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Nagrody, wyróżnienia i kary 

dla Uczniów Szkoły Podstawowej nr 67 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia 

 
 
 
 

§1 
 
1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia 

może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  
a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,  
b) wzorową postawę, 
c) wybitne osiągnięcia, 
d) odwagę, 
e) brak nieobecności na zajęciach lekcyjnych, 
f) postępy w procesie edukacyjnym i wychowawczym. 
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67 na wniosek wychowawcy klasy, 

Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.  
3. Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 67 

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia: 
a) pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej – wraz z komentarzem, 
b) pochwała wychowawcy wobec klasy – wraz z komentarzem, 
c) pochwała pedagoga lub psychologa – wraz z komentarzem, 
d) srebrna tarcza (średnia ocen min. 5.0 i wzorowa ocena zachowania w kl. IV – VIII), 
e) tytuł najlepszego z najlepszych (uczeń z najwyższymi wynikami edukacyjnymi w kl. IV – VIII), 
f) dyplom uznania (średnia ocen min. 5.0 i wzorowe zachowanie), 
g) list pochwalny dla rodziców, 
h) przechodni puchar Dyrektora Szkoły (klasa z najwyższą średnią ocen w danym roku szkolnym), 
i) nagrody rzeczowe. 

 
 

§2 
 
Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetów Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia oraz Rady Rodziców.  

 
 

§3 
 

Na podstawie odrębnych przepisów uczniom przyznawane są świadectwa z wyróżnieniem. 
 
 

§4 
 
Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach wychowawca odnotowuje  
na świadectwie szkolnym. 
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§5 
 
1. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia: 
a) nagana Dyrektora wobec społeczności szkolnej – wraz z komentarzem, 
b) nagana wychowawcy wobec klasy – wraz z komentarzem, 
c) pisemne powiadomienie rodziców ucznia o jego nagannym zachowaniu,  
d) okresowy zakaz uczestnictwa w imprezach/wycieczkach klasowych i szkolnych, 
e) okresowy zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
f) czasowe przeniesienie do równoległej klasy, 
g) prace społeczne na rzecz szkoły lub klasy. 

 
 

§6 
 

1. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie. Uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego mogą złożyć je w formie pisemnej do  Dyrektora szkoły w terminie 7 dni 
od nałożenia kary.  

2. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem i/lub psychologiem szkolnym, przewodniczącym 
Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie 
przedstawicielami Rady Pedagogicznej,  rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 

a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,  
b) odwołać karę,  
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 
3. Od podjętej decyzji odwołanie nie przysługuje.  

 
 

§7 
 

Szkoła informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przyznaniu mu nagrody lub zastosowaniu 
wobec niego kary.  
 


