ŁAMANIE

STATUTU

SZKOŁY
KARY

NA STARCIE
Na początku I i II półrocza uczeń otrzymuje
100 punktów dodatnich, co odpowiadać będzie
ocenie dobrej zachowania. W ciągu półrocza
uczeń może zwiększyć lub zmniejszyć ich
liczbę, co odpowiadać będzie wyższej lub
niższej ocenie zachowania.
Uczeń, który otrzymał 50 punktów ujemnych
w półroczu, nie może uzyskać wzorowej oceny
zachowania, a uczeń, który otrzymał 70
punktów ujemnych, nie może uzyskać oceny
bardzo dobrej.

UPOMNIENIE WYCHOWAWCY
Upomnienie wychowawcy jest to upomnienie
ucznia, o którym informowani są rodzice. Nagana
wychowawcy może być ustna lub wpisana do
dziennika lekcyjnego. Kara ta skutkuje wpisaniem
20 punktów ujemnych do zeszytu uwag.

NAGANA DYREKTORA

Nagana Dyrektora Szkoły jest pisemną lub
ustną formą ukarania ucznia za popełniony
czyn, kolejną po naganie wychowawcy klasy.
Jeżeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora
Szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych
punktów nie może otrzymać wyższej oceny
zachowania niż poprawna.

ZGŁOSZENIE SPRAWY DO WYDZIAŁU SPRAW
RODZINNYCH I NIELETNICH SĄDU
REJONOWEGO

Sprawę kieruje się do Wydziału Spraw Rodzinnych i
Nieletnich lub Sądu Rejonowego w następujących
przypadkach:
świadome, naganne działania na szkodę szkoły,
społeczności klasowej, uczniów, nauczycieli lub innych
pracowników szkoły,
nagminne nieusprawiedliwione opuszczanie
obowiązkowych zajęć szkolnych,
fałszowanie i niszczenie dokumentów szkolnych,
używanie środków odurzających, nakłanianie do tego
innych uczniów, ich rozprowadzanie na terenie szkoły lub
poza nim,
brak kontaktów ze szkołą rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia, w sytuacji łamania przez niego zasad
zawartych w Statucie Szkoły.

ZA CO MOŻNA DOSTAĆ PUNKTY UJEMNE?
Spóźnienie (do 10 minut) - 1 punkt (każdorazowo)
Godziny nieusprawiedliwione - 2 punkty (każda
nieusprawiedliwiona godzina)
Niezmienianie obuwia - 5 punktów (za każdy dzień)
Przeszkadzanie w lekcji - 5 punktów (każdorazowo)
Palenie papierosów(w tym elektronicznych) - 10 punktów
(każdorazowo)
Zachowania agresywne (agresja słowna lub fizyczna) - 15
punktów (każdorazowo)
Niestosowanie się do regulaminu szkoły (np. makijaż,
pomalowane paznokcie, brak stroju galowego) - 5 punktów
(każdorazowo)
Posługiwanie się telefonem komórkowym oraz innymi
urządzeniami (np. MP3, MP4) podczas lekcji - 5 punktów
(każdorazowo)
Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego - 5 punktów
(każdorazowo)

INFORMOWANIE RODZICÓW O KARZE
Zastosowanie kary musi być poprzedzone wnikliwą
analizą
wykroczenia
i
wstępnym
ustnym
poinformowaniem ucznia oraz jego rodziców (prawnych
opiekunów) o grożących konsekwencjach.
Wychowawca klasy jest zobowiązany informować
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w terminie nie
dłuższym niż 3 dni o zastosowaniu wobec niego kary.
Odpisy korespondencji z rodzicami, informacje o
udzielonych karach powinny znajdować się w
dokumentacji
szkolnej
–
wpis
w
dzienniku
elektronicznym w miejscu uwagi.
W przypadku umyślnego niszczenia i dewastacji mienia
i sprzętu szkolnego przez ucznia odpowiedzialność
materialną ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
UWAGA! Kara nie może naruszać godności
osobistej ucznia.

ODSTĄPIENIE OD KARY
Wnioski odstąpienia od kary, z zagwarantowaniem
współpracy i zwiększonej opieki nad uczniem może
zgłosić do dyrektora szkoły:
przewodniczący samorządu klasowego z wychowawcą,
przewodniczący samorządu uczniowskiego z opiekunem.
Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne
zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może
z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły
uznać karę za niebyłą.
Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez
wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w
terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji.
Wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i
zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7
dni.

DZIĘKUJĘ!
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