
REGULAMIN  NAGRADZANIA I KARANIA 

W SP NR 7 W OLEŚNICY 

 

I. NAGRADZANIE 

1. Nagrody przyznawane są za:  

 rzetelną naukę,  

 znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych,  

 bohaterstwo, dzielność i odwagę,  

 wyjątkową aktywność społeczną na rzecz szkoły i miasta oraz cie-

kawe i użyteczne pomysły wprowadzone w życie.  

2. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:  

 pochwałę wychowawcy wobec klasy,  

 pochwałę wychowawcy na forum szkoły, 

 pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,  

 list pochwalny do rodziców,  

 dyplom uznania,  

 świadectwo z biało-czerwonym paskiem, 

 nagrodę rzeczową.  

3. Z wnioskiem o nagrodę rzeczową za działalność społeczną oraz ciekawe                   

i użyteczne pomysły może wystąpić dyrektor szkoły lub wychowawca.                   

W semestrze taką nagrodę może otrzymać maksymalnie dwie osoby, po 

akceptacji Rady Pedagogicznej.  

4. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sporto-

wych odnotowuje się na świadectwie szkolnym zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Edukacji Narodowej. 

 

II. KARANIE 

1. Uczeń, który zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w WZO i nowo 

powstałych regulaminach, otrzyma ocenę nieodpowiednią lub naganną   

z zachowania w danym miesiącu , zostaje na wniosek wychowawcy kla-

sy pozbawiony możliwości reprezentowania szkoły (jeżeli jest reprezen-

tantem) w najbliższych zawodach sportowych oraz uczestniczenia                      



w formach rozrywki sprawiających przyjemności uczniowi organizowa-

nych w klasie, szkole, bądź poza szkołą (wyjścia, wycieczki, dyskoteki). 

    W szczególności dotyczy następujących zachowań: 

 Uczeń notorycznie lekceważy obowiązki szkolne: 

 nie odrabia zadań domowych ,brak zeszytu przedmiotowego, ze-

szytu ćwiczeń, stroju na lekcje wychowania fizycznego, 

 jest nieprzygotowany do plastyki, techniki,                     

 Ma nieusprawiedliwione godziny oraz systematycznie spóźnia się na 

lekcje ( ilość określa WSO), 

 Stosuje agresję słowną i fizyczną wobec uczniów i pracowników 

szkoły ( ilość wpisów do zeszytu uwag), 

 Dopuszcza się czynów objętych sankcjami Kodeksu Karnego dla 

Nieletnich ( kradzieże, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków, 

dopalaczy, pobicia, okrucieństwo wobec zwierząt), 

 Swoim zachowaniem zakłóca przebieg lekcji lub uniemożliwia jej 

prowadzenie, 

 Otrzymuje negatywne uwagi do zeszytu uwag ( 5 tygodniowo), 

 Niestosownie zachowuje się w trakcie trwania konkursów                    

czy zawodów, 

 Brak stroju galowego ( test szóstoklasisty, święta szkolne), 

 Jest nieprzygotowany do lekcji po zawodach lub konkursach, 

 Ucieka z lekcji, wagaruje, nie uczęszcza na wyznaczone zajęcia, 

 Niszczy mienie społeczne. 

2. Na początku każdego miesiąca wychowawca lub każdy nauczyciel uczący 

dana klasę, po uprzednim poinformowaniu wychowawcy, przedstawia 

swój wniosek pedagogowi szkolnemu w celu poinformowania go o swo-

jej decyzji i uzyskania akceptacji w formie podpisu. 

3. Informacja z  nazwiskiem ucznia wraz z określoną ilością i rodzajem im-

prez, w których udziale będzie zawieszony, będzie umieszczona na ta-

blicy znajdującej się w pokoju nauczycielskim do wiadomości zaintere-

sowanych nauczycieli. 

 


