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REGULAMIN NAGRÓD I KAR 

POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W SWINDON 

z dnia 18 grudnia 2018 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1. Regulamin określa wewnątrzszkolne zasady i kryteria przyznawania uczniom nagród 

i udzielania im kar. 

1.2. Celem przyznawania nagród jest promowanie w środowisku szkolnym postaw 

uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,  zajmują sie działalnością na rzecz 

środowiska szkolnego i polonijnego, a także wzorowo sie zachowują i godnie reprezentują 

szkołę. 

1.3. Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za pracowitość i 

umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności. 

1.4. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

1.5. Za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z Regulaminu szkoły wobec ucznia 

mogą zostać wyciągnięte konsekwencje i udzielona może zostać kara. 

1.6. Kary może udzielić wychowawca klasy, inny nauczyciel i Dyrektor szkoły. 

1.7. O każdej nagrodzie i karze szkoła informuje rodziców ucznia. 

1.8. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora 

szkoły. 

 

2. RODZAJE NAGRÓD 

2.1. Pochwała wychowawcy lub nauczyciela na forum klasy;  

2.2. Pochwała Dyrektora szkoły na forum klasy, szkoły, wobec rodziców;  

2.3. List gratulacyjny do rodziców; 
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2.4. Dyplom wyróżnienie z bialo-czerwonym paskiem otrzymują uczniowie klas  

IV – A-Level, którzy: 

2.4.1. Uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego minimum 4,5; 

2.4.2. Uzyskali minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania.  

2.5. Nagroda książkowa/rzeczowa może być przyznana na koniec roku szkolnego w 

następujących kategoriach: 

2.5.1. Za dobre wyniki w nauce: 

2.5.1.1. W klasach I-III uczniowie uzyskali pozytywną opinię wychowawcy klasy na temat 

postępów w nauce i stopnia opanowania materiału; 

2.5.1.2. W klasach IV – A-Level uczniowie uzyskali średnią ocen minimum 4.0; 

2.5.1.3. Uczniowie uzyskali minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2.5.2. Za wysoką frekwencję, gdy uczniowie opuścili maksymalnie dwa dni zajęć  

lekcyjnych. 

2.5.3. Za aktywną pracę na rzecz szkoły:    

2.5.3.1. Aktywnie pracują w samorządzie klasowym i szkolnym; 

2.5.3.2. Osiągają sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

2.5.3.3. Pracują w szkolnym poczcie sztandarowym; 

2.5.3.4. Są promotorami szkoły oraz angażują się społecznie. 

2.5.4. Pracują na rzecz społeczności polonijnej (np. harcerstwo, służba liturgiczna 

ołtarza, itp.). 

2.6. Nagroda Księdza Stanisława Borka – warunki otrzymania reguluje Regulamin  

przyznawania  tytułu Primus Inter Pares - Pierwszy wśród równych sobie. 
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3. RODZAJE KAR 

3.1. Upomnienie ustne udzielone uczniowi przez wychowawcę klasy, innego nauczyciela 

lub przez pracownika szkoły. 

3.2. Upomnienie pisemne z wpisem do dziennika lekcyjnego udzielone uczniowi przez 

wychowawcę klasy lub innego nauczyciela wraz z powiadomieniem rodziców. 

3.3. Nagana pisemna wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem Dyrektora szkoły i 

rodziców. 

3.4. Nagana pisemna Dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem Rady Pedagogicznej 

i rodziców. 

3.5. Zawieszenie ucznia w prawach. 

3.6. Skreślenie z listy uczniów. 

3.7. Udzielone upomnienia i nagany są załączane do dokumentacji wewnątrzszkolnej 

ucznia i mają wpływ na ocenę z zachowania. 

3.8. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

4. RODZAJE PRZEWINIEŃ 

4.1. Agresywne zachowanie w stosunku do innych osób na terenie szkoły; 

4.2. Stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej wobec innych 

bezpośrednio, ale także za pośrednictwem mediów społecznościowych; 

4.3. Nieprzestrzeganie Regulaminu szkoły; 

4.4. Lekceważenie obowiązków szkolnych; 

4.5. Niszczenie mienia szkoły; 

4.6. Używanie telefonu komórkowego lub innego urządzienia elektronicznego podczas 

zajęć lekcyjnych; 

4.7. Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć szkolnych; 

 

http://www.szkolaswindon.co.uk/
mailto:info.szkolaswindon@gmail


Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej 
Walton Close, SN3 2JU Swindon  

Wielka Brytania 
  telefon: 07724833452  

www.szkolaswindon.co.uk, info.szkolaswindon@gmail.com 
www.facebook/szkolaswindon 

_____________________________________________________________________________________________________  

 

Polish Saturday School 
Walton Close, SN3 2JU Swindon  

United Kingdom 
telephone: 07724833452  

P
ag

e4
 

 

4.8. Wygłaszanie lub publikowanie treści naruszających dobre imię szkoły lub osób 

związanych ze szkołą; 

4.9. Kradzież; 

4.10. Posiadanie, używanie lub dystrybucja środków odurzających, alkoholu czy innych 

szkodliwych dla zdrowia substancji. 

 

5. TRYB ODWOŁAWCZY 

5.1 Od udzielonej kary uczeń i jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się do 

Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. 

5.2. W przypadku podtrzymania decyzji przez Dyrektora szkoły uczeń i jego rodzice mają 

prawo pisemnego odwołania się za pośrednictwem Dyrektora do Zarządu szkoły. 
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