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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD  

ORAZ KAR ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU UCZNIOWSKIEGO  

w Zespole Kształcenia i Wychowania  w Kolbudach 

 

1. Kryteria przyznawania NAGRÓD uczniom.  

 

1.1. Ucznia można nagrodzić za:  

a) sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych; 

b) wysoką kulturę osobistą – wzorowe zachowanie; 

c) pomoc innym; 

d) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz klasy i szkoły; 

e) działalność na rzecz środowiska lokalnego; 

f) wybitne osiągnięcia w nauce; 

g) wzorową frekwencję. 

1.2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

a) pochwały wpisywane do dziennika elektronicznego: 

• po 2 pochwałach w dzienniku elektronicznym uczeń otrzymuje  

USTNĄ POCHWAŁĘ WYCHOWAWCY na forum klasy, 

• po 5 pochwałach w dzienniku elektronicznym uczeń otrzymuje 

PISEMNĄ POCHWAŁĘ WYCHOWAWCY (zał. nr 1);  wychowawca 

odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym i informuje rodziców 

w trakcie najbliższego zebrania, 

b) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora wręczana  

na koniec roku szkolnego, 

c) tytuł PRYMUSA SZKOŁY; 

d) list pochwalny dyrektora szkoły dla rodziców (prawnych opiekunów), 

e) wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie, 

f) Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę, 

g) W wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności 

szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 
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2. Kryteria przyznawania KAR uczniom. 

 

2.1. W ZKiW w Kolbudach uczeń będzie karany za: 

 

a) wszelkie przejawy przemocy i agresji: 

• przezywanie, 

• obrażanie nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów lub członków ich 

rodzin, 

• wyśmiewanie i ośmieszanie, 

• bicie innych, 

• używanie wulgarnych słów, 

• umyślne popychanie, potrącanie, przewracanie, 

• znęcanie się nad innymi, zarówno fizyczne, jak i psychiczne 

• grożenie; 

• zachowania agresywne przejawiane poprzez portale społecznościowe  

i Internet 

b) wymuszenia i kradzieże 

• zmuszanie innych do robienia rzeczy, których nie chcą robić, 

• dotykanie i zabieranie rzeczy bez zgody właściciela, 

• przywłaszczanie sobie rzeczy, które nie są własnością ucznia; 

c) niszczenie  własności prywatnej i szkolnej; 

d) lekceważenie obowiązków szkolnych 

• ucieczki z lekcji, wagary, 

• zakłócanie przebiegu lekcji, 

• nieprzestrzeganie regulaminu uczniowskiego; 

e) zachowania demoralizujące 

• palenie papierosów, w tym e – papierosów, 

• picie alkoholu, 

• używanie środków psychoaktywnych; 
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2.2. Wobec uczniów lekceważących obowiązek nauki i niestosujących się do norm 

i zasad obowiązujących w szkole mogą być zastosowane następujące kary: 

 

a) UWAGI w dzienniku elektronicznym 

b) W przypadku jednego z przewinień wymienionych w punkcie II.1. a-e procedury uczeń 

otrzymuje PISEMNE UPOMNIENIE WYCHOWAWCY (zał. nr 2) z adnotacją w dzienniku 

elektronicznym, które zostaje również umieszczone w arkuszu ucznia 

c) Po otrzymaniu kolejnych uwag w dzienniku elektronicznym lub  

w przypadku rażącego naruszenia norm i zasad obowiązujących w szkole, uczeń 

otrzymuje PISEMNĄ NAGANĘ WYCHOWAWCY (zał. nr 3), którą podpisuje uczeń i 

rodzice; jest ona przechowywana w arkuszu ucznia; wychowawca odnotowuje ten fakt 

w dzienniku elektronicznym. 

 

SKUTKI NAGANY WYCHOWAWCY – ustala zespół wychowawczy – wybiera jedną lub więcej  

(w zależności od sytuacji) spośród poniższych: 

• obniżenie oceny z zachowania o 1 stopień i zawieszenie w pełnieniu powierzonych w 

klasie funkcji na 1 miesiąc; 

• zawieszenie prawa ucznia do reprezentowania Szkoły na zewnątrz na 1 miesiąc lub 

zakaz uczestnictwa w najbliższej imprezie klasowej (kino, łyżwy, kręgle itp.); 

• w tym czasie wobec ucznia zostają podjęte działania naprawcze 

 

d) Po otrzymaniu kolejnych uwag (po naganie wychowawcy) uczeń otrzymuje NAGANĘ 

DYREKTORA (zał. nr 4), która zostaje wysłana  

do rodziców i przechowywana w arkuszu ucznia; wychowawca odnotowuje ten fakt w 

dzienniku elektronicznym 

SKUTKI NAGANY DYREKTORA - ustala zespół wychowawczy – wybiera jedną lub więcej  

(w zależności od sytuacji) spośród poniższych: 

• obniżenie oceny z zachowania o kolejny stopień; 

• pozbawienie ucznia pełnionych w klasie funkcji (do końca roku szkolnego); 

• zakaz uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych (dyskoteki, kino, łyżwy, kręgle 

itp.) do końca półrocza; WYJĄTEK stanowią wycieczki klasowe, kilkudniowe, wcześniej 

zapowiedziane i opłacone; 

• zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. w zawodach sportowych) do końca 

semestru; 

• w tym czasie wobec ucznia zostają podjęte działania naprawcze; 

 

 

W przypadku rażącego naruszenia norm i zasad lub zachowania demoralizującego (alkohol, 

narkotyki, pobicie, kradzieże itp.) uczeń otrzymuje NAGANĘ DYREKTORA NIEZALEŻNIE OD 

ILOŚCI UWAG w dzienniku elektronicznym; w wyżej wymienionych sytuacjach szkoła jest 

zobowiązana poinformować policję i sąd o zaistniałej sytuacji. 
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Po otrzymaniu NAGANY DYREKTORA, w przypadku widocznej, długotrwałej poprawy, 

wychowawca za zgodą dyrektora może zawiesić skutki wynikające z kary nałożonej  

na ucznia (nie dotyczy to zmiany oceny z zachowania). 

 

e) PRZENIESIENIE do klasy równoległej - po otrzymaniu 5 uwag istotnej wagi po naganie 

dyrektora uczeń może zostać przeniesiony, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

do innej klasy; 

 

W szczególnych sytuacjach, jeżeli zachowanie ucznia nie ulega zmianie, zespół wychowawczy 

może uwzględnić uwagi, ocenę zachowania, naganę wychowawcy, naganę dyrektora, którą 

uczeń uzyskał w poprzednich latach nauki. 

 

3. Działania naprawcze – ustalane są przez zespół wychowawczy 

 

a) działania podejmowane przez ucznia w celu naprawienia wyrządzonych szkód: 

• publiczne przeproszenie na forum klasy, bądź przy świadkach zdarzenia 

osoby poszkodowanej, 

• wykonanie gazetki szkolnej lub prezentacji multimedialnej na zadany 

temat, 

• wykonanie pracy na rzecz klasopracowni, 

• naprawa szkody z własnego kieszonkowego (w porozumieniu  

z rodzicami ucznia), 

• zwrot wartości zniszczonego przedmiotu (w porozumieniu z rodzicami 

ucznia), 

b) spisanie kontraktu, w którym wobec ucznia zostaną określone szczegółowe 

działania; 

c) ścisła współpraca z rodzicami; 

d) zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego zgodnie z Ustawą z 

dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 

e) w szczególnych przypadkach skierowanie pisma do sądu lub innych instytucji 

wspierających rozwój dziecka. 

 

4. Załączniki  

 

1. Zał. nr 1 – PISEMNA POCHWAŁA WYCHOWAWCY 

2. Zał. nr 2 – UPOMNIENIE WYCHWAWCY KLASY 

3. Zał. nr 3 – PISEMNA NAGANA WYCHOWAWCY 

4. Zał. nr 4 – NAGANA DYREKTORA SZKOŁY 

5. Zał. nr 5 – INFORMACJA O ZASTOSOWANIU ŚRODKA ODDZIAŁYWANIA 

WYCHOWAWCZEGO 
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POCHWAŁA WYCHOWAWCY 
 

 

WYCHOWAWCA KLASY ……………… UDZIELA POCHWAŁY  

 

UCZNIOWI/UCZENNICY…………………………………………………………………………… 

 

za godną postawę ucznia, w szczególności za: 

 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………….... 

• …………………………………………………………………………………………………. 

 

Składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów 

 

 

 

 

Kolbudy, …………………………………………………                              ……………………………………………………. 

                                                                                                            (podpis wychowawcy klasy)                      

 

Załącznik nr 1. 
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Kolbudy, …………………………………. 

 

 

 

 

 

Informujemy Państwa ………………………………………………………………………………………………… 

że syn/córka …………………………………………………………………….  uczeń/uczennica klasy ………………. 

w związku z  lekceważeniem obowiązku nauki i/ niestosowaniem się do norm i zasad 

obowiązujących w szkole otrzymuje 

 

 

 

UPOMNIENIE WYCHOWAWCY KLASY 

 

 

 

 

 

…………………………………….            …………………………………………      ……………………………………………….. 

     (podpis rodzica)                                       (podpis ucznia)                          (podpis wychowawcy) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
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Kolbudy, …………………………………. 

 

 

 

Informujemy Państwa ………………………………………………………………………………………………… 

że syn/córka …………………………………………………………………….  uczeń/uczennica klasy ………………. 

w związku z  lekceważeniem obowiązku nauki i niestosowaniem się do norm i zasad 

obowiązujących w szkole otrzymuje 

 

NAGANĘ WYCHOWAWCY KLASY 

 

 

Nagana ta skutkuje następującymi ograniczeniami: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………….            …………………………………………      ……………………………………………….. 

     (podpis rodzica)                                       (podpis ucznia)                          (podpis wychowawcy klasy) 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 



8 
 

Kolbudy, …………………………………. 

 

 

 

 

Informujemy Państwa ………………………………………………………………………………………………… 

że syn/córka …………………………………………………………………….  uczeń/uczennica klasy ………………. 

w związku z rażącym  lekceważeniem obowiązku nauki i wielokrotnym łamaniem norm i zasad 

obowiązujących w szkole oraz niechęcią do podejmowania działań naprawczych otrzymuje 

 

NAGANĘ DYREKTORA SZKOŁY 

 

 

Nagana ta skutkuje następującymi ograniczeniami: 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………….            …………………………………………      ……………………………………………….. 

     (podpis rodzica)                                       (podpis ucznia)                          (podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

Załącznik nr 4 
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Kolbudy, …………………………………. 

 

 

 

Informujemy Państwa ………………………………………………………………………………………………… 

że wobec syna/córki:  ………………………………………………………………………………………………………..   

ucznia/uczennicy klasy:  ………………………. w związku z: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zostaje zastosowany środek oddziaływania wychowawczego w postaci: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………. 

/podpis dyrektora/ 

 

 

Wyrażam zgodę …………………………………………………. 

   /podpis rodzica/ 

 

Wyrażam zgodę …………………………………………………. 

   /podpis ucznia/ 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 


