
SYSTEM NAGRÓD I KAR  

OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ nr 5   
 

UWAGI OGÓLNE: 

1.Wychowawca klasy na bieżąco kontroluje zachowanie i frekwencję uczniów w klasie. 

2.Obowiązuje gradacja kar. 

3.Wychowawca informuje rodzica (opiekuna) o udzielonej nagrodzie i wymierzonej karze.  

 

NAGRODY DLA ZESPOŁU KLASOWEGO 

RODZAJ NAGRODY OSIĄGNIĘCIA 

Comiesięczne podanie do publicznej 

wiadomości wyników współzawodnictwa 

klas w zakresie frekwencji. 

-Wysoka frekwencja w miesiącu w danym 

typie szkoły 

Pochwała wychowawcy na zebraniu z 

rodzicami.  

-Wysoka frekwencja i dobre wyniki w 

nauczaniu 

Pochwała udzielona przez Dyrektora na 

forum szkoły.  

-Aktywność społeczna znacznej części 

zespołu klasowego, 

-Przygotowanie imprezy szkolnej przez cały 

zespół klasowy, 

-Osiągnięcia sportowe zespołu klasowego. 

Nagrody rzeczowe   i podanie tego faktu do 

publicznej wiadomości. 

   

-Najlepiej przygotowana impreza szkolna, 

-Najwięcej wypożyczonych i przeczytanych 

książek,    

-Najbardziej aktywna społecznie klasa, 

-Klasa o najwyższej frekwencji semestralnej i 

rocznej, 

-Najbardziej usportowiona klasy. 

Puchar przechodni Dyrektora Szkoły. -Za najlepsze wyniki w Lidze Klas 

                                                           

KARY DLA ZESPOŁU KLASOWEGO 

 

RODZAJ KARY PRZEWINIENIE 

Nagana wychowawcy na zebraniu rodziców. -Opieszałość w działalności społecznej 

(odmowa udziału w pracy na rzecz szkoły, 

odmowa przygotowania imprezy klasowej lub 

szkolnej)  

Odmowa udziału w imprezie szkolnej. 

Odmowa zezwolenia wyjazdu na  wycieczki.  

Praca na rzecz szkoły po zajęciach 

lekcyjnych. 

-Ucieczka z pojedynczej lekcji 

-Ucieczka z kilku pojedynczych lekcji 

- Niska frekwencja 

 

Odpracowanie w różnych formach  

Zakup zniszczonych przedmiotów. 

-Dewastacja sali lekcyjnej w czasie zajęć lub 

podczas przerwy 

Nagana Dyrektora z powiadomieniem 

rodziców i podaniem do publicznej 

wiadomości. 

-Ucieczka z całego dnia zajęć lekcyjnych lub 

zajęć praktycznych 

                                                              

 



NAGRODY DLA UCZNIA 

RODZAJ NAGRODY OSIĄGNIĘCIA 

Pochwała wychowawcy na forum klasy i na 

spotkaniu z rodzicami. 

-Wysoka frekwencja, 

-Dobre wyniki w nauce, 

-Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły, 

-Praca w samorządzie klasowym, 

-Udział w zawodach sportowych, 

-Udział w konkursach i olimpiadach na 

poziomie szkolnym. 

Wpis do komputerowej księgi osiągnięć. -Zdobycie wysokich miejsc w zawodach 

sportowych na terenie szkoły, 

-Udział w konkursach na poziomie szkoły, 

-Aktywny udział w imprezach szkolnych, 

-Aktywny udział w pracach Samorządu 

Szkolnego, 

-Praca w organizacjach pozaszkolnych,  

-Wysoka frekwencja.  

Pochwała Dyrektora na forum szkoły 

z podaniem do publicznej wiadomości.  

-Zdobycie pierwszych miejsc w zawodach 

sportowych, konkursach, 

-Wyróżnienie w działalności społecznej 

w szkole, 

-Wyróżnienie w działalności pozaszkolnej, 

-Najwyższa frekwencja w semestrze. 

List gratulacyjny do rodziców. -Najlepsze wyniki w nauce w danej klasie, 

-Bardzo wysoka frekwencja w danej klasie, 

-Najlepszy kolega. 

Nagroda  rzeczowa z podaniem do 

wiadomości uczniów i nauczycieli. 

-Laureaci olimpiad na szczeblu miejskim 

i wojewódzkim, 

-Laureaci konkursów na szczeblu miejskim 

i wojewódzkim, 

-Zwycięzcy zawodów sportowych na szczeblu 

miejskim i wojewódzkim, 

-Najwyższa frekwencja w szkole, 

-Najlepszy czytelnik w szkole. 

Stypendium ufundowane przez szkołę. -Najbardziej wszechstronny uczeń, 

-Najlepszy sportowiec. 

Wpis do „Złotej Księgi”. -Najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu 

w danym roku szkolnym.   

 

 

KARY DLA UCZNIA 

 

RODZAJ KARY PRZEWINIENIE 

Upomnienie wychowawcy 

 

 

Wychowawcy opracowują system 

usprawiedliwiania nieobecności i 

wypracowują metodę kontaktu rodzic-

wychowawca, po dwóch dniach nieobecności 

ucznia 

 

-Niekulturalne zachowanie względem 

pracowników szkoły, kolegów 

-Pojedyncze spóźnienia 

-Użycie wulgaryzmu 

-Brak identyfikatora 

- opuszczenie bez usprawiedliwienia nie 

więcej niż 20 godzin 



Wpis do dokumentacji klasowej prowadzonej 

przez wychowawcę klasy 

-Palenie papierosów na terenie szkolnym 

-Używanie wulgaryzmów w rozmowach 

z pracownikami szkoły i kolegami 

-Kilkakrotne spóźnienia (6 razy w miesiącu) 

Nagana wychowawcy wobec klasy  

z wpisem do dziennika. 

 

Wychowawca informuje dyrektora szkoły o 

udzielonej naganie. 

 

Skutkiem nagany może być okresowe 

pozbawienie ucznia prawa do: 

- udziału w imprezach rozrywkowych i 

wycieczkach, 

- reprezentowania klasy lub szkoły w 

rozgrywkach sportowych, 

- udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

Czas trwania kary ustala wychowawca. 

-Opuszczanie bez usprawiedliwienia 

Powyżej 20 godzin zajęć (w Gimnazjum dla 

Dorosłych 30 punktów ujemnych), 

-3 krotny wpis o paleniu papierosów w ciągu 

miesiąca, 

-Wpisy o powtarzających się spóźnieniach, 

-Zapisy o używaniu wulgaryzmów. 

Wezwanie rodziców do wychowawcy klasy 

(rozmowa przeprowadzona w obecności 

ucznia). 

-Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia 

powyżej 40 godzin  

- 3 zapisy w kolejnym miesiącu dotyczące 

używania wulgaryzmów, 

- Notoryczny brak identyfikatora. 

Zgłoszenie przez wychowawcę klasy ucznia, 

sprawiającego kłopoty wychowawcze 

pedagogowi lub psychologowi szkolnemu. 

 

Rozmowa motywująca ucznia i jego rodziców 

z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. 

W czasie rozmowy pedagog omawia prawne 

skutki niespełnienia przez ucznia obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. 

-Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia 

powyżej 60 godzin (w Gimnazjum dla 

Dorosłych 50 punktów ujemnych) 

- 3 zapisy w kolejnym miesiącu używania 

wulgaryzmów 

- powtarzające się wpisy w zeszycie uwag 

wskazujące na kłopoty emocjonalne (brak 

koncentracji, agresja, nadpobudliwość, 

ospałość) 

Rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem 

 

Możliwe wyznaczenie zakresu prac na rzecz 

szkoły. 

-3 zapisy w kolejnym miesiącu dotyczące 

używania wulgaryzmów czy palenia, 

-opuszczanie bez usprawiedliwienia 80 

godzin zajęć  

(w Gimnazjum dla Dorosłych 70 punktów 

ujemnych),  

-notoryczne spóźnianie się na lekcje (kolejne 

wpisy po udzieleniu nagany przez 

wychowawcę), 

-użycie wulgaryzmu w stosunku do 

pracownika szkoły, 

-udział w bójce. 

Zwołanie Szkolnej Komisji Dyscyplinarnej. 

 

Komisja zwoływana jest na pisemny wniosek 

wychowawcy klasy, nauczyciela uczącego lub 

dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą: 

wicedyrektor szkoły, pedagog i psycholog, 

wychowawca klasy. Na posiedzenie komisji 

wzywani są rodzice ucznia. 

 

- opuszczanie bez usprawiedliwienia 100 

godzin zajęć  

(w Gimnazjum dla Dorosłych 100 punktów 

ujemnych) 
- rażące naruszenie regulaminu szkoły. 



Komisja udziela nagany oraz ma uprawnienia 

do skierowania ucznia na obowiązkowy cykl 

spotkań z pedagogiem szkolnym. Może 

również nakazać obowiązkową codzienną lub 

cotygodniową weryfikację obecności ucznia 

w szkole. 

Podczas posiedzenia Komisji uczeń i jego 

rodzice podpisują kontrakt zobowiązujący 

ucznia do poprawy oraz wskazujący sposoby 

osiągnięcia tego celu. 

Nagana udzielona przez Dyrektora z 

wpisem do dokumentacji ucznia. 

 

Skutkiem nagany dyrektora szkoły może być 

okresowe pozbawienie ucznia prawa do: 

- otrzymania stypendium motywacyjnego 

(według reguł ustalonych przez Komisję 

Stypendialną), 

- udziału w wymianie międzynarodowej. 

 

- Publiczne przeproszenie poszkodowanego 

- Kara pieniężna lub naprawienie szkody. 

 

 Dla ucznia, który otrzymał naganę 

dyrektora szkoły wyjściową oceną 

zachowania jest ocena „nieodpowiednie”, 

która może ulec obniżeniu przy braku 

poprawy. 

 

-Przebywanie na terenie szkoły w stanie 

wskazującym na spożycie alkoholu, 

-Zażywanie narkotyków i środków 

odurzających, 

-Powtórne używanie wulgaryzmów w 

stosunku do pracownika szkoły,  

-Czynna napaść i znęcanie się nad kolegą, 

-Dewastacja mienia szkolnego, 

-Kradzież, 

-Niewywiązanie się z kontraktu 

podpisanego podczas posiedzenia Komisji 

Dyscyplinarnej. 

- W Gimnazjum dla Dorosłych 

przekroczenie 150 punktów ujemnych. 

Zawiadomienie Sądu dla Nieletnich i 

Policji o fakcie nierealizowania obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki przez ucznia. 

Wystąpienie o nadzór kuratora. 

Przesunięcie, po rozmowie z rodzicami, do 

innego oddziału na terenie szkoły  

- Powtórne przebywanie na terenie szkoły 

w stanie nietrzeźwym, 

- Picie alkoholu na imprezach 

organizowanych przez szkołę, 

- Odmowa uiszczenia kary pieniężnej lub 

naprawy szkody, 

- Powtórne przebywanie na terenie szkoły po 

zażyciu narkotyków lub spożyciu alkoholu, 

- notoryczne nierealizowanie obowiązku 

szkolnego. 

 Skreślenie z listy uczniów.   -Nierozpoczęcie nauki w szkole w ciągu 1 

miesiąca od     rozpoczęcia roku szkolnego, 

bez zawiadomienia  szkoły o   przyczynie i  

bez odpowiedzi  (w terminie  2 tygodni ) na 

pisemne zawiadomienie   wysyłane przez 

sekretariat szkoły, 

  -Wejście w konflikt z prawem na terenie 

szkoły lub po za nią   dotyczy to zachowań 

objętych przepisami kodeksu karnego   lub 

cywilnego np. kradzieże, pobicia, wymuszenia 

itp., 

 - Spożywanie alkoholu w szkole lub na  

imprezach   organizowanych przez szkołę poza 

szkołą (wycieczki,   wystawy wyjścia do kina 



itp.), 

 -Przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie 

szkoły, 

 - Rozprowadzanie lub zażywanie na terenie 

szkoły środków   odurzających, 

  -Zniszczenie majątku szkoły i uchylanie się 

od pokrycia   kosztów   naprawy zniszczeń, 

  -Wielokrotne   aroganckie lub wulgarnie 

zachowanie   wobec    pracowników szkoły, 

  -Zaniechanie realizowania obowiązku 

szkolnego (co najmniej dwukrotne 

  zawiadomienia do   rodziców i pomoc 

pedagoga   szkolnego nie dają rezultatu), brak 

poprawy frekwencji mimo wykorzystania 

wszystkich środków dostępnych szkole,  

W Technikum i ZSZ przekroczenie 150  a w 

Gimnazjum 100 godzin bez 

usprawiedliwienia. 

-Czynna napaść  lub znieważenie  pracownika 

szkoły,  

W przypadku młodocianych pracowników  

ZSZ nie dostarczenie w terminie do 30 

września umowy o pracę 

nie dostarczenie w terminie 2 tygodni nowej 

umowy o pracę w przypadku zmiany miejsca 

pracy,  

- Gimnazjum dla Dorosłych przekroczenie 200   

punktów ujemnych w programie Zero 

Tolerancji  

 

 
 
 

  Zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną,15.09.2014r po  zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  

i Samorząd Uczniowski 12.09.2014r 


