum
klasy;
 Pochwała pisemna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela w
zeszycie do korespondencji ucznia;


Pochwała pisemna udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela w
zeszycie do korespondencji ucznia z pieczątką Dyrektora,






Pochwała ustna udzielona przez dyrektora szkoły na apelu;
List pochwalny do rodziców podpisany przez dyrektora szkoły;
Dyplom lub nagroda rzeczowa przyznawana na zakończenie roku szkolnego;
Przyznanie stypendium naukowego







Uczeń może być ukarany za:
 Stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego oraz innych;
 Umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych;
 Palenie papierosów, zażywanie środków narkotycznych lub innych środków
odurzających oraz picie alkoholu;
 Wymuszenia, pobicie, zastraszanie, poniżanie i zachęcanie do bójek;
 Demoralizowanie innych uczniów ( zły przykład, namawianie do negatywnych
zachowań);
 Nierespektowanie regulaminów obowiązujących w szkole;
 Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności;
 Lekceważący i arogancki stosunek do pracownika szkoły
 Uniemożliwienie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnienie zdobywania
wiedzy pozostałym uczniom;
 Kłamstwo, oszustwo, oszczerstwo.
 Wulgarne słownictwo i zachowanie;
Kara może być udzielona w formie:
 Ustnego upomnienie nauczyciela;
 Pisemnego upomnienia sporządzonego przez nauczyciela w klasowym zeszycie do
korespondencji ucznia;
 Pisemnej nagany wychowawcy;
 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.
 Wezwania przez wychowawcę rodziców ( prawnych opiekunów)
do
szkoły i przeprowadzenia z nimi rozmowy na temat dziecka;
 Rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły i podpisania kontraktu
 Ustnego upomnienia udzielonego przez dyrektora na forum klasy i szkoły ;
 Pisemnej nagany dyrektora;
 Obniżenia oceny z zachowania zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami;
 Dyscyplinarnego przeniesienia do innej szkoły;
 Wystąpienia do policji z prośbą o przeprowadzenie rozmowy profilaktycznej;
 Wystąpienia do sądu rodzinnego i nieletnich z prośbą o interwencję w rodzinie
ucznia;
Uczeń, który niszczy mienie szkolne lub rzeczy należące do kolegów zobowiązany jest
do naprawy wyrządzonej szkody lub pokrycia wszelkich strat materialnych.



Uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd. Za jego powtarzający się wielokrotnie
brak obowiązuje nagana ustna wychowawcy.



Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. W bardzo










ważnych przypadkach uczniowie mogą dzwonić za zgodą nauczyciela lub z telefonu
szkolnego.
Uczeń, który na lekcji skorzysta z komórki zobowiązany jest przez nauczyciela do jej
wyłączenia i zaniesienia z przewodniczącym klasy do Gabinetu Dyrektora. Telefon
komórkowy z Gabinetu Dyrektora odbierają rodzice (prawni opiekunowie).
Uczeń zobowiązany jest do zwrotu w wyznaczonym terminie wypożyczonych z
biblioteki podręczników i książek.
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.
Od każdego rodzaju kar wymienionych powyżej 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.

