
§ 56. 

KARY 

1. Kary są udzielane za: 

1) naruszenie zasad statutu szkoły, regulaminów szkolnych, zarządzeń Dyrektora szkoły; 

2) niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych; 

3) niewykonywanie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły; 

4) zachowania zagrażające bezpieczeństwu członków społeczności szkolnej; 

5) zachowania agresywne, przemoc fizyczną i psychiczną wobec innych uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły; 

6) niszczenie mienia szkoły i mienia innych osób; 

7) zachowania naruszające dobre imię szkoły; 

8) nieodpowiedni strój szkolny; 

9) niewłaściwe zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, nauczycieli i kolegów: 

aroganckie, wulgarne, naruszające godność osobistą i nietykalność cielesną, 

lekceważenie i niewykonywanie poleceń o charakterze dyscyplinarnym                                    

i porządkowym, a także zachowania jawnie prowokacyjne oraz nieprzestrzeganie 

elementarnych zasad dobrego wychowania; 

10) wagary,  

11) nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu 

szkolnego; 

12) opuszczanie bez pozwolenia terenu szkoły w czasie przerw oraz w czasie iinych 

zajęć (świetlicowych, edukacyjnych itp.) 

13) zachowania przestępcze, w tym: kradzieże, wymuszanie dóbr osobistych (pieniędzy, 

ubrań, telefonów komórkowych, słodyczy, przyborów szkolnych itp.); 

14) posiadanie lub palenie papierosów; 

15) kontakt z alkoholem, narkotykami i środkami odurzającymi (posiadanie 

i rozprowadzanie). 

16)  lekceważenie obowiązków szkolnych, nagminne niewłaściwe zachowywanie się na 

terenie szkoły; 

17)  niewykonywanie poleceń nauczyciela i pracowników szkoły. 

 

2. Zastosowane kary powinny być adekwatne do popełnionego czynu. 

3. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność ucznia. 

4. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów w kolejności ustalonej poniżej:  

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) nagana wychowawcy klasy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem rodziców  

3) upomnienie Dyrektora szkoły 

4) nagana Dyrektora szkoły z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem rodziców.  

Konsekwencją nagany dyrektora szkoły jest zawieszenie ucznia w prawach:                            

- zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy, szkoły 

- zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz 

- zawieszenie ucznia w przywilejach (nie może korzystać z możliwości zgłaszania 

nieprzygotowania, szczęśliwego numerka, uczestniczenia w imprezach klasowych                         



i szkolnych, nieobowiązkowych wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych 

przez szkołę) na czas określony przez Dyrektora Szkoły w zależności od stopnia 

przewinienia. 

5) przeniesienie do klasy równoległej. 

6) W przypadku zastosowania kar  od  punktu 1 do 5 w stosunku do ucznia i braku 

poprawy jego zachowania Dyrektor Szkoły zawiadamia Sąd. 

 

7. W/w kary są odnotowywane w dzienniku i mają wpływ na ocenę zachowania. 

8. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może wystąpić do 

Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

9. Nie można ucznia ukarać wielokrotnie za to samo przewinienie. 

10. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnych przypadkach kary mogą 

być stosowane z pominięciem gradacji między nimi: w przypadku poważnego naruszenia 

regulaminów, zasad współżycia społecznego oraz zachowań o charakterze przestępczym 

nagana może być udzielona uczniowi bez względu na to, czy wcześniej nakładane były 

inne kary. 

11. Od wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie dwóch dni. 

9. Rozstrzygnięcie dotyczące odwołania się od kary: 

a. nałożonej przez wychowawcę dokonuje Dyrektor przy udziale zainteresowanych stron 

po wysłuchaniu opinii przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego lub świadków 

zdarzenia; 

b. nałożonej przez Dyrektora Szkoły dokonuje przy udziale zainteresowanych stron zespół 

składający się z wychowawcy klasy, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

oraz dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej; 

c. od kary przeniesienia ucznia do innej szkoły rodzicom ucznia przysługuje odwołanie do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

Decyzja organu nadzoru pedagogicznego jest ostateczna. 

10.  Dyrektor szkoły może: 

1) odwołać karę; 

2) zawiesić warunkowo wykonanie kar. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uczeń pełnoletni może 

zostać skreślony z listy uczniów. Procedura w tym wypadku wygląda następująco: 

1) nauczyciel przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia                   

z listy uczniów. Przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje Dyrektorowi 

szkoły; 

2) Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia wniosek o skreślenie 

z listy uczniów do zaopiniowania Samorządowi Uczniowskiemu. Samorząd wyraża 

swoją opinię na piśmie; 

3) Dyrektor zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej, a w protokole z zebrania powinny się 

znaleźć wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia                                 

z listy uczniów; 



4) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Może wybrać dowolnego 

nauczyciela z Rady Pedagogicznej, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego lub 

innego ucznia; 

5) Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy: 

a) wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na 

ucznia, 

b) uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, 

c) prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, 

d) udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.; 

6) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów; 

7) Dyrektor bada zgodność uchwały Rady Pedagogicznej z przepisami prawa 

oświatowego, po czym podejmuje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy 

uczniów; 

8) decyzja o skreśleniu powinna zawierać: 

a) numer, oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania, 

b) oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia) 

c) podstawę prawną 

d) treść decyzji (rozstrzygnięcie), 

e) uzasadnienie decyzji: faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej 

sprawie), prawne (powołanie się na statut szkoły - dokładna treść zapisu w statucie), 

f) pouczenie o prawie do odwołania, 

g) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji; 

9) uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora do organu wskazanego  

w pouczeniu zawartym w decyzji (kuratora oświaty), za pośrednictwem Dyrektora 

szkoły, w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia (nie zaś wydania) decyzji; 

10) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu; 

11) jeżeli uczeń wniesie odwołanie, Dyrektor szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się 

do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty; 

12) jeśli Dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie; 

13) jeśli Dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać 

odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który 

ponownie bada sprawę. Decyzja wydana przez kuratora oświaty może być przez stronę 

zaskarżona do sądu administracyjnego; 

14) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności 

15) rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach: 

a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 

b) ze względu na ważny interes społeczny, 

c) ze względu na wyjątkowy interes strony; 

16) rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej 

wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie 

zażalenie. 

 



 


