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Rozdział XI

REGULAMIN NAGRÓD I KAR
GIMNAZJUM NR 25 w GDAŃSKU
Tekst jednolity na dzień 01 września 2016.

§ 37
Nagrody:
1. Rada Pedagogiczna ustala dodatkowe wyróżnienia w postaci nagród książkowych,
rzeczowych lub dyplomów za:
1.1

bardzo dobre zachowanie i średnią ocen 4,75 i wyżej,

1.2

100 % frekwencji,

1.3

pracę w Samorządzie Szkoły i innych organizacjach na terenie szkoły,

1.4

osiągnięcia sportowe,

1.5

udział w konkursach przedmiotowych,

1.6 uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych,
1.7

postępy w nauce i zachowaniu.

2. Nazwiska laureatów konkursów przedmiotowych, wyróżniających się w nauce
i zachowaniu uczniów są umieszczane niezwłocznie na tablicy osiągnięć szkoły i na stronie
internetowej szkoły. Za dostarczenie informacji odpowiada wychowawca i organizatorzy
konkursów.
3. Wniosek o nagrodzenie ( wyróżnienie ) ucznia składają:
wychowawca i inni nauczyciele, Samorząd Uczniowski i Rada Szkoły.
§ 38
Kary:
Kary udzielane są w przypadku rażącego przekroczenia zasad współżycia społecznego przez:
1. oszustwa,

2. fałszerstwa dokumentów szkolnych,
3. publicznej obrazy innych osób,
4. kradzieży ,
5. używania przemocy psychicznej i fizycznej w stosunku do innych osób,
6. uszkodzenia ciała,
7. używania alkoholu , narkotyków, tytoniu na terenie Szkoły i poza nią,
8. handlu narkotykami,
9.

rażącego przekroczenia zasad współżycia społecznego ,

10. naruszenia zasad bezpieczeństwa w czasie pozostawania pod opieką nauczycieli,
11. niszczenia mienia szkoły i osób prywatnych,
12. Nagrywania oraz robienia zdjęć i rozpowszechniania ich bez wiedzy i zgody osób,
których dotyczą.
§ 39
Rodzaje kar:
1. Nagana pisemna udzielona przez Radę Pedagogiczną.
1.1 Decyzję o naganie podejmuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii
Zespołu ds. Wychowawczych. Skład Zespołu stanowią pedagog, psycholog, wychowawca
danego ucznia.
1.2 Wniosek o naganę może złożyć każdy członek Rady Pedagogicznej. Wniosek składany
jest w formie pisemnej.
1.3 Otrzymanie nagany jest równoznaczne z oceną naganną z zachowania w danym
semestrze.
1.4 Otrzymanie nagany pozostaje bez śladu po upływie semestru.
2.Instytucja poręczenia. W przypadku zagrożenia karą nagany może zostać zastosowana
instytucja poręczenia przez osobę nauczyciela Szkoły. Poręczenie oznacza, że ukarany
uczeń znajduje się pod jego opieką, że nauczyciel ręczy za ucznia, gwarantuje nienaganne
zachowanie ucznia w dalszym ciągu nauki. Zgłoszenie poręczenia oznacza wzięcie na siebie
moralnej odpowiedzialności za dalsze czyny ukaranego oraz chęć współpracy z wychowawcą
i dyrektorem w procesie kształtowania charakteru ucznia. Poręczający zgłasza chęć
poręczenia podczas Rady Pedagogicznej rozpatrującej wniosek z pkt.1, a Rada Pedagogiczna
ma obowiązek wysłuchania go.
3.Anulowanie kary. Jeżeli w okresie od otrzymania nagany do czasu wystawiania ocen
z zachowania, zachowanie ucznia ulegnie widocznej poprawie kara zostanie anulowana.
W takiej sytuacji, na zakończenie semestru uczeń otrzymuje ocenę wystawioną, zgodnie
z regulaminem oceny z zachowania. Decyzję o anulowaniu kary podejmuje Rada
Pedagogiczna na odpowiednim posiedzeniu klasyfikacyjnym, na wniosek wychowawcy
klasy, złożony najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rady klasyfikacyjnej.

4. Przeniesienie ucznia do innej klasy.
4.1. Decyzję o przeniesieniu ucznia do innej klasy podejmuje Rada Pedagogiczna po
zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Wychowawczych.
4.2. Wniosek o przeniesienie może złożyć każdy członek Rady Pedagogicznej. Wniosek
składany jest w formie pisemnej.
4.3. Przeniesienie ucznia do innej klasy może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku
szkolnego.
4.4. O przeniesieniu ucznia rodzice powiadamiani są w formie pisemnej.

§ 40
1. Dyrektor szkoły może o zastosowanej karze powiadomić społeczność szkolną.
2. Powiadomienie społeczności szkolnej, może nastąpić najwcześniej po upływie
siedmiu dni, od powiadomienia rodziców ukaranego ucznia.
3. Decyzję o sposobie i formie powiadomienia społeczności szkolnej, podejmuje Rada
Pedagogiczna.
§ 41
Procedura odwoławcza dotycząca nagany i przeniesienia do innej klasy.
1. O udzieleniu kary zostają pisemnie powiadomieni Rodzice ucznia.
2. Rodzice mają prawo w ciągu siedmiu dni od otrzymania powiadomienia pisemnego
odwołać się od decyzji Rady Pedagogicznej do dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni przedstawia odwołanie Radzie Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna może utrzymać bądź zmienić swoją decyzję.
5. Ponowna decyzja Rady Pedagogicznej jest ostateczna.

