Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki ” w Ostrołęce

Katalog nagród i kar
wyciąg ze „Statutu Szkoły”

Uczeń może być nagradzany za:
 rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska,
 wzorową postawę,
 wybitne osiągnięcia w nauce, konkursach,
sportowych,
 dzielność i odwagę,
 100% frekwencję – nagroda książkowa.

zawodach

Stosuje się następujące rodzaje nagród:
 ustna pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna
organizacji uczniowskiej na forum klasy i na zebraniu
z rodzicami,
 pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 dyplom uznania,
 list pochwalny do rodziców/prawnych opiekunów,
 nagroda rzeczowa lub inna uwarunkowana możliwościami
finansowymi szkoły,
 świadectwo z wyróżnieniem przyznawane zgodnie z odrębnymi
przepisami,
 nagroda „Najlepszy z najlepszych” dla uczniów klas trzecich
zgodnie z przyjętym regulaminem,
 wpis do kroniki „Najlepszy z najlepszych”,
 wpis do kroniki „Osiągnięcia Uczniów”,

Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki ” w Ostrołęce

 prezentacja osiągnięć wyróżniających się uczniów na tablicach
szkolnych oraz na stronie internetowej gimnazjum.

Uczeń podlega karze za:












naruszenie dobra wspólnego i godności osobistej,
niszczenie mienia wspólnego i własności innych,
kradzieże,
fizyczne i psychiczne znęcanie się nad słabszymi, stosowanie
szantażu, wymuszeń, zastraszania,
stosowanie przemocy,
demoralizujące zachowanie,
kłamstwa,
notoryczne utrudnianie prowadzenia lekcji,
zachowania zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,
palenie papierosów, stosowanie używek,
konflikt z prawem.

Stosuje się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie
udzielone
przez
wychowawcę,
nauczyciela
w rozmowie indywidualnej lub w obecności klasy,
2) upomnienie udzielone przez pedagoga lub dyrektora szkoły,
3) nagana ustna na forum klasy,
4) nagana ustna na forum gimnazjum, zespołu wychowawczego lub
rady pedagogicznej,
5) nagana na piśmie udzielona przez dyrektora:
 naganę otrzymuje uczeń, wobec którego nie skutkowały
upomnienia i nagany ustne,
 pismo z naganą zawiera dane ucznia, informację za co otrzymuje
naganę oraz datę jej udzielenia,
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 pismo to podpisuje uczeń i jego rodzic/opiekun prawny,
a następnie jest ono przechowywane w dokumentacji pedagoga
szkolnego do czasu zakończenia przez ucznia nauki
w gimnazjum,
 wychowawca informuje klasę o udzieleniu uczniowi nagany,
 w przypadku braku możliwości kontaktu osobistego z rodzicami
ukaranego ucznia, pismo z naganą wysyłane jest do domu listem
poleconym,
6) przeniesienie do klasy równoległej:
 przenieść można ucznia, wobec którego nie skutkowały
podejmowane wcześniej działania i udzielane kary,
 przeniesieniu ucznia do klasy równoległej wnioskuje
wychowawca; wniosek jest analizowany przez radę
pedagogiczną (głównie nauczycieli uczących w danej klasie).
Ostateczną decyzję odnośnie przeniesienia ucznia podejmuje
dyrektor,
 po podjęciu decyzji dyrektor informuje ucznia i jego rodziców,
7) wykluczenie z imprez i uroczystości klasowych/szkolnych (np.
uczeń wagarujący w dniu, w którym odbywa się dyskoteka, nie
może w niej uczestniczyć).

Uczeń ma prawo odwołania się od kary:
 odwołanie składa uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) do
dyrektora szkoły w ciągu siedmiu dni od daty uzyskania
informacji o udzieleniu kary,
 odwołanie winno zawierać uzasadnienie i mieć formę pisemną.

Dyrektor może odstąpić od nałożenia lub wykonania kary
w przypadku poręczenia samorządu uczniowskiego, rady
rodziców lub organizacji społecznej.

