
ZASADY KARANIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO - 

INFORMATYCZNYCH 

 

Za naruszenie podstawowych obowiązków oraz przyjętych w szkole norm i zasad 

zachowania ucznia stosuje się następujące kary: 

 

1. Ostrzeżenie ustne – udzielane przez wychowawcę klasy na forum klasy 
      (np. za niepoprawne zachowanie się na terenie szkoły lub poza nią, brak szacunku dla  

      innych, spóźnienia na lekcje, nieusprawiedliwione nieobecności w szkole,  

      nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa, niekulturalne zachowanie się w szkole wobec  

      kolegów i koleżanek, nauczycieli i innych pracowników szkoły, niewykonywanie poleceń  

      nauczycieli i pracowników szkoły związanych z porządkiem w szkole, brak kultury słowa,  

      za nieprzestrzeganie regulaminów sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, sali  

      gimnastycznej, za niszczenie sprzętu i urządzeń szkolnych, pomocy naukowych,  

      sprzętu sportowego, palenie papierosów na terenie szkoły i w jej otoczeniu).  

 

2.  Upomnienie ustne – udzielane przez dyrektora ( wicedyrektora ) szkoły 
     (przyczyny jak wyżej – uczeń nie wykazuje poprawy). 

 

3.  Nagana – udzielona przez dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej 

     (przyczyny jak wyżej – uczeń rażąco uchybia obowiązkom ucznia oraz przyjętym w szkole 

      normom i zasadom zachowania uczniów). 

 

4.  Zawieszenie w przywilejach ucznia – udzielane przez dyrektora szkoły na  wniosek 

                                                                     Rady Pedagogicznej (uczeń nie może  

                                                                     uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych,  

                                                                     reprezentować szkoły w imprezach szkolnych  

                                                                     i międzyszkolnych, brać udział w wycieczkach 

                                                                     klasowych oraz imprezach klasowych  

                                                                     i szkolnych, korzystać z form pomocy 

                                                                     materialnej lub rzeczowej)  

     (każde następne uchybienie obowiązkom szkolnym oraz przyjętym w szkole normom  

       i zasadom zachowania uczniów). 

5.  Skreślenie z listy uczniów – udzielane przez dyrektora szkoły na wniosek Rady 

                                                    Pedagogicznej 

     (spożywanie lub rozprowadzanie alkoholu/narkotyków podczas wszelkich form  

       działalności szkoły, włamania, kradzieże, dewastacja mienia szkolnego lub warsztatu 

       pracy, wykorzystywanie przewagi fizycznej, moralnej lub ekonomicznej, konflikt z  

       prawem – szczególne przypadki negatywnie wpływające na postawę innych uczniów,  

       nieprzestrzeganie regulaminów porządkowych mimo wcześniejszych kar dyscyplinarnych, 

       notoryczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, inne przypadki, których szkodliwość 

       społeczną rozpatruje rada pedagogiczna na wniosek zespołu wychowawczego). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       UWAGI KOŃCOWE 

 

1.   Przy stosowaniu kar bierz się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków 

      ucznia, stopień winy oraz dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków szkolnych. 

2.   Dyrektor szkoły może odstąpić od udzielenia kary jeżeli uzna za wystarczające  

      zastosowanie wobec ucznia innych środków oddziaływania wychowawczego. 

3.   W związku z zasadą wystawiania ocen za zachowanie odrębnie za każdy semestr 

      („Zasady oceniania zachowania w ZSB-U”) uczeń może zastać ukarany każdą z kar  

      dyscyplinarnych odrębnie za każdy semestr. 

4.   Czas kary „ Zawieszenia w przywilejach ucznia” jest zależny od przewinienia, decyzję  

      w tym względzie podejmuje Rada Pedagogiczna. 

5.   Obowiązkiem wychowawcy klasy jest przekazanie informacji o wykroczeniu ucznia 

      i zastosowanej przez szkołę karze (przekazanie informacji rodzic powinien potwierdzić 

      podpisem w Zeszycie Wychowawcy).  

6.   Uczeń lub/i rodzice/opiekunowie prawni ucznia mają prawo do odwołania się od  

      zastosowanej w stosunku do ucznia kary w terminie do 7 dni od przekazania informacji  

      przez wychowawcę. Odwołanie składa się na piśmie do dyrektora szkoły. 

7.   Należy przestrzegać gradacji stosowanych kar ( konieczna systematyczna kontrola  

      sytuacji wychowawczej klasy ), jedynie w wyjątkowych sytuacjach można ją pominąć 

      (np. drastyczne naruszenie Statutu Szkoły lub innych zasad i regulaminów). 

8.   O udzielenie kar od 3 do 5 wychowawca/nauczyciel lub Zespół Wychowawczy wnioskuje 

      na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

9.   Karę dyscyplinarną należy udzielić za:  

 

- ostrzeżenie ustne wychowawcy klasy – za poniżej - 50 p. lub od 10 do 20 N, 

- upomnienie ustne dyrektora (wicedyrektora) – za poniżej - 100 p. lub od 21 do 40 N, 

- nagana – za poniżej - 200 p. lub od 41 do 60 N, 

- zawieszenie w przywilejach ucznia – za więcej niż -300 p. lub powyżej 60 N. 

 

10. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia, liczba zdobytych punktów,  

       nawet dodatnich, nie ma wpływu na stosowanie kary dyscyplinarnej. 

 

 


