
 

 

 

SZKOLNY  SYSTEM  DYSCYPLINUJĄCY 
 

 

Szkolny system dyscyplinarny określa niewłaściwe zachowania uczniów oraz konsekwencje, które 

mogą spotkać ich w razie złamania obowiązujących w szkole zasad postępowania. Jasno określone 

konsekwencje, z którymi uczeń jest wcześniej zapoznany, dają mu możliwość unikania ich. 

Nauczyciel natomiast wie, jakimi środkami dyscyplinarnymi dysponuje. Zapobiega też stosowaniu 

dowolności i uznaniowości w stosowaniu przez nauczycieli konsekwencji. 

 

 

 

 

NIEWŁAŚCIWE  ZACHOWANIA  UCZNIÓW 
 

 

I.   Spóźnianie się na lekcje. 

II.   Odmowa wykonania polecenia. 

III.   Używanie wulgaryzmów. 

IV.  Zakłócanie procesu dydaktycznego (np. brak książek i zeszytów, rozmowy, jedzenie 

i picie na lekcji, wychodzenie z ławki, rzucanie papierków, odrabianie lekcji z innych 

przedmiotów itp.). 

V.   Wagary. 

VI.   Używanie podczas lekcji urządzeń zakłócających proces dydaktyczny. 

VII. Palenie papierosów na terenie szkoły lub w miejscach publicznych. 

VIII. Niszczenie mienia szkolnego, społecznego i kolegów. 

IX.    Zastraszanie kolegów, znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad rówieśnikami. 

X.   Bójka. 

XI.   Kradzież. 

XII. Wyłudzanie pieniędzy. 

XIII. Niewłaściwa postawa ucznia wobec nauczycieli i pracowników szkoły. 

XIV. Niedostarczanie w terminie do 2 tygodni usprawiedliwień za godziny nieobecne. 

XV. Stosowanie środków odurzających lub alkoholu na terenie szkoły. 

XVI. Przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

XVII. Dystrybucja środków odurzających na terenie szkoły. 
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KONSEKWENCJE  NIEWŁAŚCIWEGO  ZACHOWANIA 
 

 

 Spóźnianie się na lekcje 

 

 

1. Po 5-ciu spóźnieniach rozmowa z wychowawcą, ustne upomnienie. 

W przypadku braku poprawy: 

2. Rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), ocena 

cząstkowa naganna. 

3. Rozmowa dyscyplinująca w gronie pedagog - wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), 

udzielenie nagany przez wychowawcę z wpisem do dziennika. 

4. Rozmowa  dyscyplinująca w gronie pedagog – wychowawca - uczeń – rodzic (opiekun), 

wyznaczenie pracy społecznej na rzecz klasy lub szkoły. 

5. Zespół wychowawczy, ustalenie ostatecznej kary. 

 

 

Odmowa wykonania polecenia 

 

 

1. Przy pierwszej odmowie wykonania polecenia – rozmowa z wychowawcą, ocena 

cząstkowa naganna. 

2. Po drugiej odmowie wykonania polecenia - rozmowa dyscyplinująca w gronie pedagog - 

wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), udzielenie nagany przez wychowawcę z wpisem 

do dziennika. 

3. Po kolejnej  odmowie wykonania polecenia - zespół wychowawczy, ustalenie ostatecznej 

kary. 

 

 

Używanie wulgaryzmów 

 

1. Rozmowa z wychowawcą, ocena cząstkowa naganna. 

 

 

Zakłócanie procesu dydaktycznego (np. brak książek i zeszytów, rozmowy, jedzenie i picie na 

lekcji, wychodzenie z ławki, rzucanie papierków, odrabianie lekcji z innych przedmiotów itp.). 

 

1. Romowa ucznia z nauczycielem przedmiotu. 

W przypadku braku poprawy: 

2. Rozmowa z wychowawcą, ocena cząstkowa naganna. 

3. Powiadomienie rodziców (opiekunów) oraz zgłoszenie pedagogowi. 

4. Rozmowa dyscyplinująca w gronie pedagog - wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), 

udzielenie nagany przez wychowawcę z wpisem do dziennika. 

W przypadku braku poprawy:  

5. Zespół wychowawczy na wniosek wychowawcy, ustalenie ostatecznej kary. 

 

 

Wagary 

 

1. Po stwierdzeniu 20 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych - rozmowa dyscyplinująca 
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w gronie wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), ustne upomnienie, ocena cząstkowa 

naganna. 

2. Po stwierdzeniu 30 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych - zespół wychowawczy, 

który ustala zasady warunkowe (np. zawieszenie w prawach ucznia), ocena zachowania 

semestralna co najmniej nieodpowiednia. 

3. Po stwierdzeniu 40 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych – zawiadomienie Sądu 

Rodzinnego o braku nadzoru rodziców nad dzieckiem oraz o systematycznym uchylaniu się 

od obowiązku szkolnego, ocena zachowania semestralna naganna, w przypadku ucznia 

pełnoletniego (po spełnieniu punktów 1 i 2 ) rozpoczęcie procedury usunięcia ucznia ze 

szkoły. 

 

 

Używanie podczas lekcji urządzeń zakłócających proces dydaktyczny 

 

Uczeń zobowiązany jest przekazać urządzenie zakłócające proces dydaktyczny (np. telefon 

komórkowy) – po uprzednim wyłączeniu - nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a ten 

przekazuje urządzenie do depozytu w sekretariacie szkoły. Uczeń zobowiązany jest do 

powiadomienia rodzica lub prawnego opiekuna o zdarzeniu, a ten powinien zgłosić się po 

odbiór zdeponowanego urządzenia. 

 

 

 

Palenie papierosów na terenie szkoły lub w miejscach publicznych 

 

 

1. Rozmowa  dyscyplinująca w gronie pedagog – wychowawca - uczeń, ocena cząstkowa 

naganna, wyznaczenie pracy społecznej na rzecz szkoły oraz powiadomienie rodzica. 

2. W przypadku braku poprawy (już przy drugim zdarzeniu)  - rozmowa dyscyplinująca w 

gronie pedagog - wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), udzielenie nagany przez 

wychowawcę z wpisem do dziennika oraz udział w zajęciach antynikotynowych 

prowadzonych przez szkołę po lekcjach. Dopuszcza się również zawiadomienie policji 

lub Straży Miejskiej, które wyznaczają kary administracyjno-finansowe. 

 

 

 

Niszczenie mienia szkolnego, społecznego i kolegów 

 

Rozmowa dyscyplinująca w gronie pedagog - wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), 

ustalenie sposobu pokrycia szkód (pokrycie strat przez rodziców lub samodzielnie 

przez ucznia pełnoletniego, ewentualnie wyznaczenie prac na terenie szkoły, których 

zakres pokryje straty finansowe ZSP). 

 

 

 

Zastraszanie kolegów, znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad rówieśnikami 

 

 

Powiadomienie i wezwanie do szkoły rodziców (opiekunów) ucznia pokrzywdzonego i 

sprawcy, zawieszenie w prawach ucznia do momentu posiedzenia zespołu wychowawczego, 

zespół wychowawczy ustala ostateczną karę. 
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Bójka 

 

Powiadomienie i wezwanie do szkoły rodziców (opiekunów) ucznia pokrzywdzonego i 

sprawcy, zawieszenie w prawach ucznia do momentu posiedzenia zespołu wychowawczego, 

powiadomienie organów ścigania, zespół wychowawczy ustala ostateczną karę. 

 

 

Kradzież 

 

Wezwanie odpowiednich organów ścigania oraz powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia 

poszkodowanego i sprawcy. 

 

 

Wyłudzanie pieniędzy 

 

Powiadomienie i wezwanie do szkoły rodziców (opiekunów) ucznia pokrzywdzonego i 

sprawcy, zespół wychowawczy ustala ostateczną karę. 

 

 

Niewłaściwa postawa ucznia wobec nauczycieli i pracowników szkoły 

 

1. Rozmowa z wychowawcą, ustne upomnienie. 

W przypadku braku poprawy: 

2. Powiadomienie rodziców (opiekunów), ocena cząstkowa naganna. 

3. Rozmowa dyscyplinująca w gronie pedagog - wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), 

udzielenie nagany przez wychowawcę z wpisem do dziennika. 

4. Zespół wychowawczy, nagana dyrektora szkoły. 

W przypadku dalszego braku poprawy: 

5. Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły. 

 

 

Niedostarczanie w terminie do 2 tygodni usprawiedliwień za godziny nieobecne 

 

1. Rozmowa z wychowawcą, powiadomienie o tym fakcie rodziców (opiekunów). 

W przypadku braku poprawy: 

2. Rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), ocena 

cząstkowa naganna. 

3. Rozmowa dyscyplinująca w gronie pedagog - wychowawca – uczeń – rodzic (opiekun), 

udzielenie nagany przez wychowawcę z wpisem do dziennika. 

4. W przypadku braku poprawy - zespół wychowawczy, ustalenie ostatecznej kary. 

 

 

 

Ad.XV, XVI, XVII 

 

Każdy przypadek niewłaściwego zachowania jest rozpatrywany indywidualnie, nie 

obowiązuje tutaj gradacja kar. W każdym przypadku powiadamiana jest policja, a zespół 

wychowawczy podejmuje ostateczną decyzję. 

 

 
Stan na 17.09.2007 r. 


