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Załącznik Nr 10  
 

 

 

 

Regulamin Kar i Nagród 

Załącznik do Statutu (§ 36, 37, 38, 39) 
 

 

Podstawa prawna: 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku,  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów                                  

w szkołach publicznych.         

*Statut I L.O. im. T. Kościuszki w Busku Zdroju 

 

 

 

 

Pkt. 1 Zachowanie pozytywne 
 

1. Udział i sukcesy w międzyszkolnym konkursie przedmiotowym. 

2. Udział i sukcesy w konkursie (imprezie) organizowanej przez instytucje 

pozaszkolne. 

3. Udział w imprezie ogólnoszkolnej. 

4. Pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym. 

5. Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym. 

6. Praca na rzecz szkoły. 

7. Praca na rzecz klasy. 

8. Organizowanie pomocy kolegom w nauce. 

9. Punktualność i wzorowa frekwencja. 

10. Usprawiedliwienie nieobecności w terminie wyznaczonym przez 

wychowawcę klasy. 

11. Systematyczne przygotowanie się do lekcji, odrabianie prac domowych. 

12. Udział w zajęciach lekcyjnych. 

13.Aktywność w organizacjach pozaszkolnych (np. ZHP, PCK, BSCK). 
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Pkt. 2 Zachowanie negatywne 
 

1. Zakłócanie toku zajęć, niewykonywanie poleceń nauczyciela. 

2. Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

3. Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia. 

4. Niedostosowanie się do regulaminu szkolnego (biblioteka, zmiana 

obuwia, identyfikatory). 

5. Niszczenie mienia szkolnego. 

6. Niszczenia mienia innych uczniów (kradzieże) 

7. Zaśmiecanie otoczenia. 

8. Powtarzające się spóźnienia na lekcje. 

9. Lekceważenie dyżurów klasowych i szkolnych. 

10. Okazywanie braku szacunku wobec osób starszych i kolegów (wulgarne 

słownictwo, zaczepki słowne) 

11. Udział w bójkach, agresja fizyczna. 

12. Wyłudzanie pieniędzy. 

13. Nieodpowiednie zachowanie poza terenem szkoły. 

14. Palenie papierosów. 

15. Spożywanie alkoholu. Zażywanie środków odurzających. 

16. Działalność w grupach nieformalnych. 

17. Konflikt z prawem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Rodzaje zachowań pozytywnych Nagrody 

 

1. Udział i sukcesy w 

międzyszkolnym  

        konkursie przedmiotowym. 

2. Udział i sukcesy w konkursie 

(imprezie) organizowanej przez 

instytucje pozaszkolne. 

3. Udział w imprezie 

ogólnoszkolnej. 

 

 

- podniesienie oceny z zachowania i 

pochwała wychowawcy na forum klasy 

- wyróżnienie w postaci dyplomu, 

nagród książkowych 

- list pochwalny do rodziców 

4. Nienaganne (bez zarzutów ) 

pełnienie funkcji w samorządzie 

szkolnym. 

5. Nienaganne pełnienie funkcji w 

samorządzie    

klasowym. 

- podwyższona ocena z zachowania 

- po zakończonej kadencji dyplom i 

nagroda książkowa 

- pochwała na zebraniu rodziców 

6. Praca na rzecz szkoły. 

7. Praca na rzecz klasy 

- pochwała wychowawcy na forum 

klasy 

- pochwała dyrektora na forum szkoły 

- pochwała na zebraniu rodziców 

8. Organizowanie pomocy kolegom 

w nauce. 

- podwyższona ocena z zachowania 

- pochwała wychowawcy na forum 

klasy i zebraniu rodziców 

      9.   Stuprocentowa frekwencja. - pochwała dyrektora wobec 

wszystkich uczniów i rodziców 

- nagroda książkowa za rok szkolny 

      10. Osiągnięcie średniej ocen ze           

           wszystkich przedmiotów 

           co najmniej 4.75 i oceny 

           wzorowej z zachowania. 

- świadectwo z wyróżnieniem 

- pochwała dyrektora na forum szkoły 

- list pochwalny do rodziców 

11. Aktywność w organizacjach         

      pozaszkolnych (np. ZHP,     

            PCK,BSCK i inne). 

- wyróżnienie dyrektora na forum 

szkoły 

- nagroda książkowa za szczególne 

osiągnięcia i aktywność 

- pochwała na zebraniu rodziców 
 

Za szczególne osiągnięcia , twórcze opracowania przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom,  

oprócz przyznania uczniowi wyżej wymienionych wyróżnień, nagród , odnotowuje się to 

osiągnięcie na świadectwie szkolnym i promuje takie zachowania w formie umożliwienia 
uczniowi bezpłatnego udziału w wycieczce szkolnej (finansowanej z funduszu Rady 

Rodziców) 
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Rodzaje zachowań negatywnych Kary 

1. Zakłócanie toku zajęć, 

niewykonywanie poleceń 

nauczyciela. 

2. Aroganckie zachowanie wobec 

nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

- nagana wychowawcy na forum klasy 

- odnotowanie zachowania ucznia w 

dzienniku lekcyjnym (str. 140 poz.23 – 

Notatki-uwagi o uczniach) 

- obniżenie oceny z zachowania na 

wniosek nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły 

3. Niedostosowanie się do 

regulaminu   

       szkolnego (biblioteka, zmiana 

       obuwia, identyfikatory). 

4.   Zaśmiecanie otoczenia. 

- wpis na listę osób , które nagminnie 

nie stosują się do zasad regulaminu  

- obniżenie oceny z zachowania w 

sytuacji niestosowania się do zaleceń 

wychowawcy, nauczycieli zgodnie z 

regulaminem szkoły. 

5. Niszczenie mienia szkolnego. 

6. Niszczenie mienia innych 

uczniów. 

 

- naprawienie lub odkupienie 

uszkodzonego mienia 

- obniżenie oceny z zachowania 

      7.  Powtarzające się spóźnianie na 

lekcje. 

8. Opuszczanie zajęć bez 

usprawiedliwienia. 

 

9. Lekceważenie dyżurów 

klasowych i szkolnych. 

 

     

- nagana wychowawcy na forum klasy 

- wezwanie rodziców do szkoły 

-obniżenie oceny z zachowania 

 

 

- nagana wychowawcy na forum klasy 

10.Okazywanie braku szacunku 

wobec osób starszych i kolegów 

(wulgarne słownictwo, zaczepki 

słowne) 

 

 

 

 

- nagana dyrektora na forum szkoły 

- obniżenie oceny z zachowania 

- wezwanie rodziców do szkoły 

11.Udział w bójkach, agresja 

słowna i fizyczna. 

12. Wyłudzanie pieniędzy. 

14.Działalność w grupach 

nieformalnych. 

15. Konflikt z prawem. 

- przeniesienie ucznia do innej, 

równoległej klasy 

- skreślenie z listy uczniów 
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13. Nieodpowiednie zachowania na 

terenie i poza terenem szkoły: 

picie alkoholu, palenie 

papierosów, zażywanie środków 

odurzających) 

 

- przygotowanie pracy na temat 

szkodliwości nałogów po konsultacji  i 

pod nadzorem pedagoga szkolnego i 

pielęgniarki szkolnej 

 

 

Procedury odwoływania się od kar: 
 

1. Uczniowi który został ukarany: 

 

- przeniesieniem do innej klasy, przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej                           

i dyrektora w ciągu 7 dni, 

 

- skreśleniem z listy uczniów przysługuje prawo odwołania się do organu 

prowadzącego lub nadzorującego  szkołę w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji o skreśleniu  

 

- skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po 

zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego 

 

2. Szkoła informuje rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze podając 

uzasadnienie. 

 

3. Zaistniałe spory szkolne dotyczące tego tematu rozpatruje Komisja powołana 

przez Radę Pedagogiczną.  

 

 

 

 

 

 Opracowały:    

Agata Iwan 

Jolanta Łukasik 

Dorota Niepielska 


