V. KARY
1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, w szczególności za opuszczanie zajęć
szkolnych bez usprawiedliwienia, naruszenie porządku społecznego lub działanie
przeciwko zdrowiu własnemu i innych, uczeń może zostać ukarany:
1) pisemnym upomnieniem udzielonym przez wychowawcę,
2) upomnieniem udzielonym przez dyrektora szkoły,
3) naganą udzieloną przez dyrektora szkoły,
4) naganą dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów (warunkowy
pobyt w szkole),
5) skreśleniem z listy uczniów.
2. Uczeń może odwołać się od nałożonej kary w imieniu własnym, za pośrednictwem
rodziców (opiekunów prawnych) lub samorządu szkolnego (za pośrednictwem
rzecznika praw ucznia) w trybie określonym w § 23 ust.2 Statutu Szkoły.
3. Jeżeli uczeń przez okres jednego roku wykaże się nienagannym zachowaniem
wówczas nagana dyrektora szkoły ulega przedawnieniu.
4. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić za:
1) nieklasyfikowanie,
2) częste opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia:
- od 1 do 8 godzin – rozmowa wychowawcy z uczniem, powiadomienie rodziców o
wagarach ucznia;
- 16 godzin – wezwanie rodzica do szkoły na spotkanie: uczeń, rodzic, wychowawca,
pedagog; udzielenie pisemnego upomnienia wychowawcy;
- 24 godziny – Komisja – Opiekuńczo – Wychowawcza; upomnienie dyrektora
szkoły;
- 32 godziny – Komisja – Opiekuńczo – Wychowawcza; nagana dyrektora szkoły;
- dalsze opuszczanie zajęć lekcyjnych (40 godzin) – skreślenie z listy uczniów.
3) narażanie zdrowia lub życia innych osób, działania na szkodę innych,
4) zażywanie lub posiadanie narkotyków, powtarzające się nieprzestrzeganie zakazu
spożywania alkoholu lub palenia papierosów,
5) niszczenie mienia szkolnego,
6) zachowanie narażające na niesławę dobre imię szkoły,

7) obrazę godła i symboli narodowych,
8) naruszenie norm społecznych,
ad. 3), 4), 5), 6), 7), 8):
- Komisja Opiekuńczo – Wychowawcza (omówienie sytuacji z uczniem i rodzicami
ucznia),
- uzyskanie opinii Samorządu Uczniowskiego,
- ustalenie ewentualnych warunków kontynuacji nauki w szkole z Samorządem
Uczniowskim, wychowawcą,
pedagogiem i dyrektorem do spraw wychowawczych
(po tygodniu od zdarzenia),
- podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały o udzieleniu ewentualnej kary:
a. nagana dyrektora szkoły,
b. udzielenie warunkowego pobytu w szkole,
c. skreślenie z listy uczniów.
9) powtarzające się naganne zachowanie w czasie lekcji:
- uwagi w dzienniku lekcyjnym dotyczące zachowania na lekcjach – upomnienie
wychowawcy (po omówieniu
sytuacji z uczniem i nauczycielami; zawiadomienie
rodziców),
- dalsze uwagi dotyczące nagannego zachowania – Komisja Opiekuńczo –
Wychowawcza i upomnienie
dyrektora szkoły,
- brak poprawy w zachowaniu ucznia – Komisja Opiekuńczo – Wychowawcza i nagana
dyrektora szkoły,
- brak poprawy w zachowaniu ucznia – skreślenie z listy uczniów lub udzielenie
warunkowego pobytu
w szkole (niespełnienie warunków powoduje skreślenie z listy uczniów).
5. Procedura skreślenia z listy uczniów:
a. poinformowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o rozpoczęciu procedury
skreślenia z listy uczniów,
2) poinformowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości:
- zwrócenia się do Samorządu Uczniowskiego z prośbą o wystąpienie w obronie
ucznia,
- napisania prośby do Rady Pedagogicznej z podaniem przyczyn nie wypełnienia
warunków pobytu w szkole,
- zwrócenia się do Rzecznika Praw Ucznia.
3) w przypadku ucznia niepełnoletniego – uzgodnienie przeniesienia do innej szkoły,
4) procedura skreślenia – Rada Pedagogiczna:

- przedstawienie przez wychowawcę działań wychowawczych zastosowanych w
stosunku do ucznia i rezultatów tych działań,
- przedstawienie opinii Samorządu Uczniowskiego i ewentualnej prośby ucznia,
- postawienie wniosku o skreślenie z listy uczniów przez członka Rady Pedagogicznej
lub dyrektora szkoły,
- podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały o skreśleniu z listy uczniów lub
warunkowym pobycie w szkole – w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
5)

skreślenie z listy uczniów lub udzielenie warunkowego pobytu w szkole przez

dyrektora szkoły w drodze decyzji administracyjnej,
6)

przekazanie decyzji o skreśleniu lub warunkowym pobycie w szkole uczniowi (w

przypadku
ucznia niepełnoletniego w obecności rodziców przez dyrektora szkoły i pedagoga),
7)

w przypadku niespełnienia warunku danego przez Radę Pedagogiczną skreślenie z

listy uczniów (głosowanie Rady Pedagogicznej potwierdzające spełnienie zasad
proceduralnych skreślenia),
8) skreślenie z listy uczniów po 14 dniach od daty przekazania decyzji przysługujących
uczniowi na odwołanie.

