
ROZDZIAŁ XI 

Uczniowie - ich prawa i obowiązki, nagrody i kary  

 

§ 107. 

1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony 

przez zasady przyjmowania sposób.  

 

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.  

 

§ 108. 

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 

człowieka i dziecka. 

 

§ 109. 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, 

płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia   

społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. 

 

§ 110. 

1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub 

karaniu.  

 

2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji     

w sferę jego życia prywatnego.  

 

3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności 

Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.  

 

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 

obrzędach religijnych lub nauce religii. 

 

§ 111. 

1. Każde dziecko/każdy uczeń Szkoły ma prawo do: 

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne 

oceny; 

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z 

zasadami WSO; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków 

społeczności szkolnej; 

8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach 

zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami; 

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez 

wychowawcę klasy; 

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 



12) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według 

zasad określonych przez Dyrektora Szkoły; 

13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 

14) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw 

innych; 

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności 

odrabiania pracy domowej; 

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu 

decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

stanowiącego wniosek o takie zwolnienie. Nauczyciel dostosowuje wymagania 

niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej; 

18) bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do Samorządu; 

19) złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły o udostępnienie do wglądu swojej 

dokumentacji oceniania postępów edukacyjnych oraz zachowania (bieżącego 

oceniania, egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego). Termin i miejsce 

udostępnienia dokumentacji określa Dyrektor Szkoły. Dokumentacja nie może 

być kserowana, fotografowana, skanowana oraz wynoszona poza obręb szkoły. 

Osobami upoważnionymi do jej przeglądania są rodzice/ opiekunowie prawni 

oraz uczeń; 

20) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

 

§ 112. 

Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach 

profilaktyczno- terapeutycznych. 

 

§ 113. 

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną 

naukę. 

 

§ 114.  

1. W przypadku naruszenia praw ucznia jego rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo do 

złożenia skargi w formie pisemnej do dyrektora szkoły, która składana jest w sekretariacie 

szkoły, w terminie 5 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia, 

jeśli uznają, że te prawa zostały naruszone. 

2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw 

ucznia; 

3. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej skargi w 

ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia 

wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły. 



4. W trakcie postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły może wykorzystać opinię 

pedagoga szkolnego, wychowawcy oddziału danej klasy, nauczycieli pracujących w szkole, 

innych uczniów szkoły oraz ich rodziców. 

5. Dyrektor szkoły przekazuje wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w sprawie podjętego 

rozstrzygnięcia w postępowaniu. 

6. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu 

o naruszenie praw ucznia jest ostateczna. 

7. W przypadku złożenia skargi, która dotyczy naruszenia praw ucznia przez niepełnoletniego 

ucznia szkoły, obowiązkiem dyrektora szkoły jest powiadomienie rodziców ucznia o tym 

fakcie, w porozumieniu z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń. 

8. Powiadomienia rodziców dokonuje wychowawca oddziału klasy, do której uczęszcza 

uczeń, w sposób przyjęty w szkole. 

 

§ 115. 

Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w 

obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektora, 

nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:   

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej 

pierwszej lekcji w danym dniu; 

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

9) usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 14 dni; 

10) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju;  

11) nosić strój galowy (biała bluzka lub koszula, ciemny dół/ ciemna sukienka), który 

obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów 

próbnych; 

12) zachować schludny wygląd. Dopuszczalne są wszystkie kolory odzieży. Zabrania się 

noszenia stroju odkrywającego ramiona, brzuch i plecy. Zezwala się na noszenie 

krótkich kolczyków (tylko w uszach).  

13) uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego w odpowiednim stroju, tj. krótkie 

spodenki i koszulka na sali gimnastycznej, podczas zajęć w terenie jest to strój 

odpowiedni do pory roku; 

14) przychodzenia na zajęcia wychowania fizycznego bez kolczyków, wisiorków, 

łańcuszków, bransoletek, zegarków i pierścionków oraz ze spiętymi włosami; 

15) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, koncertach 

filharmonii, wyjazdach do teatru lub filharmonii; udział traktowany jest na równi z 

uczestnictwem w zajęciach szkolnych; 

16) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

17) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

18) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu oraz napojów energetycznych, 

nie używać środków odurzających; 



19) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z 

przyczyn od nich niezależnych; 

20) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie 

dobranej fryzury; 

21) zmieniać obuwie po wejściu do szkoły. 

 

Członkowie pocztu sztandarowego są zobowiązani do noszenia stroju galowego w postaci:  

1) dziewczęta - biała, jednolita bluzka z krótkim lub długim rękawem, jednolita, 

granatowa lub czarna spódnica do kolan, klasyczne eleganckie zakryte obuwie w 

ciemnych kolorach, 

2) chłopcy - biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe lub 

czarne spodnie materiałowe (ewentualnie garnitur), klasyczne eleganckie obuwie w 

ciemnych kolorach. 

 

§ 116. 

Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o 

podobnym działaniu;  

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;  

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych (z wyjątkiem wody 

mineralnej bezsmakowej); 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i 

zgody   zainteresowanych; 

7) używać podczas pobytu w szkole telefonów komórkowych; w sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły; w przypadku 

złamania zakazu ocena z zachowania jest obniżana za każdorazowe skorzystanie o jeden 

stopień w danym miesiącu; 

8) zapraszać obcych osób do szkoły.  

 

§ 117. 

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone              

w Szkole. 

 

1. W związku z powyższym obowiązują „Procedury i konsekwencje postępowania w 

przypadku aktu wandalizmu”: 

1) Osoba, która zauważy akt wandalizmu, zgłasza to niezwłocznie nauczycielowi lub 

pracownikowi szkoły,  wskazując  na  miejsce zdarzenia. 

2) Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza miejsce zdarzenia  oraz zapobiega 

dalszym aktom wandalizmu. 

3) Nauczyciel lub pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga, 

pedagoga specjalnego lub psychologa o sytuacji. 

4) Wychowawca klasy, pedagog, pedagog specjalny lub psycholog przeprowadza 

rozmowę z uczniem w celu ustalenia przebiegu zdarzenia, przyczyn, skutków i innych 

sprawców, z którymi również rozmawia, jeżeli są uczniami szkoły. 

5) Wychowawca klasy, pedagog, pedagog specjalny lub psycholog informuje  o 

zdarzeniu dyrektora szkoły. 



6) Wychowawca klasy, pedagog, pedagog specjalny lub psycholog informuje 

telefonicznie o zdarzeniu rodziców ucznia i wzywa ich do szkoły na spotkanie. 

7) W spotkaniu udział biorą: 

a) dyrektor szkoły, 

b) wychowawca, 

c) pedagog szkolny, pedagog specjalny lub psycholog, 

d) rodzice ucznia, 

e) uczeń. 

8) Podczas spotkania rodzice są informowani szczegółowo o zdarzeniu i jego skutkach 

(co zostało uszkodzone, jaki może być koszt naprawy lub kupna), sposobie 

naprawienia szkody oraz zasadności poinformowania o zdarzeniu policji. 

9) Dyrektor  szkoły  wspólnie  z   wychowawcą   klasy   i  pedagogiem oraz pedagogiem 

specjalnym  podejmuje   decyzję o poniesieniu konsekwencji przewidzianej w systemie 

oceny zachowania. 

10) Jeżeli sprawca uszkodzeń nie został wykryty, wychowawca klasy, pedagog, pedagog 

specjalny lub psycholog przeprowadza rozmowę z uczniami na temat okoliczności 

zdarzenia, dokonanych zniszczeń oraz ustala, kto mógł ich dokonać. 

11) Z przeprowadzonych ustaleń sporządza się notatkę. 

12) Jeżeli zniszczony czy uszkodzony przedmiot był ubezpieczony, dyrektor szkoły 

zgłasza szkodę towarzystwu ubezpieczeniowemu. 

2. Konsekwencja dla uczniów i rodziców: 

1) Uczeń, który dopuścił się aktu wandalizmu, otrzymuje 50 punktów ujemnych w karcie 

oceny zachowania. 

2) Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna na semestr. 

3) W przypadku stwierdzenia rażącego  aktu wandalizmu uczeń otrzymuje ocenę naganną 

za dany miesiąc.  

4) Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły, nie uczestniczy w najbliższej wycieczce 

lub wyjściu klasowym – ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. 

5) Rodzice ucznia, który nie ukończył 13 roku życia, mogą ustalić wspólnie z  dyrektorem 

szkoły formę pracy społecznej na  rzecz szkoły.  

6)  Rodzice ucznia powyżej 13 roku życia odpowiadają finansowo za wyrządzone 

szkody. 

 

     § 118. 

Wszyscy uczniowie Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej 

tradycje. 

 

§ 119. 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 

 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

 

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca 

klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego 



uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur 

kierowniczy. 

 

4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych 

usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych 

opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności. 

 

5. Nieobecność lub spóźnienie ucznia usprawiedliwia rodzic/ opiekun prawny w ciągu 14 dni  

poprzez dziennik elektroniczny. W wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwienie może być 

przedłożone w wersji pisemnej. 

 

6. Ucieczki z zajęć nie będą usprawiedliwiane. 

 

7. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją 

zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie 

pisemnego wniosku rodziców). 

 

8. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i 

wyłącznie na podstawie umotywowanego wniosku rodziców w formie pisemnej (należy 

dokument przechowywać do końca roku szkolnego) lub w dzienniku elektronicznym. 

 

9. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych 

(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji uczeń 

przynosi wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu 

po powrocie do szkoły lub rodzic pisze je w dzienniku elektronicznym.  

 

10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod 

opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły i jest 

zapisywane przez nauczyciela w Rejestrze wyjść grupowych w dzienniku elektronicznym. 

 

11. Wychowawca gromadzi usprawiedliwienia nieobecności uczniów w szkole. 

 

12. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w 

semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) i kiedy uczeń nie 

uzupełnił braków oraz zaległości, nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian 

frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru. 

13. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub 

urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału. 

 

14. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie 

uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku 

nauki/obowiązku szkolnego. 

 

15. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły 

informacje związane z frekwencją uczniów. 

 

§ 120. 

Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne 

przepisy. 

 



§ 121. 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania; 

2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;  

3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach 

sportowych; 

4) nienaganną frekwencję; 

5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły. 

 

2. Rodzaje nagród:  

1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy; 

2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy; 

3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły; 

4) Dyplom uznania; 

5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia; 

6) Nagroda rzeczowa; 

7) Medal Dyrektora Szkoły.  

3. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnione zastrzeżenie do 

dyrektora w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania. 

4. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni. 

5. Decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna. 

§ 122. 

1. W przypadku, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły, a także w związku z brakiem realizacji obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców/opiekuna 

prawnego ucznia, zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci : 

1) pouczenia,  

2) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie,  

3) przeproszenia pokrzywdzonego,  

4) przywrócenia stanu poprzedniego,  

5) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 

2. Brak zgody rodziców/opiekuna prawnego ucznia wiąże się z konsekwencjami dla 

zainteresowanych – sprawę kieruje się do sądu rodzinnego na standardową ścieżkę 

postępowania. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza 

zastosowania kary określonej w statucie szkoły. 

 

§ 123. 

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za: 

1) nieprzestrzeganie zapisów statutu; 

2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach; 

3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających; 

4) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia; 

5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły; 

6) zachowania o charakterze wandalizmu na terenie Szkoły. 

 

2. Rodzaje kar:   

1) Upomnienie wychowawcy klasy; 

2) Upomnienie dyrektora Szkoły; 



3) Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców (w razie nieobecności 

wysyła się informację listem poleconym); 

4) Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez 

Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek 

wychowawcy. 

 

§ 124. 

Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj                          

i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, 

dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po 

popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

 

§ 125. 

1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.  

2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.   

 

§ 126. 

 1.  Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.  

 

 2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 123 ust.2 

pkt 1:  

      1)  o karze informuje wychowawca klasy;  

      2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

 

 3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 123 ust. 2 

pkt 2–4:  

1) poinformowania o karze dokonuje dyrektor Szkoły;  

2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;  

3) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor Szkoły, uczeń 

oraz wychowawca.  

 

§ 127. 

O zastosowanej karze dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli jest pełnoletni, w 

pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń 

pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.  

 

1. Kary wymienionej w § 123 ust. 2 pkt 3 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub 

osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania na 

terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora zgodnie z Procedurą udzielania 

Nagany Dyrektora Szkoły w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie. 

 

2. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do arkusza ocen ucznia.  

 

3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego 

popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i 

sposobie odwołania.   

 

§ 128. 

1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi 

prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania. 



 

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia 

zawiadomienia.  

 

3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez 

rozpoznania.  

 

4. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy. 

 

5. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, Rzecznik Praw 

Ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.  

 

6. Decyzja komisji jest ostateczna.  

 

§ 129. 

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.  

 

2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek 

wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego. 

 

3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się 

przewinienia określonego w § 123 ust. 1. 

 

§ 130. 

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku 

nienagannego zachowania.  

 

§ 131. 

Przepisów § 123 nie stosuje się do procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły.  

 

§ 132. 

1. Rada Pedagogiczna szkoły może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie 

procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej 

szkoły podejmuje Kurator Oświaty.  

 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 

1) demoralizujący wpływ na innych uczniów; 

2) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;  

3) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków. 

4) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej 

lub naruszanie   godności, uczuć religijnych lub narodowych;  

5) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

6) kradzież;  

7) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

8) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

9) czyny nieobyczajne;  

10) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

bomby;  



11) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania 

wcześniejszych środków dyscyplinujących;  

12) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;  

13) fałszowanie dokumentów szkolnych;  

14) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

 

§ 133. 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatek o zaistniałych zdarzeniach 

oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), 

Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania. 

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje 

posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły.  

 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 

wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia.  Uczeń może się 

również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.  

 

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę 

postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy 

wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy 

informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, 

zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej itp.  

 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje 

uchwałę dotyczącą danej sprawy.   

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.  

 

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje 

wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice 

lub   prawny opiekun.   

 

10. W przypadku pełnoletności ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub 

opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym. 

 

11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w 

pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

 

12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach 

wynikających z art. 108 k.p.a    



 

 


