SZKOLNY REGULAMIN UDZIELANIA KAR
UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W JABŁONCE KOŚCIELNEJ
I. Za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze statutu szkoły, w tym wewnątrzszkolnego
systemu oceniania, innych szkolnych regulaminów i zarządzeń dyrektora szkoły w stosunku do
ucznia może być zastosowany jeden z punktów niniejszego regulaminu:
1. Uczeń może otrzymać karę w formie:
a) upomnienie ustne (wpis do dziennika lekcyjnego i e-dziennika).
Udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela, także pracownika szkoły (w tym
wypadku o powyższym fakcie zawsze musi zostać poinformowany wychowawca).
Otrzymanie przez ucznia trzech uwag negatywnych skutkuje obniżeniem oceny
z zachowania o jeden stopień a tym samym uniemożliwia otrzymanie przez ucznia oceny
wzorowej i bardzo dobrej z zachowania w danym semestrze.
b) nagana ustna (wpis do dziennika lekcyjnego oraz e-dziennika).
Udzielona przez wychowawcę klasy (także na wniosek innego nauczyciela lub pracownika
szkoły). Otrzymanie przez ucznia sześciu uwag negatywnych skutkuje obniżeniem oceny
z zachowania o jeden stopień w danym semestrze.
c) pisemna nagana wychowawcy (wpis do dziennika lekcyjnego oraz e-dziennika, list
informacyjny do rodziców).
Udzielona w przypadku otrzymania przez ucznia dziewięciu uwag negatywnych. W tym
przypadku uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia z zachowania
w danym semestrze.
d) ustna nagana dyrektora szkoły (wpis do dziennika lekcyjnego oraz e-dziennika,
powiadomienie Rady Pedagogicznej i rodziców, wystąpienie publiczne na apelu szkolnym).
Udzielona po otrzymaniu przez ucznia dziesięciu uwag negatywnych. W tym przypadku
uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.
e) pisemna nagana dyrektora szkoły (list do rodziców)
Udzielona w przypadku otrzymania przez ucznia powyżej dziesięciu uwag negatywnych.
W tym przypadku uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania w danym semestrze.
2. Udzielone nagany i upomnienia pisemne są załączane do dokumentacji wewnątrzszkolnej
ucznia.
3. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za przenoszenie uwag z dziennika papierowego do
e-dziennika.
4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do bieżącego kontrolowania ilości uwag negatywnych
uczniów i przestrzegania w/w wytycznych.
5. Uwagi pozytywne nie niwelują uwag negatywnych.
6. Uczeń (niezależnie od udzielonych upomnień i nagan) może otrzymać ocenę naganą
z zachowania za zachowanie na terenie szkoły lub poza nią naruszające godność osobistą drugiej
osoby.
7. Uczeń może być czasowo pozbawiony prawa do:
• udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez szkołę (wycieczki, dyskoteki,
zajęcia sportowe),
• reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udział w konkursach, zawodach sportowych),
• pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły,

II. Tryb odwoławczy:
1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
2. Odwołanie może wnieść uczeń lub rodzic w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu
kary.
3. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary do chwili rozstrzygnięcia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Decyzja dyrektora
jest ostateczna.
5. Od kar nakładanych przez dyrektora szkoły przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. W tym celu do zbadania zasadności odwołania dyrektor powołuje w terminie 3 dni
komisję.
6. Na prośbę odwołującego się ucznia, może go w komisji odwoławczej reprezentować
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
7. Komisja po zapoznaniu się z rodzajem przewinień, za które nałożono karę, wysłuchuje
zainteresowanego ucznia i jego rodzica, analizuje adekwatność kary do stopnia winy. Wnioski
przedstawia dyrektorowi.
8. Dyrektor postanawia uchylić karę lub utrzymać ją w mocy. Przed podjęciem decyzji dyrektor
może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

III. Rodzaje przewinień i wymiar możliwej do zastosowania kary.
1. Używanie agresji słownej i wulgaryzmów – kierowanej do innych uczniów lub osób dorosłych
na terenie szkoły - upomnienie pisemne wychowawcy, obniżenie oceny z zachowania,
powiadomienie rodziców, upomnienie lub nagana pisemna dyrektora szkoły.
2. Używanie telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych - odebranie telefonu uczniowi,
odebrany uczniowi telefon zostaje zwrócony rodzicowi przez Dyrekcję, za trzecim razem
nagana pisemna dyrektora.
3. Fałszowanie podpisów rodziców (prawnych opiekunów), nauczycieli na usprawiedliwieniach,
zwolnieniach i w innych dokumentach szkolnych (np. w dzienniku) – pisemna nagana
wychowawcy.
4. Włamanie do e-dziennika, wpisywanie ocen do dziennika lekcyjnego – pisemna nagana
dyrektora.
5. Niszczenie mienia szkoły przez ucznia, wandalizm – obniżenie oceny z zachowania, upomnienie
lub nagana pisemna dyrektora szkoły, zadośćuczynienie finansowe rodziców lub opiekunów na
rzecz szkoły.
6. Wagarowanie – obniżenie oceny z zachowania, powiadomienie rodziców i rozmowa z uczniem
w obecności rodziców, upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.
7. Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i świetlicowych – obniżenie
oceny z zachowania, upomnienie pisemne wychowawcy, upomnienie lub nagana pisemna
dyrektora szkoły, powiadomienie rodziców.
8. Agresywne zachowanie, znęcanie się i używanie siły fizycznej wobec innych – obniżenie oceny
z zachowania, upomnienie pisemne wychowawcy klasy, upomnienie lub nagana pisemna
dyrektora szkoły, powiadomienie rodziców, w niektórych przypadkach powiadomienie policji
przez dyrektora szkoły.
9. Wygłaszanie, publikowanie treści naruszających dobre imię szkoły, lub osób związanych ze
szkołą - upomnienie lub nagana pisemna dyrektora szkoły, zawieszenie w prawach ucznia,
powiadomienie rodziców.

10. Kradzież - nagana pisemna dyrektora szkoły, zawieszenie w prawach ucznia, powiadomienie
rodziców, wszczęcie postępowania odszkodowawczego.
11. Palenie papierosów przez ucznia na terenie szkoły i podczas wszystkich zajęć pozaszkolnych
oraz w miejscach publicznych – powiadomienie rodziców, obniżenie oceny z zachowania,
pisemne upomnienie lub nagana dyrektora szkoły.
12. Posiadanie alkoholu lub przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie szkoły i podczas
wszystkich zajęć pozaszkolnych oraz w miejscach publicznych (także na wycieczkach) –
powiadomienie rodziców, dyrekcji szkoły, policji oraz nagana pisemna dyrektora szkoły.
13. W sytuacji kiedy uczeń znajduje się pod wpływem substancji psychoaktywnej w szkole lub
podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz w miejscach publicznych – powiadomienie
dyrekcji, rodziców, pogotowia ratunkowego, policji.
14. Za posiadanie lub rozprowadzanie przez ucznia substancji psychoaktywnej w szkole lub
podczas innych zajęć organizowanych przez szkołę a także poza szkołą – powiadomienie
dyrekcji i policji. Uczeń ponosi także wszystkie konsekwencje prawne swojego czynu .
15. Za inne zachowania naruszające zasady współżycia społecznego zastosowanie mają kary
zgodnie ze Statutem Szkoły, innymi regulaminami szkolnymi i zarządzeniami dyrektora
szkoły.

