ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU SZKOŁY
Kamczatka
1. Kamczatka jest procedurą dyscyplinarną stosowaną w sytuacji naruszenia przez ucznia
zasad zachowania i współpracy na lekcji, o jakich mowa w par. 22 pkt 3 Statutu i Części I pkt
1-17 Regulaminu szkoły.
2. Nauczyciel ma prawo odmówić współpracy na lekcji z uczniem i odesłać go na rozmowę
do dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby (czyli na tzw. kamczatkę) w
sytuacji, gdy swoim zachowaniem złamał zasady, o jakich mowa w pkcie 1, przez co znacznie
utrudnia mu prowadzenie lekcji.
3. Przyjmuje się, że odesłanie ucznia do dyrektora powinno poprzedzać ostrzeżenie wydane
mu przez nauczyciela podczas lekcji. (tzw. „żółta kartka”).
Niedostosowanie się przez ucznia do wymagań nauczyciela skutkuje poleceniem wyjścia
z lekcji.
4. Uczeń, który podczas lekcji otrzymał polecenie wyjścia z klasy, ma obowiązek
niezwłocznie stawić się w sekretariacie szkoły i wypełnić Kartę kamczatki.
5. O dalszym postępowaniu w jego sprawie decyduje dyrektor szkoły lub upoważniona przez
niego osoba.
Przyjmuje się, że:
a. z uczniem powinna być przeprowadzona rozmowa wychowawcza
b. osobami upoważnionymi przez dyrektora szkoły są w kolejności: wicedyrektor,
koordynator IB, pełnomocnicy dyrektora, pedagog szkolny, wychowawca ucznia.
6. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba mają prawo nałożyć na ucznia
odesłanego na kamczatkę karę.
7. W sytuacji gdy uczeń na kamczatce nie zgłosił się w sekretariacie szkoły przyjmuje się,
że po raz kolejny naruszył zasady zachowania i współpracy i w związku z tym otrzymuje
kolejną kamczatkę.
8. Kamczatki mogą mieć wpływ na:
a. ocenę z zachowania (oddziały polskie, MYP i Pre-DP)
b. rekomendacje (IB DP).
9. Wobec ucznia, który w ciągu jednego semestru nauki otrzymał 3 kamczatki, zostaje
zastosowana kolejna procedura dyscyplinarna – o jej charakterze i przebiegu decyduje
dyrektor szkoły.
Przyjmuje się, że kolejną procedurą może być kontrakt.
10. Uczeń, który wielokrotnie w ciągu roku szkolnego jest odsyłany na kamczatki lub/i nie
wywiązuje się z kontraktu lub/i nie wypełnia nałożonych na niego w procedurze
dyscyplinarnej poleceń – może być postawiony przed Komisją Dyscyplinarną.
11. Sytuacje sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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