
Rozdział 5 

Nagrody i kary 

 

§ 30 

 

Nagrody 

 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

2) pracę na rzecz szkoły, 

3) pomoc innym uczniom, 

4) wzorową postawę, 

5) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce. 

2. Ustala się następujące formy nagród: 

1) pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów; 

2) pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców; 

3) pochwała ustna dyrektora w obecności uczniów; 

4) pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców; 

5) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa; 

6) list pochwalny do ucznia i jego rodziców; 

7) nagrody specjalne fundowane przez radę rodziców. 

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek: 

1) wychowawcy klasy; 

2) zespołu wychowawczego; 

3) samorządu uczniowskiego; 

4) rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1,2,7. 

4. Nagrody w formie określonej w pkt. 4,5,6 przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

5. Nagrody specjalne fundowane przez radę rodziców przyznawane są przez radę rodziców na 

wniosek rady pedagogicznej. Zasady przyznawania tych nagród określa regulamin rady 

rodziców. 

6. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły 

w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o 

przyznanej nagrodzie. 

7. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia pisma i informuje w 

formie pisemnej rodziców ucznia o zajętym stanowisku. 



8. W przypadku niezadowalającej decyzji dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom 

przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

 

§ 31 

 

Kary 

 

1. Wobec  uczniów  łamiących  przepisy  szkolne,  w  tym  szczególnie  postanowienia statutu 

szkoły stosuje się kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej. 

2. Nauczyciel może stosować wobec ucznia jedynie kary wymienione w §31 . 

3. Ustala się następujące rodzaje kar i oddziaływań wychowawczych: 

1) rozmowa z uczniem ze szczególnym zwróceniem uwagi na normę, która została 

złamana: 

a) rozmowa indywidualna z uczniem poza klasą; 

b) na forum klasy; 

2) wpis uwagi w dzienniku elektronicznym lub zeszycie ucznia; 

3) pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia przez nauczyciela; 

4) bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami (i uczniem); 

5) bezpośredni nadzór pedagoga (psychologa) szkolnego i wychowawcy w uzgodnionej z 

rodzicami formie; 

6) rozmowa nauczyciela z uczniem z udziałem dyrektora lub wicedyrektora szkoły; 

7) rozmowa nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora szkoły (i ucznia); 

8) w przypadku długotrwałego lub zagrażającego bezpieczeństwu uczniów lub 

pracowników szkoły braku oczekiwanych efektów pracy wychowawczej, szkoła 

zawiadamia instytucje (sąd, prokuratura); 

9) przedstawienie problemu na zebraniu rady pedagogicznej, która podejmuje 

postanowienie o zastosowaniu kary: 

a) przeniesieniu ucznia do innej klasy (okresowym lub stałym), 

b) wystąpieniu do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

4. Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami ujętymi w ust. 1 to: 

1) w uzgodnieniu z rodzicami ucznia – wykonanie dodatkowych czynności na rzecz  

społeczności szkolnej; 

5. Nauczyciel o każdej wymierzonej karze powiadamia rodziców ucznia. 

6. Decyzję o orzeczeniu kary w trybie, o którym mowa ust. 3 pkt. 9 podejmuje dyrektor szkoły 

i przekazuje ją uczniowi oraz jego rodzicom najpóźniej w ciągu 7 dni od zebrania rady 

pedagogicznej. 



7. Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty  

o przeniesienie ucznia do innej szkoły za popełnienie czynów karalnych lub 

chuligańskich zachowań, jeśli: 

1) zastosowane wcześniej kary nie spowodowały poprawy w postawie ucznia; 

2) istnieje przekonanie, że zmiana środowiska szkolnego wpłynie korzystnie na poprawę 

jego zachowania. 

8. W wyjątkowych sytuacjach zastosowanie kary wobec ucznia może nastąpić łącznie  

lub z pominięciem wymienionej w ust. 1 gradacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia. 

9. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od każdej kary. 

10. W przypadku kar, o których mowa w §31 ust.3 pkt.1-7 i w § 31 ust.7 uczeń ma prawo 

odwołania się do wychowawcy. 

1) Wychowawca zobowiązany jest do rozpoznania sprawy w ciągu 3 dni. 

2) Jeśli uczeń nie jest usatysfakcjonowany działaniami wychowawcy, ma prawo odwołać 

się do pedagoga szkolnego. 

3) Uczniowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 3 dni od niesatysfakcjonującego 

działania wychowawcy i pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły. 

4) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpoznania odwołania i podjęcia decyzji  

w ciągu 3 dni. 

11. Istnieje możliwość odwołania się od kary, o której mowa w § 31 ust. 3 pkt. 9 do dyrektora 

szkoły w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 5 dni od zastosowania kary. Dyrektor 

zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu 7 dni w formie pisemnej. 

12. W przypadku niezadowalającej decyzji dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom 

przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

§ 31a 

 

1. Uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły  za zgodą Kuratora Oświaty: 

1) w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar                           

w przypadku: 

a) posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub 

psychotropowych; 

b) naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli); 

c) spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, 

alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji. 

2) bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie                          w 

przypadku orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie 

kradzieży i rozboju. 

2. W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą złożyć skargę do 

dyrektora   szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni ją rozpatrzyć i w formie 

pisemnej powiadomić o swojej decyzji zainteresowane osoby. 



3. W przypadku niezadawalającej decyzji, rozstrzygnięcia skargi przez dyrektora, 

uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do organu nadzoru 

pedagogicznego. 

4. W przypadku wystąpienia sporu/ konfliktu między uczniem i nauczycielem lub innym 

pracownikiem szkoły, uczeń i jego rodzice mogą wystąpić o rozstrzygnięcie sporu przez 

dyrektora szkoły lub odpowiedni organ nadzorujący szkołę, o ile rozstrzygnięcie 

dyrektora jest niezadowalające. 

 

 


