Regulamin przyznawania nagród i kar uczniom
Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie
Wstęp

1. Niniejszy regulamin stanowi niezbędne uzupełnienie Statutu Zespołu Szkół
Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie, określa zasady
współdziałania i reguły zachowań obowiązujące w społeczności szkolnej.

2. W szkole działa system nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
3. Nie mogą być użyte kary, które naruszają nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Wychowawcy mają obowiązek omówić poniższe punkty regulaminu na pierwszych
lekcjach wychowawczych i potwierdzić ten fakt zapisem w dzienniku lekcyjnym.

5. Informacja o nagrodzie lub karze w formie pisemnej powinna zawierać klauzulę o
możliwości i sposobie odwołania.

6. Uczeń Szkoły Podstawowej Sportowej lub jego rodzic ma prawo odwołania się od
wyznaczonej kary zgodnie z trybem odwoławczym od otrzymanej kary (§40 ust.13
Statutu Szkoły Podstawowej Sportowej).

7. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego Sportowego ma prawo odwołania się od
wyznaczonej kary zgodnie z trybem odwoławczym od otrzymanej kary (§49 ust.5
Statutu Liceum Ogólnokształcącego Sportowego).

8. Uczeń Szkoły Podstawowej Sportowej lub jego rodzic ma prawo wnieść zastrzeżenia
do przyznanej

nagrody zgodnie z trybem wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej

nagrody (§40 ust.6 Statutu Szkoły Podstawowej Sportowej).

9. Uczeń Liceum Ogólnokształcącego Sportowego ma prawo wnieść zastrzeżenia do
przyznanej nagrody zgodnie z trybem wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
(§48 ust.10 Statutu Liceum Ogólnokształcącego Sportowego).

10. Nagrody rzeczowe są przyznawane w miarę posiadanych środków.

§1
Nagrody
1. Zasady ogólne:
1) W Zespole Szkół Sportowych im Polskich Olimpijczyków wyróżnia się nagrody
bieżące oraz końcoworoczne.
2) Fakt przyznania nagrody jest odnotowany w dzienniku elektronicznym w zakładce
Uwagi i osiągnięcia ucznia (nagrody bieżące) oraz protokołach Rady Pedagogicznej
(nagrody końcoworoczne).
3) Nagrody mogą być udzielane w formie pochwały ustnej lub pisemnej oraz nagrody
rzeczowej lub pieniężnej.
4) Ucznia można nagrodzić i wyróżnić za:
a) bardzo dobre wyniki w nauce
b) wzorowe i bardzo dobre zachowanie
c) wzorową frekwencję
d) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków
e) osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu
f) zdecydowane reagowanie na przejawy agresji i przemocy w szkole
g) prace społeczne na rzecz szkoły, społeczności szkolnej lub działanie zasługujące na
uznanie środowiska, m.in. takie jak:
 systematyczna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim i innych
organizacjach, zespołach i kołach zainteresowań,
 dbałość o otoczenie szkoły, klasy, pracowni przedmiotowej,
 pomoc koleżeńska w nauce
 udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły
 udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 udział w zawodach sportowych
h) inne
§2
Nagrody bieżące
1. Nagrody bieżące mogą być udzielane w następującej formie:
1) Indywidualnie:
a) pochwała wychowawcy wobec klasy

b) pochwała Dyrektora Zespołu:


w obecności wszystkich uczniów szkoły



oraz podczas zebrania z rodzicami klasy, do której uczeń uczęszcza

c) dyplom uznania i/lub nagroda rzeczowa za udział w konkursach szkolnych lub
pozaszkolnych
d) dyplom uznania i/lub nagroda rzeczowa za udział w zawodach sportowych
szkolnych lub pozaszkolnych
2) Zbiorowe:
a) pochwała wychowawcy
b) pochwała Dyrektora Zespołu:


w obecności wszystkich uczniów szkoły



oraz podczas zebrania z rodzicami klasy, której dotyczy pochwała.

c) dyplom uznania i/lub nagroda rzeczowa za udział w konkursach szkolnych lub
pozaszkolnych
d) dyplom uznania i/lub nagroda rzeczowa za udział w zawodach sportowych
szkolnych lub pozaszkolnych
2. Pochwała na forum szkoły, podobnie jak dyplom i/lub nagroda rzeczowa, może być
także udzielona na wniosek każdego nauczyciela, pracownika szkoły lub samorządu
uczniowskiego uczniowi za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub szczególnie
wyróżniającą się postawę;
§3
Nagrody końcoworoczne:

1. Nagrody końcoworoczne przyznawane są w formie nagród rzeczowych, statuetek,
pucharów, nagród finansowych, certyfikatów.

2. Kategorie przyznawanych nagród:
a) Statuetka w kategorii „Absolwent Roku”


Kandydatury uczniów typowane są przez wychowawcę klasy kończącej naukę
w Szkole Podstawowej Sportowej oraz Liceum Ogólnokształcącym Sportowym.



Rada Pedagogiczna wyłania „Absolwenta Roku” spośród zgłoszonych przez
wychowawców klas kończących szkołę.



Propozycje kandydatów do nagrody przedstawione oraz zaopiniowane zostają
na radach pedagogicznych poprzedzających zakończenia roku szkolnego
(dotyczy klas maturalnych oraz klas ósmych).



Kryterium przyznawania nagrody:
o najlepsze wyniki w nauce uzyskane za cały okres trwania edukacji w
szkole
o zaangażowanie w życie szkoły
o wysokie wyniki sportowe uzyskane w całym okresie trwania edukacji w
szkole.



Nagrodę w kategorii Absolwent roku stanowi dyplom uznania oraz nagroda
ufundowana przez organ prowadzący szkołę lub innego sponsora (wg
możliwości).

b) Statuetka w kategorii „Najlepszy sportowiec – absolwent”
 Kandydatury typowane są przez trenerów spośród uczniów kończących naukę w
Szkole Podstawowej Sportowej oraz Liceum Ogólnokształcącym Sportowym.
 Rada

Pedagogiczna

wyłania

„Najlepszego

sportowca”,

na

podstawie

zaprezentowanych osiągnięć, spośród zgłoszonych przez trenerów kandydatów.
 Propozycje kandydatów do nagrody przedstawione oraz zaopiniowane zostają na
radach pedagogicznych poprzedzających zakończenia roku szkolnego (dotyczy
klas maturalnych oraz klas ósmych).
 Kryterium przyznawania nagrody:
o wysokie wyniki sportowe uzyskane w całym okresie trwania edukacji w
szkole
o co najmniej bardzo dobra/ dobra ocena z zachowania
o bezwzględne przestrzeganie Szkolnego Kodeksu Sportowca


Statuetkę w kategorii „Najlepszy sportowiec’ stanowi dyplom uznania oraz
nagroda finansowa ufundowana przez Radę Rodziców lub innego sponsora (wg
możliwości).

c) Statuetka w kategorii „Uczeń na 6”
 Kandydatury uczniów zgłaszane są przez wychowawców klasy 4-8 w Szkole
Podstawowej Sportowej oraz klas Liceum Ogólnokształcącego Sportowego
 Propozycje kandydatów do nagrody przedstawione oraz zaopiniowane zostają na
klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej.

 Kryterium przyznawania nagrody:
o średnia ocen 6,0 w danym roku szkolnym
o zachowanie wzorowe


Uczeń, który otrzymał Statuetkę w kategorii „Uczeń na 6” nie może otrzymać
statuetki „Super Uczeń”, ale może otrzymać Statuetkę w kategorii „Najlepszy
uczeń”

d ) Statuetka w kategorii „Najlepszy uczeń”
 Kandydatury uczniów zgłaszane są przez wychowawców wszystkich klas w
Szkole Podstawowej Sportowej oraz klas Liceum Ogólnokształcącego
Sportowego
 Propozycje kandydatów do nagrody przedstawione oraz zaopiniowane zostają na
klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej.
 Kryterium przyznawania nagrody w klasach 1-3 SPS:
o Każdy wychowawca wybiera jednego najlepszego ucznia, który:
 wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce, bierze udział w
konkursach, zawodach, ma nienaganne zachowanie, stanowi wzór dla
innych uczniów.
 Kryterium przyznawania nagrody w klasach 4-8 SPS i 1-4 LOS:
o świadectwo z wyróżnieniem
o najlepsze wynik w klasie w nauce, w danym roku szkolnym
o zaangażowanie w życie szkoły
o wysokie wyniki sportowe
o zachowanie wzorowe
 Uczeń, który otrzymał Statuetkę w kategorii „Najlepszy uczeń” nie może
otrzymać statuetki „Super Uczeń”, ale może otrzymać Statuetkę w kategorii
„Uczeń na 6”.
d) Statuetka w kategorii „Super Uczeń”
 Kandydatury uczniów zgłaszane są przez wychowawców wszystkich klas w
Szkole Podstawowej Sportowej oraz klas Liceum Ogólnokształcącego
Sportowego

 Propozycje kandydatów do nagrody przedstawione oraz zaopiniowane zostają
na klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.
 Kryterium przyznawania nagrody w klasach 1-3 SPS:
o Każdy wychowawca wybiera jednego ucznia, który:
 wyróżnia się bardzo dobrymi wynikami w nauce, bierze udział w
konkursach, zawodach, ma nienaganne zachowanie.
 Kryterium przyznawania nagrody w klasach 4-8 SPS i 1-4 LOS:
o świadectwo z wyróżnieniem
o średnia ocen co najmniej 5,0
o zaangażowanie w życie szkoły
o zachowanie wzorowe
 Uczeń, który otrzymał Statuetkę w kategorii „Super Uczeń” nie może
otrzymać statuetki „Najlepszy Uczeń” oraz „Uczeń na 6”.
e) Statuetka w kategorii „Super Sportowiec”
 Kandydaturę ucznia do nagrody typują nauczyciele zajęć sportowych.
 Nagrody mogą być przyznawane w kategoriach:
o piłka nożna
o piłka siatkowa
o koszykówka
o kajakarstwo
o pływanie


Kryteria przyznawanych nagród:
o zespołowe oraz indywidualne osiągnięcia sportowe co najmniej na
szczeblu powiatowym
o aktywny udział w zajęciach sportowych, w tym również w zajęciach
pozalekcyjnych
o ocena bardzo dobra lub celująca z zajęć sportowych
o ocena co najmniej dobra z zachowania

Szczegółowe kryteria nagradzania wraz z punktacją za poszczególne obszary
aktywności stanowią odrębny załącznik. Powyższy dokument udostępniany jest do
wglądu u nauczycieli zajęć sportowych.


Propozycje kandydatów do nagrody przedstawione oraz zaopiniowane zostają
na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.



Zdobywca nagrody w kategorii „Super Sportowiec” otrzymuje statuetkę
ufundowane są przez UKS ZSS

3. Końcoworoczną nagrodę niższej kategorii stanowią wyróżnienia.
4. Kategorie przyznawanych wyróżnień:
1) Nagroda w kategorii „Osiągnięcia edukacyjne” za godne reprezentowanie
szkoły w konkursach, olimpiadach, turniejach wiedzowych

(np. Kangur

Matematyczny, The Big Challange, Trzecioteścik itp.)
 Kandydatury uczniów typowane są przez nauczycieli, opiekunów konkursów.
 Propozycje kandydatów do nagrody przedstawione zostają Dyrektorowi
Zespołu, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody
 Kryterium przyznawania nagrody:
o najlepsze wynik w konkursie, olimpiadzie itp. w danym roku szkolnym
(dla klas 4-8, LOS – poziom minimum rejonowy, powiatowy)
o dla klas 1-3 SPS – najlepsze

wyniki Trzecioteściku, konkursów co

najmniej na poziomie powiatowym
 Nagrodę w kategorii „Osiągnięcia edukacyjne” stanowi dyplom oraz nagroda
rzeczowa ufundowana przez organizatorów konkursu lub innego sponsora (wg
możliwości).

a) Nagroda w kategorii „Wzorowa frekwencja”


Kandydatura ucznia do nagrody typowana jest przez wychowawców klas na
klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.



Kryteria przyznawania nagrody:
o najwyższa frekwencja w klasie na poziomie 95-100%
o najmniejsza liczba spóźnień,
o usprawiedliwione wszystkie nieobecne godziny lekcyjne.



Nagrodę w kategorii „Wzorowa frekwencja” stanowi dyplom.

b) Nagroda w kategorii Samorządowiec/Wolontariusz/ Aktywista


Kandydatura ucznia zgłaszana jest przez opiekuna samorządu uczniowskiego,
wychowawców, opiekunów koła wolontariatu, innych nauczycieli



Kryteria przyznawania nagrody:

o pełnienie aktywnej roli w szkolnych organizacjach tj.: Samorząd
Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu
o zaangażowanie i podejmowanie inicjatyw na rzecz klasy –aktywne
pełnienie roli w samorządzie klasowym
o inne aktywności promujące szkołę w środowisku lokalnym.
Nagrodę stanowi dyplom lub/i statuetka oraz nagroda rzeczowa ufundowana przez
Radę Rodziców lub innego sponsora (wg możliwości).

c) Nagroda w kategorii „Super Świetlik”


Kandydatura ucznia zgłaszana jest przez nauczycieli świetlicy



Kryteria przyznawania nagrody:
o wzorowe zachowanie w świetlicy szkolnej
o zaangażowanie w życie świetlicy
o udział w konkursach świetlicowych



Nagrodę w kategorii „Super Świetlik” stanowi dyplom lub/i statuetka oraz
nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców lub innego sponsora (wg
możliwości).

d) Świadectwo z wyróżnieniem
e) List gratulacyjny Dyrektora skierowany do rodziców ucznia kończącego szkołę za
szczególne osiągnięcia szkolne.

f) Certyfikat Klasy Z Czerwonym Paskiem


Propozycje klas do nagrody przedstawia wychowawca klasy.



Propozycje klas do nagrody przedstawione oraz zaopiniowane zostają na
klasyfikacyjnej radzie pedagogicznej.



Kryterium przyznawania nagrody:
o średnia ocen końcoworocznych wszystkich uczniów w klasie wynosi 4,75 i
wyżej



Klasa, która otrzymała Certyfikat klasy z czerwonym paskiem otrzymuje
dyplom(certyfikat) oraz puchar ufundowany przez Dyrektora Zespołu.

3. Wręczenie nagród końcoworocznych odbywać się będzie w ramach uroczystości
zakończenia roku szkolnego.

§4
Kary
1. Uczeń podlega karze za nieprzestrzeganie zapisów statutowych oraz obowiązujących
regulaminów szkolnych.
2. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej
uczniów.

3. Stosuje się następujące rodzaje kar w kolejności ustalonej poniżej:
a) pisemne upomnienie wychowawcy klasy
b) pisemne upomnienie lub nagana Dyrektora Zespołu
c) czasowe zawieszenie prawa do udziału: w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
imprezach szkolnych i sportowych; wycieczkach; reprezentowaniu szkoły,
korzystaniu z form pomocy materialnej,
d) przeniesieniem do równoległej klasy
e) w przypadku zastosowania kar od punktu od a) do d) w stosunku do ucznia i braku
poprawy jego zachowania Dyrektor szkoły wnioskuje do Pomorskiego Kuratora
Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
f) skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego- w przypadku ucznia liceum
4. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach kary
mogą być stosowane z pominięciem gradacji między innymi za:
a) notoryczne wagary (w tym nieobecności na poszczególnych lekcjach w ciągu
dnia);
b) niszczenie mienia społecznego i wandalizm;
c) przedkładanie fałszywych dokumentów (np. zwolnień, usprawiedliwień,
dyplomów innych), ingerencja w dokumentację (łamanie haseł, wpisywanie
ocen w dzienniku, publikowanie informacji na stronach szkolnych, w
ogłoszeniach)
d) brutalność i wulgarność;
e) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów;
f) kradzież mienia społecznego i prywatnego;
g) picie alkoholu, palenie papierosów i e-papierosów, używanie narkotyków i
innych środków odurzających;
h) postępowanie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia lub innych osób
i) inne.
5. Szkoła powiadamia na piśmie rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

Wprowadzono do stosowania decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 10.09.2019

