Regulamin nagród i kar w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach
od 27 listopada 2017 r.

REGULAMIN NAGRÓD I KAR
w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi
im. C. K. Norwida w Tychach
Skreśla się podstawę prawną
§1
Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, grupa uczniów lub oddział.
§2
Nagrody przyznaje się za:
1. Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia (wyniki w nauce, frekwencja, zachowanie);
2. Sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych;
3. Pracę społeczną na rzecz oddziału, szkoły lub społeczności lokalnej.
§3
Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić:
1. Dyrektor szkoły;
2. Wychowawca oddziału;
3. Nauczyciele;
4. Samorząd Uczniowski;
5. Rada Rodziców.
§4
Do nagród należą:
1. Medal pamiątkowy szkoły;
2. Wpis do księgi pamiątkowej szkoły;
3. Nagroda rzeczowa, np. książka;
4. Dyplom;
5. Pochwała udzielona przez dyrektora, wychowawcę lub nauczyciela;
Dodaje się pkt. 6 i pkt. 7:
6. Stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe oraz sportowe;
7. Publikacja osiągnięć na stronie internetowej szkoły.
§5
Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Rada Pedagogiczna.
§6
Kary udzielane są za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.
§7
Z wnioskiem o udzielenie kary mogą wystąpić:
1. Dyrektor szkoły;
2. Wychowawca oddziału;
3. Nauczyciele;
4. Samorząd Uczniowski;
5. Rada Rodziców.
§8
Do kar należą:
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę lub nauczyciela, bądź dyrektora szkoły;
2. Nagana udzielona przez wychowawcę lub dyrektora szkoły;
3. Zakaz uczestniczenia lub zorganizowania imprezy szkolnej, której nie przewiduje realizowany program
nauczania;
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4. Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
5. Skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły.
§9
1. Decyzję o udzieleniu kary podejmuje Rada Pedagogiczna, z wyjątkiem § 8 ust. 5.
2. Decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
Dodaje się ust. 3 i 4:
3. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
4. Od nałożonej kary pełnoletni uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się na piśmie
do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od powiadomienia go o tym fakcie. Dyrektor jest zobowiązany
do ponownego szczegółowego rozpatrzenia sprawy i podjęcia ostatecznej decyzji wraz
z uzasadnieniem w terminie do 14 dni.
§ 10
Regulamin nagród i kar wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2017 r.
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