NAGRODY I KARY
Nagrody udzielane są za:
 wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych
 aktywne uczestniczenie w życiu społeczności szkolnej
 reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 pomoc w nauce innym uczniom oraz zachowania stanowiące godny
naśladowania wzór osobowy

RODZAJE NAGRÓD
 pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
 pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
 list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
 dyplom uznania od Dyrektora,
 nagroda rzeczowa.
Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie uczeń nagradzany jest na zakończenie roku szkolnego:
 świadectwem z wyróżnieniem
 nagrodą książkową ufundowaną przez Radę Rodziców
 dyplomem
 stypendium wójta Gminy Stary Targ
 wycieczką

KARY
 ustne upomnienie wychowawcy
 nagana wychowawcy wobec klasy
 minusowe punkty w rankingu rywalizacji klas
 wezwanie rodziców lub opiekunów prawnych

 upomnienie lub nagana Dyrektora
 zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 obniżenie oceny zachowania do nagannej włącznie
 przeniesienie do równoległej klasy
 wniosek do kuratora o przeniesienie do innej szkoły
Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora
oświaty wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły:
 wykorzystanie wszystkich kar przewidzianych w statucie - gradacja
kar,
 dalsze naganne zachowanie ucznia,
 demoralizujący wpływ na uczniów związany ze zbytnią pewnością
siebie wypływającą z dobrej znajomości otoczenia,
 konflikt z prawem.

Kary udzielane są za:
 notoryczne i rażące naruszanie obowiązującego Regulaminu
Szkoły

oraz

innych
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porządkowych,

w

tym

naruszanie godności i dóbr osobistych uczniów, nauczycieli
i innych ludzi,
 notoryczne

zaniedbywanie

podstawowych obowiązków

szkolnych,
 rażące zachowanie w szkole i poza nią
 niewykonywanie poleceń i zarządzeń osób nadzorujących
funkcjonowanie szkoły,
w tym nauczycieli lub kierownictwa szkoły, dyżurnych szkolnych,
a dotyczących zadań statutowych szkoły,
 umyślne niszczenie mienia szkoły oraz mienia publicznego, w tym
mienia szkoły i własności prywatnej,
 chuligaństwo w szkole i poza nią,
 nieuszanowanie godności i nietykalności osobistej innych ludzi,
wymuszanie, szantaż, znęcanie się, stosowanie przemocy

psychicznej lub fizycznej wobec innych osób, grożenie innym
zastosowaniem przemocy itp.,
 wulgarne zachowanie, stosowanie przemocy z uszkodzeniem
ciała, rozboje w szkole i poza nią,
 znęcanie się nad zwierzętami,
 palenie papierosów, spożywanie alkoholu w szkole lub poza nią,
wnoszenie na teren szkoły, upowszechnianie lub używanie
wszelkich środków odurzających, szczególnie niedozwolonych
leków, narkotyków itp.,
 wnoszenie na teren szkoły wszelkich środków i urządzeń
zagrażających wybuchem, pożarem itp.
 wnoszenie na teren szkoły wszelkich środków i urządzeń
zagrażających zdrowiu lub życiu różnych osób


łamanie ogólnie obowiązującego prawa.

