Zarządzenie Nr 80/2018
Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
z dnia 07 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury udzielania nagany dyrektora w Szkole Podstawowej nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
Działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018.996),
oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza
w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zarządza się co następuje:

§1
Wprowadzam procedurę udzielania nagany dyrektora szkoły w Szkole Podstawowej nr 12 z
Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle z Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

§2
Procedura udzielania „Nagany Dyrektora Szkoły”
1. „Nagana Dyrektora Szkoły” jest pisemną formą ukarania ucznia za łamanie postanowień
zawartych w Statucie i Regulaminach szkolnych.
2. Nagana udzielana jest przez dyrektora na wniosek Zespołu Wychowawczego.
3. Pisemna nagana poprzedzona jest spotkaniem Zespołu Wychowawczego z uczniem,
w którym może uczestniczyć także rodzic lub prawny opiekun.
4. „Nagana Dyrektora Szkoły” udzielana jest każdemu uczniowi indywidualnie.
5. Rodzic/opiekun ucznia, któremu udzielono „Nagany Dyrektora Szkoły” jest wzywany przez
wychowawcę do szkoły i informowany o naganie którą otrzymało jego dziecko.
Rodzic/opiekun fakt poinformowania go o naganie dziecka potwierdza własnoręcznym
podpisem. W razie niestawienia się rodzica/opiekuna w szkole informacja o naganie
wysyłana jest do niego listem poleconym. (załącznik nr 1 do nagany)
6. „Nagana Dyrektora Szkoły” z uzasadnieniem decyzji udzielana jest w gabinecie dyrektora
szkoły.
7. Za dalsze łamanie przez ucznia tych samych punktów regulaminów, za które uzyskał
poprzednio „Naganę Dyrektora Szkoły”, uczeń może zostać karnie przeniesiony do innej
klasy.
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NAGANA DYREKTORA SZKOŁY
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
w dniu …………………………. udziela „Nagany Dyrektora Szkoły”
uczniowi/uczennicy …………………………………………………
za naruszenie zasad Regulaminu szkoły dotyczących:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Uczeń/uczennica został(a) poinformowany(a) o konsekwencjach udzielenia
nagany.
„Nagany

Dyrektora

Szkoły”

udzielono

zgodnie

z

procedurami

obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.
„Naganę Dyrektora Szkoły” uczeń/uczennica otrzymuje po raz ……………

………………………………
Podpis dyrektora szkoły

…………………………………

………………………………

Data i podpis ucznia

Data i podpis rodzica/opiekuna
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Zał. nr 1 do „Nagany Dyrektora Szkoły”

Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
informuje, że w dniu …………………...została udzielona nagana
uczniowi/uczennicy klasy…………….
………………………………………
(Imię i nazwisko ucznia)

………………………………
Podpis dyrektora szkoły

W załączeniu :
1.Kopia „Nagany Dyrektora Szkoły”.
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