Regulamin  kar  i  nagród
KARY
1.1 Uczeń podlega karze w przypadku:
a) okazywania lekceważącego stosunku do nauki poprzez wagarowanie, spóźnianie się na lekcje
b) wybryki chuligańskie - kradzieże, bójki. niszczenie mienia szkolnego
c) nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
pracowników szkoły oraz środowiska w którym żyje.
2.O zastosowaniu kar decydują następujące instancje szkolne: wg następującej kolejności:
a)nauczyciel
b) wychowawca
c) dyrektor szkoły
d) zespół wychowawczy
e) rada pedagogiczna
3.1 Karą stosowaną przez nauczyciela jest:
a) uwaga w zeszycie uwag
b) upomnienie na forum klasy
4.1 Karą stosowaną przez wychowawcę jest:
a) uwaga w zeszycie uwag
b) upomnienie na forum klasy
c) przekazanie informacji o wykroczeniu rodzicom ucznia
5.1 Karą stosowaną przez dyrektora jest:
a) upomnienie ucznia na forum klasy
b) przekazanie informacji o wykroczeniu rodzicom ucznia
c) upomnienie ucznia na forum szkoły
d) upomnienie na forum zespołu wychowawczego
5.2 W przypadku zastosowania którejkolwiek z kar przez dyrektora szkoły
maksymalną oceną ze sprawowania w czasie najbliższej klasyfikacji może być
ocena poprawna
6.1 Karą stosowaną przez zespół wychowawczy jest:
a) przeniesienie, ucznia do innej klasy
b) decyzja o wystawieniu ze sprawowania oceny nieodpowiedniej lub nagannej.
6.2.. W przypadku zastosowania kary przez zespół wychowawczy oceną maksymalną ze sprawowania może być ocena nieodpowiednia
6.3 W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
a) dyrektor
b) wychowawca    
c) nauczyciele uczący ucznia
d) przedstawi ciele .samorządu uczniowskiego ( 2 osoby)
e) pedagog                                                          -
6.4 O rozpatrywaniu przeniesienia ucznia przez zespół wychowawczy dyrektor szkoły .jest zobowiązany poinformować rodziców ucznia.
7.1 Karą stosowaną przez radę pedagogiczną jest: 
a) decyzja o skreśleniu ucznia z listy szkoły
b) decyzja o wystawieniu uczniowi oceny nagannej ze sprawowania
7.2.Wykonawcą decyzji zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej w przypadku przeniesienia do innej klasy lub skreślenia z listy uczniów jest dyrektor szkoły.
8.1 W przypadku wykroczenia i zastosowania kary wobec ucznia musi zostać zachowana hierarchia instancji szkolnych
8.2 Pierwszą instancją jest nauczyciel lub wychowawca
8.3 Poszczególne instancje mogą zrezygnować z wymierzania kary jeśli uznają, że skala wykroczenia nie odpowiada rodzajowi kary która leży w ich gestii. Mogą więc przekazać rozpatrzenie sprawy wyższej lub niższej instancji.
9.1 Zastosowanie kary winno być udokumentowane w klasowym zeszycie uwag  przez wychowawcę , nauczycieli i dyrektora szkoły w zeszycie uwag.
b) przez zespół wychowawczy - w protokóle zespołu wychowawczego
c) przez radę pedagogiczną - w protokóle rady pedagogicznej
10.1 Bez względu na zastosowaną karę za wykroczenie polegające na niszczeniu
mienia szkolnego rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną
11.1 Kryteria ocen ż zachowania stosowane są niezależnie -od niniejszego
regulaminu z wyjątkiem pkt. 5.2 , 6.2 , 7.1 a.

NAGRODY
1.1  Uczniowie szkoły otrzymują nagrody za:.
a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
b) 100 %.frekwencję,
c) udział w przedmiotowych konkursach na szczeblu wojewódzkim,
d) zdobycie wysokich lokat w sporcie na szczeblu wojewódzkim,
e) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
f) aktywną pracę w organizacjach uczniowskich oraz angażowanie się w prace
na rzecz klasy i szkoły,   
g) wzorowe zachowanie bez względu na oceny z przedmiotów.

2.1. Do nagród stosowanych przez szkołę należą:
a) pochwała ucznia przez wychowawcę klasy wobec klasy,
b) pochwała ucznia przez dyrektora szkoły wobec klasy,
c) umieszczenia nazwiska ucznia na tablicy samorządu szkolnego,
d) pochwała ucznia przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
e) list pochwalny dla rodziców ucznia wystosowany przez dyrekcję szkoły,
f) nagroda książkowa oraz dyplom uznania.



TRYB ODWOŁAWCZY
Ustala się następujący tryb odwoławczy od wymierzonych uczniowi kar :
1. Od kary wymierzonej przez nauczyciela przysługuje uczniowi odwołanie do wychowawcy klasy,
2. Od kary wymierzonej przez wychowawcy przytupuje odwołanie do dyrektora szkoły.  
3. Od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły /przysługuje odwołanie do zespołu wychowawczego nauczycieli uczących w kła:
4. Od kary wymierzonej przez zespół wychowawczy nauczycieli uczących w klasie przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej.
5. Decyzje Rady Pedagogicznej dotyczące ukarania ucznia są ostateczne l nie podlegają odwołaniu, chyba ze decyzja Rady jest sprzeczna z obowiązującym stanem prawnym. W takiej sytuacji dyrektor szkoły na mocy posiadanych uprawnień anuluje uchwałę Rady l wstrzymuje jej wykonanie oraz kieruje sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez Rade.
6. Odwołanie do dyrektora szkoły l Instancji wyższej ma formę pisemna i jest firmowane przez ucznia oraz jego rodziców lub opiekunów.
7. Instancja rozpatrująca odwołanie (od dyrektora szkoły wzwyż) ma obowiązek pisemnego poinformowania rodziców (opiekunów) ucznia i wychowawcę klasy o podjętej decyzji.
8. W przypadku anulowania przez instancje odwoławczą wymierzonej uczniowi kary, karę uważa śle za niebyłą i nie wymierza się konsekwencji kary.
9. Instancja odwoławcza może skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez odpowiednią Instancję wymierzającej karę.





