Regulamin nagród i kar
w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinie
Na podstawie § 28 Statutu Szkoły postanawia się, co następuje:
§1
Uczniowi SSP nr 1 STO może zostać przyznana nagroda lub kara określona
wyłącznie w Regulaminie.
§2
Organami uprawnionymi do przyznawania nagrody lub kary (z zastrzeżeniem §15)
są:
1. Nauczyciele,
2. Wychowawcy klas,
3. Dyrektor szkoły.
§3
Podstawę wszelkich rozstrzygnięć stanowią ustalenia faktycznie odpowiadające
prawdzie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności.
§4
Uczniowi przysługuje prawo do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów.
§5
Uczeń nie może być ukarany, jeżeli od chwili popełnienia czynu minął okres
3 miesięcy.
§6
Nagrody
Nagrody stanowią:
1. Pochwała nauczyciela,
2. Pochwała wychowawcy wobec uczniów klasy,
3. Pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów klasy,
4. Pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,
5. List pochwalny wychowawcy do rodziców,
6. List pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,
7. Wpis do Złotej Księgi otrzymuje uczeń, który uzyskał z obowiązkowych
i dodatkowych przedmiotów nauczania średnią ocen co najmniej 5,0, co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania oraz został nominowany do Nagrody Prezydenta
Miasta Szczecin na podstawie co najmniej trzech sukcesów w konkursach
zewnętrznych. Decyzję o wpisie do Złotej Księgi podejmuje Rada Pedagogiczna
na posiedzeniu klasyfikacyjnym w czerwcu danego roku szkolnego.
8. Nagrody rzeczowe:
 W klasach 0 – III – na wniosek wychowawcy klasy.

 W klasach IV – VI – gdy uczeń spełnia warunki otrzymania świadectwa
promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
9. Złota tarcza – dla ucznia klasy IV – VI, który w klasyfikacji semestralnej uzyskał
średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorową ocenę zachowania.
10. Srebrna tarcza – dla ucznia klasy IV – VI, który w klasyfikacji semestralnej
uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobrą ocenę zachowania.
§7
Nagroda może zostać przyznana za każde postępowanie lub czyn, które zostaną
uznane za godne wyróżnienia, a w szczególności za:
a) rzetelną naukę i wybitne w niej osiągnięcia,
b) wzorową postawę uczniowską, koleżeńską i społeczną,
c) dzielność i odwagę,
d) osiągnięcie wyróżniających wyników w olimpiadach, konkursach i turniejach,
e) inne osiągnięcia przynoszące szkole zaszczyt.
§8
Kary są efektem nieprzestrzegania postanowień Statutu Szkoły, KODEKSU
UCZNIA SZKOŁY STO, wykazywania lekceważącego stosunku do swoich
obowiązków ucznia i członka szkolnej społeczności.
§9
Kary udziela się za nieprzestrzeganie Statutu szkoły, a zwłaszcza za:
a) zachowanie stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia własnego lub innych
uczniów,
b) nieposzanowanie prawa do nauki innych uczniów, przeszkadzanie
w prowadzeniu zajęć, lekceważący stosunek do innych.
c) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, lekceważenie nauki
i przydzielonych zadań,
d) nieprzestrzeganie zasad kultury wobec innych osób (niegrzeczne zachowanie
i słownictwo, dokuczanie i agresja wobec innych),
e) chuligaństwo, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej,
f) udowodnioną kradzież lub zniszczenie cudzej własności,
g) niszczenie mienia szkolnego.
§ 10
Karami zasadniczymi są:
1. Upomnienie nauczyciela lub wychowawcy,
2. Upomnienie Dyrektora Szkoły,
3. Nagana wychowawcy,
4. Nagana Dyrektora Szkoły,
5. Skreślenie ucznia z listy uczniów.
Głównym celem udzielonej kary jest wzbudzenie refleksji ucznia nad własnym
postępowaniem oraz postanowienie poprawy zachowania.

§ 11
O udzieleniu kary od punktu § 9.2 wychowawca klasy lub dyrektor szkoły
powiadamia rodziców ucznia. Zastosowanie kary od punktu § 9.2 odnotowuje się
w dokumentacji wychowawcy klasy.
§ 12
Rodzaj zastosowanej kary zależy od stopnia naruszenia Statutu szkoły przez ucznia.
Niezależnie od rodzaju udzielonej kary, uczeń winien naprawić wyrządzoną szkodę.
§ 13
Wychowawca klasy uwzględnia otrzymane nagrody i kary podczas dokonywania
semestralnej oceny zachowania ucznia.
§ 14
Organami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody
lub udzielenie kary są:
1. Nauczyciel danego przedmiotu, opiekun koła zainteresowań, nauczyciel świetlicy,
2. Wychowawca klasy,
3. Samorząd uczniowski,
4. Rada pedagogiczna,
5. Inni pracownicy szkoły,
6. Dyrektor szkoły.
§ 15
Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły zgodnie
z § 30 punkt 1.2 i 1.5 Statutu Szkoły oraz obowiązującym prawem.
§ 16
Środki odwoławcze
Uczeń, który uważa udzieloną mu karę za niesprawiedliwą lub krzywdzącą,
ma prawo odwołać się od orzeczenia organu, który kary udzielił.
1. Odwołanie od kary udzielonej przez wychowawcę klasy przysługuje Dyrektorowi
szkoły, a od orzeczenia Dyrektora Szkoły przysługuje organowi prowadzącemu
szkołę.
2. Odwołanie składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia
udzielenia kary.
3. Pisemne odwołanie wnosi się w przypadkach określonych w § 9 w punkcie 3, 4 i 5.
4. Orzeczenie organu odwoławczego jest ostateczne.
§ 17
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują odpowiednio
przepisy prawa oświatowego.
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