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Załącznik nr 6. 

 

System wzmocnień w wychowaniu 

 

System wzmocnień pozytywnych  i kary to system wzmocnień którymi 

posługuje się szkoła. 

 

A. System wzmocnień pozytywnych to system: 

 Nagród, 

 Propozycji, 

 Aprobaty. 

 

I. Nagradzanie uczniów w szkole 

 

1. Za szczególne osiągnięcia w nauce lub zachowaniu uczniom szkoły są 

przyznawane nagrody 

 

2. Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół uczniów lub cała klasa na 

wniosek: 

 wychowawcy,  

 nauczyciela zajęć edukacyjnych,  

 nauczyciela – opiekuna SU, 

 zarządu SU, 

 rady rodziców, 

 dyrektora szkoły, 

 

3. nagrody przyznawane są w szczególności za: 

 bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe wywiązywanie się z 

obowiązków szkolnych 

 rozwój zainteresowań i zdolności, osiągnięcia w szkolnych i 

pozaszkolnych konkursach i zawodach sportowych, 

 aktywny udział w życiu szkoły (wykazywanie się pomysłowością, 

inicjatywą, pracą na rzecz szkoły lub klasy), 

 pozytywne zachowania społeczne (wrażliwość, koleżeńską pomoc 

słabszym w nauce i pokonywanie trudności szkolnych), 

 wzorowe wywiązywanie się z obowiązków wynikających z pracy w 

samorządzie szkolnym, organizacjach szkolnych, zajęciach 

pozaszkolnych. 

 

4. nagrody mogą mieć formę: 

 pochwały  

-   nauczyciela,  

-  wychowawcy,   adnotacja w dzienniku  

-  dyrektora 
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 listu pochwalnego 

- dla ucznia 

- dla rodziców 

 anulowania poprzednio wymierzonej kary, 

 wyróżnienia, 

 gratulacji,  ustne lub pisemne – adnotacja w dzienniku 

 dyplomu, 

 podziękowania,  

 tytułu  

– „Złoty Absolwent” – najwyższy wynik z sprawdzianu i 

egzaminu zewnętrznego, 

– „Primus Inter Pares” – za najwyższą średnią na poziomie 

edukacyjnym, 

– honorowy tytuł „Korczakowiec Roku” /szkoła podstawowa/ 

– „LAUDABILIS – „godny uznania, pochwały” 

 nagrody rzeczowej 

- nagroda książkowa za średnią ocen co najmniej 4,75 (jak do 

świadectwa z wyróżnieniem) 

- inne nagrody w gestii klasowych rad rodziców, wychowawców i 

innych nauczycieli 

 

II. System propozycji 

 

 Uczniowie szkoły otrzymują propozycje: 

a) udziału w: 

 konkursach, 

 imprezach, 

 akcjach, 

 wyjazdach 

b) organizacji: 

 audycji w radiowęźle, 

 imprez, 

c) pracy w: 

 kołach zainteresowań, 

 klubach sportowych, 

III. Aprobata  
 

 Aprobata wyrażana jest w formie spostrzeżeń  i pochwał, dotyczących 

pozytywnych działań i postępowania uczniów. Spostrzeżenia te należy 

wpisywać do klasowego zeszytu lub dziennika. 
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B. Karanie uczniów w szkole 

Uczniowie, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w statucie 

Zespołu Szkół lub szkolnym programie wychowawczym, a w szczególności 

nie przestrzegają zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły lub naruszają wspólne dobro, ład i 

porządek w szkole podlegają karze.  

1. Karę nakłada: 

 Dyrektor 

Wszystkie nałożone kary są dokumentowane w formie pisemnej. 

 

2. O nałożenie kary – w formie wniosku z uzasadnieniem mogą występować: 

a) nauczyciele, 

b)  pracownicy Zespołu Szkół, 

c) rada pedagogiczna, 

d)  rodzice 

 

3. Wobec ucznia można stosować następujące kary: 

1. Zawieszenie prawa do udziału  

a) w reprezentowaniu szkoły na określony ....... czas (do 3 

miesięcy),  

b) w imprezach klasowych lub szkolnych odbywających się poza 

zajęciami lekcyjnymi na określony ....... czas (do 3 miesięcy  

jeśli ich realizacja nie wynika z programu nauczania) 

Powyższy rodzaj kary stosuje się za: 

- spóźnienia SP – 5; G – 5, 

- otrzymane upomnienie lub otrzymana naganę, 

- niską kulturę osobistą ( słownictwo, wygląd, zabawa telefonem 

podczas lekcji, nieodpowiednie zachowanie na lekcji), 

- stosunek do koleżanek i kolegów (częste kłótnie, plotki, 

wyśmiewanie), 

- niestosowne zachowanie się wobec nauczycieli  i innych 

pracowników szkoły ( 1 raz), 

- lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych. 
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2. Upomnienie /w obecności co najmniej jednej z osób: rodzic, 

pedagog, wicedyrektor/ 

Upomnienie stosuje się w sytuacjach: 

                 -  samowolnego  opuszczania terenu szkoły, 

-  brania udziału w bójkach, 

- powtarzającego się okłamywania nauczyciela i pracowników 

szkoły, 

- powtarzającej się agresji słownej  wobec koleżanek i kolegów. 

- zgodnie z procedurą postępowania szkoły w przypadku trudności 

wychowawczych i występowania zagrożeń. 

3. Nagana  /nagany udziela się w obecności co najmniej jednej z 

osób: (rodzic, pedagog, wychowawca, wicedyrektor)/ 

Naganę stosuje się w sytuacjach: 

- prowokowania bójek, 

- pobicia, 

- celowego niszczenia mienia szkolnego, 

- agresji słownej  wobec pracowników szkoły, a także innych osób, 

- handlu i używania papierosów, alkoholu, narkotyków, 

- wymuszania, 

- kradzieży, 

- zastraszania, 

- fałszowania podpisów, 

- niszczenia dokumentów szkolnych, 

- zgodnie z procedurą postępowania szkoły w przypadku trudności 

wychowawczych i występowania zagrożeń. 

4.  O karach rodzice informowani są przed  nałożeniem kary. 

5. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności 

osobistej ucznia. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zapisów 

Konwencji Praw Dziecka (Dz. U. z 23 grudnia 1991 r. nr 120 poz. 526). 

6.  Przy stopniowaniu kar – można udzielić kary wyższej w zależności od 

popełnionego czynu. 

7. Od zastosowanych kar uczniom i rodzicom przysługuje prawo 

pisemnego odwołania się  w terminie do 7 dni, do dyrektora szkoły, 

który powołuje komisję. 

8. Odwołanie  rozpatruje komisja w składzie: 

a) dyrektor, lub zastępca dyrektora, 
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b) pedagog szkolny, 

c) wychowawca, 

d) przedstawiciel Rady Rodziców 

9.   Komisja rozpatruje odwołanie przy obecności co najmniej 2/3 składu i 

udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. 

10. Od orzeczenia komisji uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do 

organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności 

od rodzaju sprawy oraz do sądu. Mogą też zwrócić się o pomoc do Rzecznika 

Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka itp.. 

 

 

11. Przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora 

szkoły w przypadkach niżej wymienionych:  

a. mimo wyczerpania wszystkich dostępnych kar za naganne 

zachowanie i brak poprawy,  

b. w celu rozbicia negatywnych grup szkolnych działających na 

szkodę społeczności uczniowskiej  

c. ze względu na propagowanie narkomanii i innych form 

uzależnień (dealerzy),  

d. celowego niszczenia mienia szkoły,  

e. nagminnego stosowania agresji psychicznej i fizycznej,  

f. wymuszanie określonych zachowań przez: wyłudzanie 

pieniędzy, molestowanie seksualne, poniżanie godności 

osobistej ucznia,  

g. przynoszenie do szkoły i grożenie użyciem niebezpiecznych 

narzędzi (kastety, noże, pałki itp.). 

 


