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1. Zasady ogólne

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest według skali:

• wzorowe
• bardzo dobre
• dobre
• poprawne
• nieodpowiednie
• naganne

Ocenę zachowania ustala Wychowawca danej klasy biorąc pod uwagę:

• opinie nauczycieli uczących w danym zespole klasowym;
• fakty pedagogiczne zapisane w systemie Librus w zakładce Dziennik – Widok dziennika:

Notatki i uwagi o uczniach, Kontakty z rodzicami;
• opinię  psychologa  i  pedagoga  szkolnego  w  przypadku  Uczniów  objętych  specjalnymi

potrzebami wychowawczymi;

Ilekroć mowa o Rodzicu Ucznia, rozumie się Rodziców oraz Prawnych Opiekunów Ucznia

2. Szczegółowe kryteria ocen zachowania

Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kategoriach opisowych takich, jak:
1. Kultura osobista ucznia oraz jego stosunek względem innych osób
2. Frekwencja
3. Wizerunek ucznia
4. Postawa w procesie edukacyjnym
5. Działalność dla dobra społeczności klasowej oraz szkolnej
6. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

Uczeń może zdobyć w każdej kategorii od 0 do 3 punktów.
Maksymalna ilość punktów jaką może zgromadzić Uczeń w ciągu miesiąca wynosi 18.

Wychowawca ustala miesięczną ocenę zachowania zgodnie ze schematem punktacji, na 
podstawie punktów zgromadzonych przez Ucznia:

18 – 17 pkt. Ocena wzorowa

16 – 14 pkt. Ocena bardzo dobra

13 – 11 pkt. Ocena dobra

10 – 9 pkt. Ocena poprawna

8 – 6 pkt. Ocena nieodpowiednia

5 – 0 pkt. Ocena naganna

Wychowawca klasy na podstawie opisu najlepiej charakteryzującego Ucznia w danej kategorii 
określa odpowiednią liczbę punktów.

Uczeń musi spełniać wszystkie warunki na określoną liczbę puntów. 



Oceny zachowania Ucznia Wychowawca dokonuje co miesiąc, ostatniego dnia bieżącego 
miesiąca.

Pod  koniec  semestru  Wychowawca  ustala  proponowane  oceny  zachowania  zgodnie  z
rozporządzeniem Dyrektora zawartym w kalendarium na bieżący rok szkolny.

Ocena śródroczna zachowania jest wypadkową ocen miesięcznych.
Ocena  roczna  zachowania  jest  wypadkową  ocen  miesięcznych  z  całego  roku  szkolnego
uwzględniając opinie nauczycieli uczących w danym zespole klasowym. 

3. Nagana Wychowawcy Klasy

Postanowienia Ogólne:

Nagana Wychowawcy Klasy jest pisemną formą ukarania ucznia za nieprzestrzeganie postanowień
zawartych w Statucie Szkoły.

Nagana udzielana jest uczniowi indywidualnie.

O udzieleniu nagany Wychowawca jest zobowiązany poinformować Ucznia i Rodzica.
Wychowawca wystawia naganę w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje Rodzicowi,
drugi egzemplarz dołącza do akt osobowych Ucznia.
Nagana Wychowawcy Klasy powinna być opatrzona podpisem i pieczątką Dyrektora Szkoły.
Rodzic jest zobowiązany podpisać Naganę Wychowawcy w ciągu 7 dni od jej wystawienia.
W  razie  niestawienia  się  Rodzica  w  szkole,  Wychowawca  przekazuje  informację  o  Naganie
Wychowawcy za pośrednictwem systemu Librus w indywidualnej wiadomości do Rodzica.
Wychowawca informuje ucznia i Rodzica  o skutkach udzielenia Nagany Wychowawcy Klasy. 

Wzór Nagany Wychowawcy Klasy stanowi Załącznik nr 2.

Skutki otrzymania Nagany Wychowawcy Klasy:

Nagana Wychowawcy Klasy jest konsekwencją łamania postanowień Statutu Szkoły.
Nagana Wychowawcy ma wpływ na śródroczną i roczną ocenę zachowania Ucznia.
Ocena śródroczna zachowania Ucznia, który otrzymał w semestrze jedną Naganę Wychowawcy, nie
może być wyższa niż poprawna.
Ocena śródroczna zachowania Ucznia, który otrzymał w semestrze dwie Nagany Wychowawcy, nie
może być wyższa niż nieodpowiednia.
Uczeń  może  otrzymać  w  semestrze  maksymalnie  dwie  Nagany  Wychowawcy,  trzecia  Nagana
Wychowawcy skutkuje Naganą Dyrektora Szkoły.

Zasady przyznawania nagany wychowawcy:

Uczeń otrzymuje Naganę Wychowawcy w przypadku, gdy bezsprzecznie i w sposób rażący naruszył
zasady obowiązujące w Statucie Szkoły, prawa zawarte w deklaracji praw człowieka, w tym prawo
do nietykalności osobistej, wolności słowa i wyznania, prawo zachowania godności osobistej.



4. Nagana Dyrektora Szkoły

Postanowienia Ogólne:

Nagana Dyrektora Szkoły jest  pisemną formą ukarania ucznia za nieprzestrzeganie postanowień
zawartych w Statucie Szkoły.
Nagana udzielana jest uczniowi indywidualnie
O  udzieleniu  Nagany  Dyrektora,  Wychowawca  jest  zobowiązany  bezzwłocznie  poinformować
Ucznia i Rodzica Ucznia.
Dyrektor wystawia naganę w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje się Rodzicowi
Ucznia, drugi egzemplarz dołącza się do akt osobowych Ucznia.
Nagana Dyrektora Szkoły powinna być opatrzona podpisem i pieczątka Dyrektora Szkoły,
Rodzic  Ucznia  jest  zobowiązany  podpisać  Naganę  Dyrektora  Szkoły w  ciągu  7  dni od  jej
wystawienia.
W razie niestawienia się Rodzica Ucznia w szkole, Wychowawca przekazuje informację o Naganie
Dyrektora Szkoły za pośrednictwem systemu Librus w indywidualnej wiadomości do Rodzica. 
Dyrektor, w treści nagany, informuje Ucznia i Rodzica o skutkach udzielenia  Nagany Dyrektora
Szkoły.

Wzór nagany dyrektora stanowi Załącznik nr 3.

Zasady przyznawania Nagany Dyrektora Szkoły:

Nagana  Dyrektora jest  wymierzana  w  imię  gradacji  kar  i  może  być  następstwem  Nagany
Wychowawcy.
Nagana Dyrektora może zostać wystawiona na wniosek Wychowawcy w przypadku zaistnienia
nadzwyczajnych okoliczności.
Nagana Dyrektora  Szkoły  skutkuje  obniżeniem oceny zachowania  rocznego do poziomu oceny
nieodpowiedniej.  Druga  Nagana  Dyrektora  skutkuje  obniżeniem oceny rocznej  do  zachowania
nagannego.  
Nagana Dyrektora Szkoły może także stanowić podstawę do utraty statusu Ucznia i koniecznością
rozwiązania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

5. Nagrody za wzorowe postawy ucznia

Uczeń otrzymuje nagrodę wychowawcy, w formie pochwały i podniesienia oceny zachowania 
o jeden stopień, względem punktacji, za:

• 100 % frekwencje w danym miesiącu
• Za aktywny udział w działaniach Samorządu Uczniowskiego
• Za działalność wolontariacką
• Za aktywne promowanie Szkoły w środowisku lokalnym.
• Udział w konkursie, olimpiadzie, zawodach i zdobycie wysokiej lokaty 

Informacje o powyższych działaniach i osiągnięciach muszą być zanotowane w systemie 
Librus, w zakładce notatki – uwagi o uczniach.
Uczeń, który naruszył postanowienia Statutu Szkoły, kwalifikujące się do Nagany Wychowawcy lub
Nagany Dyrektora Szkoły, ale przyznał się do popełnionego czynu, dokonał rekompensaty swojego
zachowania,  oraz wykazał  chęć poprawy,  może otrzymać upomnienie ustne i  obniżoną o jeden
stopień ocenę zachowania wystawioną na podstawie punktacji. 



6. Zasady oceniania zachowania
Wychowawca wystawia miesięczne oceny zachowania na podstawie tabeli z punktacją.
Wychowawca  jest  zobligowany  do  oceniania  zachowania  biorąc  pod  uwagę  indywidualne
predyspozycje Ucznia, jego potencjał emocjonalny i sytuację psychologiczno – społeczną w jakiej
się znajduje. 
Ostateczna ocena zachowania pozostaje w gestii Wychowawcy.
Poniższa  tabela  jest  modelem  poglądowym  służącym  jako  narzędzie  do  oceny  zachowania
Uczniów.

I. KULTURA OSOBISTA UCZNIA
ORAZ JEGO STOSUNEK WZGLĘDEM INNYCH OSÓB

Punkty otrzymuje uczeń, który: Przyznane
punkty:

1. Szanuje poglądy, przekonania i godność osobistą drugiego człowieka;
2. Prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jest taktowny, stanowi wzór kultury osobistej;
3.  Zawsze  okazuje  szacunek  innym  osobom,  swoją  postawą  stanowi  wzór  współżycia
społecznego, jego zachowanie wyraża życzliwość w stosunku do otoczenia;
4. Szanuje mienie prywatne i publiczne;
5. Przestrzega regulamin korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych w Szkole.

3

1. Nie narusza godności osobistej innych osób, szanuje odmienne poglądy i przekonania, jego
zachowanie w większości przypadków cechuje życzliwość w stosunku do otoczenia;
2. Prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jego kultura nie budzi zastrzeżeń;
3. Okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 
4.  Naraził  na  nieznaczny  uszczerbek  mienie  publiczne  (ale  bezzwłocznie  zgłosił  to
Wychowawcy);
5.  Zdarzyło  mu  się  nie  przestrzegać  (maksymalnie  trzy  razy)  regulaminu  korzystania  z
urządzeń telekomunikacyjnych w Szkole.

2

1. Nie szanuje poglądów i przekonań innych, często narusza godność drugiego człowieka,
jednak podejmuje próby poprawy swojego zachowania;
2.  Często używa wulgarnych słów, stosuje przemoc i agresję (fizyczną i  słowną),  ale bez
narażenia zdrowia i życia innych, jego kultura osobista odbiega od przyjętych ogólnie zasad;
3. Zdarzyło się, że odniósł się lekceważąco do nauczycieli lub innych pracowników szkoły,
ale przeprosił za swoje zachowanie (co zostało odnotowane w uwagach ucznia);
4. Często nie wykazuje szacunku dla mienia prywatnego i publicznego oraz pracy własnej lub
cudzej;
5. Zdarzyło mu się naruszyć regulamin korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych w Szkole
(więcej niż trzy razy).

1

1. Poniża godność drugiego człowieka, szydzi z poglądów i przekonań innych;
2.  Jest  wulgarny zarówno w słowach,  jak i  w sposobie  bycia,  używa obelżywych słów i
gestów;
3. Wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły zachowuje się agresywnie (fizycznie i
słownie), wulgarnie, nagminnie lekceważy ich zalecenia i uwagi;
4. Nie szanuje pracy własnej i cudzej oraz mienia publicznego i prywatnego;
5. Nie przestrzega regulaminu korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych w Szkole;
6. Przekazuje informacje niezgodne z prawdą nauczycielom i innym pracownikom Szkoły. 

0



II. FREKWENCJA

Punkty otrzymuje uczeń, który: Przyznane
punkty:

1. Ma 1 godzinę nieusprawiedliwioną; 
2. Spóźnił się 1 raz na lekcję.

3

1. Ma nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione;
2. Spóźnił się na lekcję nie więcej niż 3 razy.

2

1. Ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu;
2. Spóźnił się na lekcje nie więcej niż 5 razy.

1

1. Ma ponad 15 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu;
2. Spóźnił się na lekcje więcej niż 5 razy.

0

III. WIZERUNEK UCZNIA

Punkty otrzymuje uczeń, który: Przyznane
punkty:

1. Zawsze stosuje się do wytycznych ubioru ucznia zawartych w Informatorze;
2. Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i ubrany stosownie do
okoliczności (nie odsłania tych części ciała, które zwyczajowo pozostają zakryte);
3. W szkole chodzi w obuwiu zamiennym;
4. Na zajęcia szkolne przychodzi w estetycznej fryzurze, bez krzykliwego makijażu. 

3

1. Zdarzyło się 1-2 razy, że strój, wygląd ucznia lub zachowanie przez niego higieny
budziło  zastrzeżenia,  uczeń  na  zwróconą  uwagę  zareagował  pozytywnie,  co
skutkowało, że takie sytuacje już się nie zdarzały;
2. Stosuje się do wytycznych ubioru ucznia zawartych w Informatorze;
3. W szkole chodzi w obuwiu zamiennym;
4. Na zajęcia szkolne przychodzi w estetycznej fryzurze, bez krzykliwego makijażu.

2

1.  Był  często  upominany  o  potrzebie  dbałości  o  higienę  ale  zazwyczaj  reaguje
odpowiednio na zwracaną mu uwagę, jednak sytuacje takie powtarzają się;
2. Często nie stosuje się do wytycznych ubioru ucznia zawartych w Informatorze;
3. Często zdarza się, że uczeń zapomina obuwia zamiennego;
4. Na zajęcia szkolne przychodzi w estetycznej fryzurze, bez krzykliwego makijażu.

1

1.  Jest  zwykle  niestosownie  ubrany,  lub  nie  dba  o  higienę  osobistą,  nie  dba  o
odpowiedni wygląd i nie reaguje na zwracane uwagi;
2. Nie stosuje się do wytycznych ubioru ucznia zawartych w Informatorze;
3. Nie nosi obuwia zamiennego;
4. Na zajęcia szkolne przychodzi w nieestetycznej fryzurze, w krzykliwym makijażu.

0



IV. POSTAWA W PROCESIE EDUKACYJNYM

Punkty otrzymuje uczeń, który: Przyznane
punkty:

1. Na lekcje przychodzi przygotowany,  zawsze ma potrzebne podręczniki,  zeszyty,  ćwiczenia,  oraz
przybory szkolne. Aktywnie pracuje na lekcjach; 
2. Samodzielnie uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach;
3. Nie zaburza toku lekcji; 
4. Dąży do wyników edukacyjnych wykraczających ponad jego możliwości, dąży do samorozwoju.

3

1. Zdarza się, że na lekcję przychodzi nieprzygotowany i szuka podręczników, zeszytów, ćwiczeń oraz
przyborów szkolnych w szafce. Na lekcji jest aktywny;
2. Zdarza się, że nie uzupełnił zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach;
3. Nie zaburza toku lekcji;
4. Osiąga wyniki edukacyjne na miarę swoich możliwości.

2

1. Na lekcję przychodzi nieprzygotowany, ale ma w szafce potrzebne podręczniki, zeszyty, ćwiczenia i
przybory szkolne. Jest bierny podczas zajęć;
2. Nie uzupełnia zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach;
3. Zdarza się, że zaburza tok lekcji;
4. Osiąga wyniki edukacyjne na miarę swoich możliwości, nie poprawia słabszych ocen.

1

1. Na lekcję przychodzi nieprzygotowany, nie ma potrzebnych podręczników, zeszytów, ćwiczeń oraz
przyborów szkolnych. Jest bierny podczas zajęć;
2. Nie uzupełnia zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach;
3. Zaburza tok lekcji;
4. Osiąga wyniki edukacyjne poniżej swoich możliwości;
5. Dopuścił się plagiatu.

0

V. DZIAŁALNOŚĆ DLA DOBRA SPOŁECZNOŚCI KLASOWEJ ORAZ SZKOLNEJ

Punkty otrzymuje uczeń, który: Przyznane
punkty:

1. Pomaga koleżankom i kolegom z własnej inicjatywy;
2. Dba o porządek i wystrój sali;
3. Zawsze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasy;
4. Nie odmawia udziału w wydarzeniach klasowych i szkolnych;
5. Nie odmawia udziału w wydarzeniach organizowanych w środowisku lokalnym;
6. Dba o czystość przestrzeni wspólnej. 

3

1. Pomaga koleżankom i kolegom;
2. Dba o porządek i wystrój sali;
3. Na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasy;
4. Na ogół nie odmawia udziału w wydarzeniach klasowych i szkolnych;
5. Na ogół nie odmawia udziału w wydarzeniach organizowanych w środowisku lokalnym;
6. Dba o czystość przestrzeni wspólnej. 

2

1. Zdarza się, że odmawia pomocy koleżankom i kolegom;
2. Zdarza się, że nie dba o porządek i wystrój sali;
3. Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasy;
4. Odmawia udziału w wydarzeniach klasowych i szkolnych;
5. Odmawia udziału w wydarzeniach organizowanych w środowisku lokalnym;
6. Zdarza się, że nie dba o czystość przestrzeni wspólnej. 

1

1. Odmawia pomocy koleżankom i kolegom;
2. Nie dba o porządek i wystrój sali;
3. Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasy;
4. Odmawia udziału w wydarzeniach klasowych i szkolnych;
5. Odmawia udziału w wydarzeniach organizowanych w środowisku lokalnym;
6. Nie dba o czystość przestrzeni wspólnej. 

0



VI. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

Punkty otrzymuje uczeń, który: Przyznane
punkty:

1.  Zawsze  sam  przestrzega  zasad  bezpieczeństwa  i  prawidłowo  reaguje  na
występujące zagrożenia;
2. Sam deklaruje, że jest wolny od nałogów i uzależnień.

3

1.  Zdarzyło  się,  że  uczeń  spowodował  zagrożenie  bezpieczeństwa  własnego  lub
innych,  zlekceważył  takie  zagrożenie,  ale  zareagował  na  zwróconą  mu  uwagę,  i
więcej już nie lekceważył zasad bezpieczeństwa;
2. Jest wolny od uzależnień i nałogów. 

2

1. Często trzeba zwracać uwagę na to, że jego postępowanie może spowodować (lub
powoduje) zagrożenie jego bezpieczeństwa, lub bezpieczeństwo innych osób;
2. Niekiedy lekceważy takie zagrożenia, ale zazwyczaj reaguje na zwracane uwagi;
3.  Zdarzyło  się,  że  uczeń  więcej  niż  raz  spowodował  bezpośrednie  zagrożenie
bezpieczeństwa własnego lub innych;
4. Uczeń dopuścił się kontaktu z używkami, z czego została sporządzona notatka z
rozmowy z udziałem rodziców oraz psychologiem / pedagogiem szkolnym.

1

1. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub lekceważy niebezpieczeństwo i
nie zmienia swojej postawy, pomimo zwracanej uwagi;
2. Powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa swojego lub innych;
3. Uczeń dopuszcza się kontaktu z używkami, z czego została sporządzona notatka z
rozmowy z udziałem rodziców oraz psychologiem / pedagogiem szkolnym.

0

7. Postanowienia końcowe

Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć wyższej oceny niż
dobra. Jeżeli otrzymał punktów 0, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna.

Tabela poglądowa służąca do przeliczenia punktów zdobytych przez Ucznia na ocenę.

18 – 17 pkt. Ocena wzorowa

16 – 14 pkt. Ocena bardzo dobra

13 – 11 pkt. Ocena dobra

10 – 9 pkt. Ocena poprawna

8 – 6 pkt. Ocena nieodpowiednia

5 – 0 pkt. Ocena naganna

Uczniowi za  zajęcie  I,  II,  III  miejsca  w konkursach,  olimpiadach,  zawodach o  zasięgu co
najmniej powiatowym, podnosi się ocenę śródroczną bądź roczną o jedną wartość. 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w terminach zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego. 
Uczniowie, których frekwencja po klasyfikacji spadnie o 10 % tracą prawo do nagrody za wzorową 
postawę w bieżącym roku szkolnym.



8. Arkusze ocen zachowania

Każdy Wychowawca drukuje na początku roku szkolnego indywidualne arkusze ocen zachowania
przyporządkowane każdemu Uczniowi. (Załącznik nr 1)

Oceny zachowania  Wychowawca umieszcza  zarówno na arkuszu w formie  papierowej  jak  i  w
systemie Librus.

Arkusze w formie papierowej winny znajdować się w teczce wychowawcy. 



Załącznik 1.
ZESTAWIENIE MIESIĘCZNYCH PUNKTÓW OTRZYMANYCH PRZEZ UCZNIA WRAZ

ZE ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĄ KLASYFIKACYJNĄ ZACHOWANIA:

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………..
Klasa: ………………………………………….. Rok szkolny: ………………………………..
Ocena śródroczna: …………………………….. data wystawienia oceny: ……………………
Ocena roczna: …………………………………. data wystawienia oceny: ……………………

Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 
WRZESIEŃ

Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 
PAŹDZIERNIK

Działanie: Zdobyte punkty: Działanie: Zdobyte punkty:

I. I. 

II. II.

III. III. 

IV. IV.

V. V.

VI. VI.

Suma punktów: Suma punktów:

Ocena: Podpis wychowawcy: Ocena: Podpis wychowawcy:

Uwagi: Uwagi: 

Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 
LISTOPAD

Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 
GRUDZIEŃ

Działanie: Zdobyte punkty: Działanie: Zdobyte punkty:

I. I. 

II. II.

III. III. 

IV. IV.

V. V.

VI. VI.

Suma punktów: Suma punktów:

Ocena: Podpis wychowawcy: Ocena: Podpis wychowawcy:

Uwagi: Uwagi: 



Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 
STYCZEŃ

Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 
LUTY

Działanie: Zdobyte punkty: Działanie: Zdobyte punkty:

I. I. 

II. II.

III. III. 

IV. IV.

V. V.

VI. VI.

Suma punktów: Suma punktów:

Ocena: Podpis wychowawcy: Ocena: Podpis wychowawcy:

Uwagi: Uwagi: 

.
Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 

MARZEC
Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 

KWIECIEŃ

Działanie: Zdobyte punkty: Działanie: Zdobyte punkty:

I. I. 

II. II.

III. III. 

IV. IV.

V. V.

VI. VI.

Suma punktów: Suma punktów:

Ocena: Podpis wychowawcy: Ocena: Podpis wychowawcy:

Uwagi: Uwagi: 

Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 
MAJ

Data wystawienia oceny: Ocena za miesiąc: 
CZERWIEC

Działanie: Zdobyte punkty: Działanie: Zdobyte punkty:

I. I. 

II. II.

III. III. 

IV. IV.

V. V.

VI. VI.

Suma punktów: Suma punktów:

Ocena: Podpis wychowawcy: Ocena: Podpis wychowawcy:

Uwagi: Uwagi: 



Załącznik 2.
Trzebinia, ….............. r.

NAGANA WYCHOWAWCY KLASY

Na podstawie § 28, pkt. …..., Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini,

udzielam nagany

…......................... z klasy ….... Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini, 

za: …................................. 

Uzasadnienie: 

….....................................................................................

W związku z gradacją kar, w myśl postanowień Statutu Uczeń pomimo rozmów wychowawczych
oraz objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, po zachowaniu godzącym w fundamentalne
wartości  promowane  przez  Szkołę,  nie  wdrożył  planu  naprawczego  swojego  postępowania.
…..............................................

Decyzją Wychowawcy:

· Uczeń zostaje zobowiązany do ….......................,

· Uczeń  zostaje  ukarany naganą,  skutkującą  obniżeniem śródrocznej  oceny zachowania  do
poziomu nie wyższego niż zachowanie poprawne, w przypadku uzyskania drugiej  Nagany
Wychowawcy, śródroczna ocena zachowania nie może być wyższa niż nieodpowiednia. 

· Dalsze zachowanie Ucznia będzie podlegało obserwacji,  w przypadku dalszego naruszania
Statutu Szkoły przewiduje się gradacje kar. 

Jednocześnie  informuję,  iż  zgodnie  z  §  28,  pkt.  4,  Statutu  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej
EDISON w Trzebini, przysługuje Państwu prawo odwołania się od wymierzonej kary. Odwołanie
można składać do Dyrektor Szkoły. 

……………………………
(wychowawca klasy)

Do wiadomości:

Podpis rodziców: ………………………….

Podpis ucznia: ……………………………..



Załącznik 3.
Trzebinia, …......... r.

 

NAGANA DYREKTORA SZKOŁY

Na podstawie § 28, pkt. …..., Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini,

udzielam nagany

…......................... z klasy ….... Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini, 

za: …................................. 

Uzasadnienie: 

….....................................................................................

W związku z gradacją kar, w myśl postanowień Statutu uczeń pomimo rozmów wychowawczych
oraz objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, po zachowaniu godzącym w fundamentalne
wartości  promowane  przez  Szkołę,  nie  wdrożył  planu  naprawczego  swojego  postępowania.
…..............................................

Decyzją Dyrektora Szkoły:

· Uczeń zostaje zobowiązany do ….......................,

· Uczeń zostaje ukarany naganą, skutkującą obniżeniem rocznej oceny zachowania do poziomu
nie  wyższego  niż  zachowanie  nieodpowiednie,  w  przypadku  uzyskania  drugiej  Nagany
Dyrektora Szkoły, roczna ocena zachowania nie może być wyższa niż naganna. 

· Dalsze zachowanie ucznia będzie podlegało obserwacji,  w przypadku dalszego naruszania
Statutu Szkoły przewiduje się gradacje kar. 

Jednocześnie  informuję,  iż  zgodnie  z  §  28,  pkt.  4,  Statutu  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej
EDISON w Trzebini,  przysługuje  Państwu prawo odwołania  się  od  wymierzonej  synowi  kary.
Odwołanie można składać do Dyrektor Szkoły. 

……………………………
(Dyrektor Szkoły)

Do wiadomości:

Podpis rodziców: ………………………….

Podpis ucznia: ……………………………..

Podpis wychowawcy: …..............................
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