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REGULAMIN NAKŁADANIA KAR 
 

1. O zastosowaniu kar decydują: 

 wychowawcy, nauczyciele, 

 dyrektor, wicedyrektor. 
2. Uczeń podlega karze w przypadku: 

 zachowań demoralizacyjnych – np. kradzieże, bójki, agresja fizyczna, niszczenie mienia 
szkolnego i prywatnego, wyłudzanie pieniędzy, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, 
zażywanie środków odurzających, itp. 

 nieprzestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, pracowników szkoły 
oraz środowiska, w którym żyje; 

 zakłócanie toku zajęć, niewykonywanie poleceń nauczyciela, uniemożliwianie nauczycielom 
prowadzenia lekcji oraz utrudnianie zdobywania wiedzy pozostałym uczniom klasy; 

 niekulturalnego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów; 

 opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia; 

 niestosowania się do regulaminów szkolnych; 

 zaśmiecania otoczenia; 

 spóźnienia na lekcję z własnej winy; 

 brak stroju szkolnego, brak zmiany obuwia; 

 niewypełniania obowiązków dyżurnego; 

 używania telefonów komórkowych, innych środków audiowizualnych w czasie zajęć 
lekcyjnych oraz w innych miejscach do tego nie wyznaczonych 

 łamania zasady prywatności, w tym publikowania bez zgody wizerunku pracowników  
i uczniów szkoły; 

 spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia swojego oraz innych osób; 

 konfliktu z prawem. 
3. Wobec uczniów, którzy naruszają unormowania organizacyjno-prawne, przejawiają zachowania 

odbiegające od ogólnie przyjętych zasad etyczno-moralnych, prezentują postawy zagrażające 
zdrowiu i mieniu prywatnemu lub szkolnemu stosowane są następujące kary: 

 ustne upomnienie wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu i/lub uwaga w dzienniku - kara 
dotyczy incydentalnych zdarzeń łamania zasad kultury życia społecznego, zaburzania toku 
lekcji, opuszczania zajęć obowiązkowych bez usprawiedliwienia, 

 nagana wychowawcy klasy na forum klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem 
rodziców ucznia. Decyzję o karze podejmuje wychowawca klasy. 

 upomnienie dyrektora szkoły indywidualnie lub na apelu szkolnym. 

 nagana dyrektora szkoły połączona z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców. 
Naganę dyrektora szkoły może otrzymać uczeń, który notorycznie popełnia wykroczenia, nie 
wykazując poprawy po otrzymanych uprzednio upomnieniach. Dopuścił się zachowań 
demoralizacyjnych. Uczeń otrzymuje naganę na apelu szkolnym. 

 przeniesienie do innego oddziału - w przypadku łamania przez ucznia postanowień Statutu  
i niekorygowania swoich zachowań pomimo udzielanych upomnień, dyrektor może karnie 
przenieść ucznia do oddziału równoległego. 

 przeniesienie do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły do kuratora oświaty; 
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 inne, np.: prace społeczne na rzecz szkoły, pokrycie kosztów zniszczenia mienia szkoły,  
czy prywatnego przez rodziców ucznia, przeprosiny w formie ustnej lub pisemnej, naprawa 
wyrządzonej szkody. Praca odbywa się pod nadzorem. 

4. Poinformowanie instytucji zewnętrznych (policja, sąd) o rażącym zachowaniu ucznia,  
czy popełnionych przez niego wykroczeniach następuje w szczególności, gdy uczeń: 

 posiada, spożywa, sprzedaje lub jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków w szkole,  
na wycieczce szkolnej i imprezach organizowanych przez szkołę; 

 niszczy mienie szkolne i mienie prywatne innych; 

 stosuje przemoc i groźby wobec innych; 

 rażąco narusza zasady prawa w szkole i poza nią, dokonując fałszerstwa, kradzieży, oszustw  
i innych wykroczeń lub przestępstw; 

 uporczywie opuszcza zajęcia lekcyjne. 
5. O zgłoszeniu problemów wychowawczych do instytucji zewnętrznych rodzice ucznia zostaną 

powiadomieni osobiście lub telefonicznie. 
6. Niezależnie od kar regulaminowych przyjmuje się zasadę naprawienia wyrządzonych szkód  

i przeproszenia poszkodowanych osób (o ile potrzeba taka wynika z charakteru wykroczenia). 
7. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 
8. Tryb odwołania się od kary: 

 Od nałożonej kary uczniowi bądź jego rodzicom przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w 
terminie 7 dni począwszy od dnia nałożenia kary. Odwołanie wymaga formy pisemnej oraz 
uzyskania poręczenia od samorządu szkolnego lub pracownika pedagogicznego. Wniesienie 
odwołania wstrzymuje wykonanie kary. 

 Dla zbadania zasadności odwołania dyrektor powołuje w terminie 3 dni komisję w składzie: 
dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, wychowawca klasy, o ile nie był 
wymierzającym karę, przedstawiciel samorządu uczniowskiego – na wniosek 
zainteresowanego ucznia. 

 Komisja po zapoznaniu się z odwołaniem, wysłuchuje zainteresowanego ucznia oraz 
ewentualnie jego rodziców i podejmuje ostateczną decyzję. 


