Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 28.08.2014r.

Wykaz przewinień, konsekwencji oraz stosowanych kar

L.p.
1.

Przewinienie
Uczeń nie zmienia obuwia przy wejściu
do pomieszczeń szkolnych.




2.

Uczeń przychodzi na zajęcia lekcyjne i/
lub uroczystości szkolne w stroju
niestosownym do okoliczności.





3.

Uczeń nie dostosowuje wyglądu do
wymagań regulaminu.







3.

Uczeń nagminnie przeszkadza w
prowadzeniu zajęć, nie reaguje na
uwagi nauczyciela.















Konsekwencje/ kary
prace porządkowe na terenie
szkoły;
przekazanie na rzecz szkoły
środka do czyszczenia podłóg.
pouczenie przez wychowawcę,
Dyrektora Szkoły, nauczyciela;
upomnienie ucznia przez
wychowawcę, Dyrektora Szkoły;
rozmowa z Rodzicami ucznia.
usunięcie kolczyków lub innej
biżuterii,
upomnienie wychowawcy,
rozmowa z rodzicami,
nagana wychowawcy,
obniżenie oceny z zachowania.
ostrzeżenie ucznia przez
nauczyciela;
zadanie uczniowi dodatkowej
pracy z przedmiotu
(wypracowanie, referat, zadania,
gazetka ścienna), sprawdzenie
jakości wykonania, ocena;
rozmowa ostrzegawcza z
wychowawcą;
usunięcie ucznia z zajęc i oddanie
pod opiekę pedagoga/ psychologa
lub Dyrektora;
pozostawienie ucznia po zajęciach
lekcyjnych, polecenie wykonania
konkretnego zadania
(opracowanie tematu, rozwiązanie
zadań, ćwiczeń);
pisemne upomnienie ucznia przez
wychowawcę, powiadomienie
Rodziców;
zobowiązanie ucznia do
prowadzenia dzienniczka
zachowania i jego codziennej
kontroli przez Rodziców;
odebranie uczniowi możliwości
korzystania z dodatkowych









4.

Większość uczniów w klasie
przeszkadza lub uniemożliwia
prowadzenie zajęć.
















wyjaśnień nauczyciela,
korzystania z dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
nagana Dyrektora Szkoły i
zobowiązanie ucznia do poprawy
zachowania;
zobowiązanie Rodzica do
czasowego przychodzenia na
zajęcia lekcyjne razem z
dzieckiem;
obniżenie oceny z zachowania;
przeniesienie do innej klasy;
wystąpienie Dyrektora Szkoły do
Kuratora
Oświaty o
przeniesienie ucznia do innej
szkoły.
ostrzeżenie klasy przez
nauczyciela;
kartkówka z ostatnich 3-ch lekcji
na następnych zajęciach bez
uwzględnienia nieprzygotowań;
przerwanie prowadzenia zajęć
przez nauczyciela, polecenie
samodzielnego opracowania
tematu przez uczniów,
sprawdzenie wiedzy i umiejętności
uczniów na następnych zajęciach
bez uwzględniania
nieprzygotowań;
przydzielenie przez nauczyciela
dodatkowej pracy domowej,
sprawdzenie i ocena pracy;
rozmowa ostrzegawcza
wychowawcy z klasą;
pozostawienie klasy po zajęciach
lekcyjnych, zgłoszenie faktu
Dyrektorowi Szkoły;
wezwanie Rodziców na wspólne
spotkanie z uczniami,
wychowawcą i nauczycielami,
wspólne ustalenia, informacja o
dalszych konsekwencjach;
obecność Rodziców na zajęciach
lekcyjnych przez czas określony;
czasowe pozbawienie klasy
przywilejów: zakaz organizowania
wycieczek, imprez klasowych,
zakaz udziału w dyskotekach
szkolnych, brak możliwości
zgłaszania nieprzygotowąń,
niemożność przekładania



5.

Uczeń korzysta z telefonu
komórkowego w trakcie lekcji lub
posługuje się nim na terenie szkoły w
sposób niewłaściwy.






6.

Uczeń nie pracuje na zajęciach
lekcyjnych, nie wykonuje poleceń
nauczyciela.













7.

Indywidualne ucieczki ucznia z zajęć
lekcyjnych.








terminów sprawdzianów i prac
klasowych;
obniżenie oceny z zachowania.
odebranie telefonu uczniowi i
pozostawienie w depozycie do
czasu zakończenia zajęć
lekcyjnych w tym dniu lub do
czasu przybycia Rodzica.
obniżenie oceny z zachowania jeśli
powtarza się wykroczenie często.
jeśli kręcony jest film na terenie
szkoły bez zgody dyrektora,
zabezpieczenie telefonu lub taśmy
do czasu wyjaśnienia z Rodzicami
bądź policją.
ostrzeżenie ucznia przez
nauczyciela;
wstawienie w dzienniku „-„ lub
oceny ndst za pracę ucznia na
lekcji, zależnie od wcześniejszych
ustaleń;
pisemne upomnienie ucznia przez
wychowawcę, wezwanie Rodziców;
pozbawienie przywilejów
uczniowskich;
pozostawienie ucznia po zajęciach
lekcyjnych celem uzupełnienia
wiadomości z zajęć, w których nie
uczestniczył;
przydzielenie przez nauczyciela
dodatkowej pracy domowej, która
zostanie sprawdzona i oceniona;
nagana od wychowawcy i
Dyrektora Szkoły;
obniżenie oceny z zachowania.
rozmowa ostrzegawcza
wychowawcy z uczniem;
2-krotne pisemne upomnienie
ucznia przez wychowawcę,
wezwanie Rodziców;
dodatkowe prace z zajęć
dydaktycznych, z których uczeń
ucieka i ocena jakości ich
wykonania;
upomnienie lub nagana od
Dyrektora Szkoły, zobowiązanie
ucznia do poprawy zachowania;

8.

Zbiorowa ucieczka z zajęć lekcyjnych.



obniżenie oceny z zachowania.



wezwanie Rodziców, wspólne
spotkanie z wychowawcą i
uczniami;
zawieszenie na czas określony w
przywilejach ucznia: zakaz
organizowania wycieczek, udziału
w dyskotekach szkolnych,
przekładania terminów
sprawdzianów, zgłaszania
nieprzygotowań, udziału w
dodatkowych zajęciach
organizowanych przez szkołę;
samodzielne opanowanie wiedzy i
umiejętności z zajęć, które
uczniowie opuścili, sprawdziany
przedmiotowe na najbliższych
zajęciach;
obniżenie oceny z zachowania;
dodatkowa praca na rzecz szkoły.








8.

Notoryczne uchylanie się ucznia od
realizacji obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki, słaba frekwencja
ucznia, który ukończył 18 lat.















rozmowa ostrzegawcza
wychowawcy z uczniem,
powiadomienie Rodziców;
pisemne 2-krotne upomnienie
ucznia przez wychowawcę,
zawarcie kontraktu z uczniem;
pisemna nagana udzielona
uczniowi przez wychowawcę,
wezwanie Rodziców;
nagana udzielona uczniowi przez
Dyrektora Szkoły w obecności
Rodzica, wychowawcy i pedagoga
szkolnego;
obniżenie oceny z zachowania;
skierowanie sprawy ucznia do
Urzędu Gminy i/ lub do Wydziału
Policji ds. Nieletnich;
skierowanie sprawy do Sądu
Rodzinnego i dla Nieletnich;
skreślenie ucznia pełnoletniego z
listy uczniów, powiadomienie
Rodziców.

9.

Agresywne zachowania ucznia: bicie,
kopanie, popychanie, poszturchiwanie,
niszczenie mienia, grożenie, wulgarne
odnoszenie się do innych, ośmieszanie,
psychiczne znęcanie się, szantażowanie,
cyberprzemoc itp.


















10.

Wulgarne zachowanie wobec koleżanek
i kolegów



przeprowadzenie z uczniem
rozmowy ostrzegawczej przez
wychowawcę i zobowiązanie
ucznia do zaprzestania
wulgarnego zachowania
upomnienie z wpisem do akt
osobowych ucznia z
powiadomieniem Rodziców
obniżenie oceny z zachowania



wezwanie Policji;



ocena naganna z zachowania;





11.

Uczeń sprawcą czynu karalnego lub
przestępstwa: rozbój, uszkodzenie ciała,
wymuszenie, kradzież, włamanie,
dewastacja mienia, groźby karalne,

zadośćuczynienie
poszkodowanemu: indywidualne
lub publiczne przeproszenie;
naprawienie szkody materialnej
przez ucznia i/ lub jego Rodziców;
pisemne upomnienie przez
wychowawcę lub/ i nagana
udzielona przez Dyrektora Szkoły,
wezwanie Rodziców; zawarcie
kontraktu z uczniem;
obniżenie oceny z zachowania do
nagannej włącznie;
zawieszenie w niektórych prawach
ucznia na czas określony;
wykonanie i przedstawienie na
forum klasy/ szkoły dodatkowej
pracy: pomocy dydaktycznej lub
gazetki ściennej, plakatu, referatu
na temat agresji;
obowiązkowy udział w cyklicznych
zajęciach z pedagogiem/
psychologiem szkolnym lub terapii
w placówce specjalistycznej;
obowiązek spędzania przerw w
gabinecie pedagoga lub innym
wyznaczonym przez Dyrektora
miejscu, przez określony okres
czasu;
wezwanie Policji i Rodziców przez
Dyrektora Szkoły;
wniosek Dyrektora Szkoły do Sądu
Rodzinnego i dla Nieletnich;
wystąpienie Dyrektora Szkoły do
Kuratora Oświaty o przeniesienie
ucznia do innej szkoły;

podrabianie lub niszczenie dokumentów,
posiadanie niebezpiecznych narzędzi lub
przedmiotów i inne czynności
przewidziane prawem.

12.

Palenie tytoniu przez ucznia na terenie
szkoły.



zawieszenie do końca roku
szkolnego prawa ucznia do:
udziału w wycieczkach, imprezach
odbywających się na terenie
szkoły, zawodach sportowych;



w przypadkach zagrożenia
bezpieczeństwa innych członków
społeczności szkolnej – wdrożenie
przez Dyrektora procedur
usunięcia ucznia ze szkoły;
wykonanie prac porządkowych na
terenie szkoły;
przyniesienie do szkoły środków
czystości za sumę10 zł lub
wpłacenie tej kwoty w
sekretariacie;
powiadomienie Rodziców ucznia
przez wychowawcę i zobowiązanie
ucznia do zaprzestania palenia
papierosów;
przygotowanie i wygłoszenie przez
ucznia pogadanki na temat
nikotynizmu, wykonanie gazetki
ściennej itp.;
obniżenie oceny z zachowania.
podanie do publicznej wiadomości
nazwiska ucznia (wywieszenie
informacji na tablicy ogłoszeń)











13.

Uczeń na terenie szkoły jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.











badanie na obecność w organizmie
ucznia alkoholu lub narkotyków
przeprowadzone przez
pielęgniarkę szkolną lub lekarza,
jeżeli Rodzic wyraził na to pisemną
zgodę;
wezwanie lekarza celem ustalenia
stopnia odurzenia ucznia i
zagrożenia dla jego zdrowia;
wezwanie Rodziców ucznia, który
nie ukończył 17 lat do
natychmiastowego stawiennictwa
w szkole; zobowiązanie ucznia do
abstynencji, a Rodziców do
podjęcia właściwych działań;
wezwanie Policji: uczeń skończył
17 lat, Rodzice ucznia nieletniego
odmawiają przyjścia, uczeń jest
agresywny lub zachowuje się
gorsząco;
obniżenie oceny z zachowania do
nagannej włącznie;











14.

Uczeń na wycieczce szkolnej jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających.















15.

Na terenie szkoły uczeń pije alkohol lub
zażywa inne środki odurzające.









okresowe kontrolne badania
ucznia na obecność środków
psychoaktywnych po uzyskaniu
pisemnej zgody Rodzica;
wykonanie przez ucznia
dodatkowej pracy na rzecz klasy/
szkoły;
zobowiązanie Rodzica do
konsultacji/terapii w placówce
specjalistycznej;
usunięcie ze szkoły ucznia w
przypadkach niedotrzymywania
zobowiązań dotyczących
abstynencji;
skierowanie sprawy ucznia do
Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich;
wezwanie Rodziców ucznia do
natychmiastowego odebrania
dziecka;
wezwanie Policji, powiadomienie
Rodziców przez nauczyciela;
zobowiązanie ucznia do
zachowania abstynencji;
obniżenie oceny z zachowania do
nagannej włącznie;
wykonanie przez ucznia
dodatkowej pracy na rzecz klasy/
szkoły;
zawieszenie niektórych praw
ucznia na czas określony;
okresowe kontrolne badania
ucznia na obecność środków
psychoaktywnych po uzyskaniu
pisemnej zgody Rodzica;
zobowiązanie Rodziców do
konsultacji/ terapii w placówce
specjalistycznej;
skierowanie sprawy ucznia do
Sądu Rodzinnego i i dla Nieletnich.
wezwanie Policji, lekarza ;
wezwanie Rodziców ucznia, który
nie ukończył 17 lat, do
natychmiastowego stawiennictwa;
ocena naganna z zachowania;
zawieszenie na czas określony w
niektórych prawach ucznia;
zobowiązanie ucznia do
zaniechania podobnych zachowań
w przyszłości;
wykonanie przez ucznia






16.

Posiadanie przez ucznia narkotyków
lub innych środków psychoaktywnych:
sterydy, anaboliki, środki
psychotropowe itp.







17.

Posiadanie przez ucznia przedmiotów
niebezpiecznych lub innych używanych
w sposób niewłaściwy.(np. posiadanie
papierosów, alkoholu w szkole lub na
wycieczce)






dodatkowej pracy na rzecz klasy/
szkoły;
okresowe kontrolne badanie
ucznia na obecność środków
psychoaktywnych po uzyskaniu
pisemnej zgody Rodzica;
obowiązkowa konsultacja/ terapia
w placówce specjalistycznej;
skierowanie sprawy do Sądu
Rodzinnego i dla Nieletnich.
wezwanie Policji;
wezwanie Rodziców ucznia, który
nie ukończył 17 lat do
natychmiastowego stawiennictwa;
ocena naganna z zachowania;
okresowe kontrolne badania
ucznia na obecność środków
psychoaktywnych po uzyskaniu
pisemnej zgody Rodzica;

rozmowa ostrzegawcza
wychowawcy z uczniem.
powiadomienie Rodziców.
obniżenie oceny z zachowania.
nagana dyrektora szkoły z wpisem
do akt ucznia.

