
 Załącznik nr 7  

do Statutu XLIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. W. Goethego w Warszawie 

 

 

Regulamin nagród i kar   
 

1. O przyznaniu nagrody decyduje dyrektor, wychowawca lub/i Rada Pedagogiczna . 

2. Uczeń może otrzymać nagrodę za: 
a) bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen – 4,75 i wyższa) oraz co najmniej dobrą ocenę 

z zachowania, 

b) wzorową postawę, 

c) wybitne osiągnięcia, 

d) działalność społeczną. 

3. Rodzaje nagród przyznawanych uczniom: 
a) pochwała ustna wychowawcy na forum klasy, 

b) pochwała ustna dyrektora na forum szkoły, 

c) list gratulacyjny dyrektora szkoły, 

d) nagroda rzeczowa lub  pieniężna na koniec roku szkolnego, 

4. Za szczególne osiągnięcia ucznia  Rada Pedagogiczna może wnioskować o przyznanie nagrody 

zewnętrznej 
 

5. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyznaniu nagrody. 

6. Wybitne osiągnięcia ucznia w konkursach wiedzy, igrzyskach  sportowych itp. odnotowuje się 

w dokumentacji oraz na świadectwie szkolnym 

7. Najlepsi maturzyści mogą być nagrodzeni: 
a) listem pochwalnym skierowanym do rodziców, 

b) nagrodami rzeczowymi za najlepsze świadectwo, najlepiej zdany egzamin maturalny. 

8. Klasa za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0) oraz za wzorową frekwencję 

(co najmniej 80%) lub szczególny wkład w działalność samorządową może być nagrodzona: 
a) pochwałą ustną dyrektora na forum szkoły 

b) przedłużeniem czasu wycieczki o jeden-dwa dni. 

9. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być ukarany obniżoną oceną z zachowania oraz: 
a) upomnieniem wychowawcy klasy, 

b) upomnieniem wychowawcy na forum klasy, 

c) upomnieniem dyrektora szkoły 

d) naganą dyrektora szkoły. 

e) naganą dyrektora na forum szkoły z wpisaniem do akt, 

f) odebraniem prawa do udziału w wycieczce szkolnej, 

g) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

h) przeniesieniem do innej klasy, 

i) przeniesieniem do innej szkoły 

j) skreśleniem z listy uczniów  zgodnie z obowiązującą procedurą. 



10. Kary określone w regulaminie mogą być stosowane po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

11. Przy nakładaniu kary bierze się pod uwagę: 
a) Rodzaj popełnionego przewinienia, 

b) Skutki społeczne przewinienia, 

c) Dotychczasowe zachowanie i wiek ucznia, 

d) Poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 

12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do   skreślenia ucznia z 

listy uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego w następujących przypadkach: 
a) Picie napojów alkoholowych lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły oraz 

podczas imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę, 

b) Posiadanie,  lub używanie narkotyków bądź innych  środków odurzających na terenie szkoły  

lub podczas imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę, 

c) Za szczególnie wulgarne zachowanie i drastyczne naruszenie norm oraz  nieprzestrzeganie 

przepisów związanych z bezpieczeństwem swoim własnym, uczniów, nauczycieli i innych 

osób. 

d) Za notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

zgodnie z  Art.20 Ustawy o Systemie Oświaty. 
 

13. O nałożeniu kary dyrektor powiadamia rodziców ucznia. 

14. W uzasadnionych przypadkach naruszania norm współżycia społecznego lub łamania przepisów 

statutu szkoły, dyrektor szkoły może powiadomić odpowiednie organy. 

15. Uczeń, który naruszył  postanowienia statutu, niezależnie od nałożonej kary może zostać 

zobowiązany do zadośćuczynienia w postaci: 
a) Przeprosin, 
b) Naprawienia szkody, 

c) Prac społecznych na rzecz szkoły. 
16. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

17. Od kar określonych w pkt. 8 pp  h uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni 

od udzielenia kary. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu odwołania podejmuje w ciągu 7 dni ostateczną 

decyzję w sprawie ukarania ucznia. 

18. Od kary określonej w pkt.  9 pp  i uczeń ma prawo odwołać się do Kuratorium Oświaty w Warszawie 

za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od udzielenia kary. 

19. Uczeń pełnoletni od nałożonej kary określonej w pkt. 9 pp.i, j odwołuje się zgodnie z przepisami 

KPA. 
 


