
Kary: 

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu. 
2. Stosuje się następujące rodzaje kar w kolejności ustalonej poniżej: 

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 
2) nagana wychowawcy wobec klasy; 
3) upomnienie  Dyrektora (w gabinecie); 
4) zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub szkoły oraz 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 
5) pozbawienie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy, szkoły  lub 

reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
6) zawieszenie ucznia w przywilejach (nie może korzystać z możliwości: zgłaszania 

nieprzygotowania, szczęśliwego numerka, poprawy bieżących ocen, uczestniczenia  
w imprezach klasowych i szkolnych, nieobowiązkowych wycieczkach krajowych 
i zagranicznych organizowanych przez szkołę) na czas określony przez Dyrektora 
w zależności od stopnia przewinienia; 

7) nagana Dyrektora udzielona wobec uczniów klasy; 
8) przeniesienie do klasy równoległej; 
9) w przypadku zastosowania kar od punktu od 1 do 7 w stosunku do ucznia i braku 

poprawy jego zachowania Dyrektor szkoły wnioskuje do Małopolskiego Kuratora 
Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach 
kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji między innymi za: 
1) notoryczne wagary (w tym nieobecności na poszczególnych lekcjach w ciągu dnia); 
2) niszczenie mienia społecznego i wandalizm; 
3) brutalność i wulgarność; 
4) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów; 
5) kradzież mienia społecznego i prywatnego; 
6) picie alkoholu, palenie papierosów i e-papierosów, używanie narkotyków i innych 
środków odurzających; 

7) postępowanie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia lub innych osób. 
4. Kolejne kary udzielane za wymienione w ust.3 przewinienia są rozliczane w danym roku 

szkolnym. 
5. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary. 
6. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie maja prawo odwołania się od kary. 

1) Pisemne odwołanie od kar wymienionych w ust.2 pkt. 1 – 7 uczeń lub jego rodzice 
mogą wnieść do Dyrektora w terminie 3 dni od zawiadomienia; 

2) W przypadku odwołania kara ulega zawieszeniu do czasu wydania decyzji przez 
Dyrektora. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

7. Procedury karania uczniów.  
 
Każdą karę wychowawca klasy  zapisuje  w dzienniku klasy z informacją kiedy i za co 
została udzielona. O zachowaniach, które są wykroczeniami przeciwko prawu naszego 
kraju pedagog szkolny informuje policję . 
 

L.p. Rodzaje przewinienia Rodzaje kary  Kto i w jakiej formie informuje 
rodziców o karze 



1.  
Wulgarne słownictwo Upomnienie Dyrektora  

w gabinecie 
Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniczku 

2.  
Niszczenie mienia szkolnego 

Naprawienie szkody  
lub odkupienie 
 
Wykonanie pracy użytecznej  
na rzecz klasy lub szkoły 

Wychowawca zapis w dzienniczku  
ucznia 

3.  
Przemoc fizyczna i psychiczna Nagana Dyrektora wobec klasy 

Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniczku 
SKW 

4.  
Kradzież 

Naprawienie szkody, zawieszenie 
w prawach ucznia, zawiadomienie policji 
( przy powtórzeniu się sytuacji) 

Pedagog ,Dyrektor poprzez telefon 
lub pismo do rodziców. 
SKW 

5.  
Picie alkoholu 

Przeniesienie do klasy równoległej 
 
Wniosek do Kuratorium o przeniesienie 
do innej szkoły (w przypadku 
powtórzenia się sytuacji) 

Dyrektor poprzez pismo 
do rodziców. 
SKW 

6.  
Palenie papierosów i e-papierosów 

Zawieszenie w prawach ucznia na dwa 
tygodnie przy powtórzeniu przewinienia , 
zawieszenie do końca semestru lub roku 
szkolnego 

Dyrektor poprzez pismo 
do rodziców. 

7.  Używanie lub rozprowadzanie 
narkotyków i innych środków 
odurzających 

Przeniesienie do innej klasy , wniosek 
do Kuratorium o przeniesienie do innej 
szkoły 
 

Dyrektor poprzez pismo 
do rodziców. 
SKW 

8.  
Wagary 

Upomnienie wychowawcy wobec klasy 
 
Zawieszenie w prawach ucznia - 1 
miesiąc 

Nagana Dyrektora w obecności klasy 

Wychowawca  zapis 
w dzienniczku ucznia 
SKW 

9.  Niewłaściwe zachowanie się 
w stosunku do nauczycieli 
i pracowników szkoły 

Upomnienie wychowawcy, w obecności 
klasy 
 
Upomnienie Dyrektora w gabinecie 
Nagana Dyrektora wobec klasy 

Wychowawca poprzez 
zapis w dzienniczku ucznia 

   14.  Opuszczanie terenu szkoły 
w czasie zajęć szkolnych Upomnienie wychowawcy wobec klasy  

Wychowawca poprzez 

zapis w dzienniczku ucznia 

   15.  Alarm bombowy Wniosek do Kuratorium o przeniesienie 
do innej szkoły 

Dyrektor poprzez pismo do 
rodziców. 
SKW 

16.  
Odpalanie petard  Upomnienie Dyrektora w gabinecie Wychowawca poprzez zapis 

w dzienniczku 

17.  
Fałszowanie podpisów rodziców Nagana Dyrektora wobec klasy Wychowawca poprzez zapis 

w dzienniczku 

18.   Przeszkadzanie w prowadzeniu 
zajęć lekcyjnych 

Zawieszenie w prawach ucznia na dwa 
tygodnie  

Nagana Dyrektora  

Dyrektor poprzez pismo 
do rodziców. 

Wychowawca poprzez zapis 
w dzienniczku 
SKW 

19.  Używanie telefonów komórkowych i 
innych urządzeń rejestrujących 
dźwięk i obraz 

Zatrzymanie urządzenia przez 
nauczyciela do końca lekcji.   

Wychowawca -   zapis 
w dzienniczku ucznia 

20.  Niewywiązywanie się z dobrowolnie 
podjętych zadań Upomnienie wychowawcy  Zapis w dzienniczku 

 


