
 Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach  

Kary przewidziane dla uczniów w Szkole Podstawowej  

im. Orląt Lwowskich w Nowinach 

 

Na podstawie § 63 Statutu Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach ustala 

się następującą procedurę wymierzania kar uczniowskich: 

 

§ 1 

1. Za nieprzestrzeganie zapisów Statutu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych obowiązujących w szkole 

regulaminów czy zarządzeń dyrektora uczeń może otrzymać karę w formie: 

1) rozmowy dyscyplinującej z wychowawcą, 

2) rozmowy dyscyplinującej z wychowawcą w obecności rodziców, 

3) rozmowy dyscyplinującej z dyrektorem, 

4) rozmowy dyscyplinującej z dyrektorem w obecności rodziców,  

5) upomnienia ustnego, udzielonego przez wychowawcę, innego nauczyciela lub 

pracownika szkoły, 

6) upomnienia pisemnego (uwagi) z wpisem do dziennika lekcyjnego, udzielonego przez 

wychowawcę klasy, innego nauczyciela lub pracownika szkoły z poinformowaniem 

wychowawcy i rodziców ucznia; trzecie pisemne upomnienie (uwaga) skutkuje 

obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień oraz powiadomieniem o fakcie obniżenia 

oceny rodziców, 

7) upomnienia ustnego dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy, 

8) upomnienia pisemnego dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy i rodziców; 

dwa upomnienia w ciągu roku szkolnego skutkują naganą dyrektora, 

9) nagany pisemnej dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rady pedagogicznej 

i rodziców ucznia; druga nagana w tym samym półroczu skutkuje zawieszeniem 

w prawach ucznia, 

10)  przeniesienia ucznia do innej klasy równoległej w szkole, 

11)  zawieszenie w prawach ucznia, 

12)  skierowanie sprawy do organów ścigania, 

13)  Przeniesie nia ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora skierowany do kuratora 

oświaty. 
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§ 2 

1. Upomnienia i nagany na piśmie są rejestrowane w dokumentacji szkoły i mają wpływ na 

ocenę zachowania, przy czym uczeń w sytuacji otrzymania nagany pisemnej dyrektora nie 

może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 

2. Pisemną karę udzieloną przez wychowawcę czy dyrektora wręcza się uczniowi w obecności 

jego rodziców, bez udziału osób trzecich. 

§ 3 

1. Uczeń może otrzymać pisemną karę upomnienia za następujące przewinienia: 

1) zachowania uwłaczające godności osobistej innych osób, 

2) zachowania agresywne (agresja słowna, fizyczna, psychiczna), 

3) nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, np. nieusprawiedliwione nieobecności, 

4) nieprzestrzeganie zapisów prawa wewnątrzszkolnego, 

5) naruszenie zasad współżycia społecznego. 

2. Uczeń może otrzymać pisemną naganę za następujące przewinienia: 

1) niszczenie mienia szkoły i własności innych, 

2) wyłudzanie, kradzież, 

3) spożywanie alkoholu, używek i innych niebezpiecznych środków na terenie szkoły, 

4) palenie tytoniu na terenie szkoły (po dwukrotnych upomnieniach), 

5) posiadanie, sprzedaż i spożywanie narkotyków na terenie szkoły, 

6) notoryczne opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia (równowartość 2 tygodni nauki), 

7) zachowanie na terenie szkoły lub poza nią mogące zagrozić zdrowiu i życiu własnemu 

lub innych osób, 

8) inne rażące zachowania ucznia. 

 

§ 4 

Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w przypadku: 

1)  stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów, 

2)  dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły, 

3)  wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów. 
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§ 5 

Uczeń sprawiający problemy wychowawcze jest kierowany pod opiekę specjalistyczną 

pedagoga i psychologa szkolnego, a w szczególnych przypadkach do poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

§ 6 

Tryb odwoławczy od wymierzonej kary 

1. Od wymierzonej kary pisemnej dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom przysługuje 

prawo odwołania się do rady pedagogicznej w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty 

otrzymania kary. 

2. Rodzice i uczeń mają prawo odwołania się do dyrektora od pisemnego upomnienia 

wychowawcy klasy w terminie 5 dni. 

3. Odwołania, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2, wyrażone są na piśmie, z uzasadnieniem 

powyższego odwołania. 

4. Dyrektor i rada pedagogiczna przychylają się do odwołania lub je odrzucają w terminie 

14 dni od daty otrzymania odwołania. 

5. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sytuacjach zachowań ryzykownych stosuje się szczegółowe zapisy zawarte 

w Procedurach postępowania z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 

2. Wszelkie przejawy występowania czynów karalnych z mocy prawa zostają zgłaszane 

organom ścigania (policja). 

3. Udowodnione uczniowi uszkodzenia mienia szkoły podlegają naprawie lub odkupieniu na 

koszt rodziców ucznia. 
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Nagrody i wyróżnienia przewidziane dla uczniów  

w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach 

 

1. Uczeń Szkoły może być wyróżniony i nagrodzony za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce (kryterium wyróżniania uczniów klas IV – VII jest średnia 

ocen minimum 4.75, ocena zachowania wzorowa lub bardzo dobra), 

2) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia, 

3) wykonywanie prac społecznych, 

4) osiągnięcia sportowe i artystyczne, 

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 

2.  Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

1) pochwała wychowawcy przed klasą, 

2) pochwała dyrektora przed społecznością szkolną, 

3) list gratulacyjny dla rodziców absolwentów klas VIII (wyróżnienie ucznia  listem  

gratulacyjnym dla rodziców - średnia ocen minimum 5,0 i zachowanie wzorowe), 

4) książka w klasach IV - VIII za wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

5) dyplomy, nagrody rzeczowe, 

6) adnotacje na świadectwie potwierdzające  szczególne osiągnięcia, 

7) stypendia dyrektora szkoły przyznawane zgodnie z obowiązującym regulaminem, 

8) stypendia i nagrody przyznawane przez organ prowadzący. 

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu 

nagrody w innej formie. 

4. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji 

ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody. 

5. Uczniowie klas III  na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego otrzymują nagrody 

pamiątkowe. 

6. Rada Rodziców Szkoły może wprowadzić z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej dodatkowe wyróżnienie np. nagrody książkowe za wyniki w nauce 

i zachowanie lub inne szczególne osiągnięcia. 


