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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 

nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

wyników i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. nr 83, 

poz. 562 ze zmiana w 2007 r. nr 130, poz. 906). 
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Wstęp 

 

1. Niniejszy regulamin stanowi niezbędne uzupełnienie Statutu Szkoły, określa zasady 

współdziałania i reguły zachowań obowiązujące w społeczności szkolnej. 

2. W szkole działa system nagród i kar stosowanych wobec uczniów. 

3.  Nie mogą być użyte kary, które naruszają nietykalność i godność osobistą ucznia.  

4. Nauczyciele Wychowawcy mają obowiązek omówić poniższe punkty regulaminu  

na pierwszych lekcjach wychowawczych i potwierdzić ten fakt zapisem w dzienniku 

lekcyjnym. 

5. O przyznanej uczniowi nagrodzie lub karze Wychowawca zobowiązany jest 

poinformować rodzica/opiekuna prawnego oraz dokonać stosownego zapisu  

w szkolnej dokumentacji. 

6. Uczniowie mają prawo odwołania się od wyznaczonej kary do Dyrektora Szkoły  

lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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§ 1 

 

NAGRODY przyznawane przez Dyrekcję Szkoły, Radę Rodziców, Wychowawców  

i Nauczycieli, Samorząd Uczniowski i organizacje działające na terenie szkoły. 

 

Zasady ogólne: 

 Fakt przyznania nagrody jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym klasy, protokołach 

Rady Pedagogicznej, może być także odnotowany w Kronice Szkoły lub na stronie 

internetowej. 

 Nagrody mogą być udzielane w formie pochwały ustnej lub pisemnej oraz nagrody 

rzeczowej lub pieniężnej (finansowanie z budżetu szkoły lub przez Radę Rodziców). 

 

1. Ucznia można nagrodzić i wyróżnić za: 

 

1) Bardzo dobre lub dobre wyniki w nauce i co najmniej dobre zachowanie. 

2) Wzorową frekwencję. 

3) Sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków. 

4) Osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu. 

5) Zdecydowane reagowanie na przejawy agresji i przemocy w szkole. 

6) Prace społeczne na rzecz szkoły, społeczności szkolnej lub działanie 

zasługujące na uznanie środowiska, takie jak: 

a) systematyczna i efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim  

i innych organizacjach, zespołach i kołach zainteresowań, 

b) dbałość o otoczenie szkoły, klasy, pracowni przedmiotowej, 

c) pomoc koleżeńska w nauce, 

d) opieka nad niepełnosprawnym kolegą, 

e) wyjątkowe zasługi dla ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska 

przyrodniczego, 

f) udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 
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§ 2 

 

Nagrody mogą być udzielane w następującej formie: 

1. Indywidualne: 

1) świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nagroda rzeczowa, z zaznaczeniem, 

że średnia ocen wynosi powyżej 4,75 i przy wzorowym lub bardzo dobrym 

zachowaniu, 

2) dyplom uznania za dobre wyniki w nauce i co najmniej dobre zachowanie, 

3) dyplom uznania za wzorową frekwencję, 

4) pochwała Dyrektora wobec klasy lub wszystkich uczniów szkoły, 

5) pochwała Wychowawcy wobec klasy, 

6) list pochwalny, gratulacyjny Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły skierowany 

do rodziców ucznia i zakładu pracy za szczególne osiągnięcia szkolne  

i wzorowe zachowanie, 

7) stypendium za wyniki w nauce (średnia 4,5 i wyższa, wzorowe lub bardzo 

dobre zachowanie), 

8) nagroda rzeczowa, 

9) dyplom uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu, 

10) dyplom uznania za udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych, np. 

„Sportowiec Roku”, 

11) dyplom uznania dla najlepszego ucznia w szkole, np. „Maturzysta Roku”, 

12) dyplom uznania dla najlepszego ucznia w zawodzie, 

13) nagroda rzeczowa lub finansowa za 100 % frekwencję. 

 

2. Zbiorowe: 

1) pochwała Wychowawcy, 

2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec Rady Pedagogicznej, uczniów szkoły, 

Rady Rodziców, 

3) dofinansowanie do klasowej wycieczki, 

4) dofinansowanie do studniówki. 
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§ 3 

 

KARY 

Zasady ogólne: 

1. Podstawą systemu wychowawczego jest ponoszenie przez ucznia konsekwencji 

popełnionego czynu. W miarę możliwości uczniowie dokonują naprawy uczynionego 

zła. 

2. Stosowane środki wychowawcze powinny przynosić pożytek sprawcy całego 

postępowania i szkole. 

3. Każdorazowo sprawcy lub sprawcom należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens 

zastosowania środka wychowawczego. 

4. Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole jak i poza szkołą, a także 

na zajęciach praktycznych i kursach. 

5. Kara może być zastosowana po zapoznaniu się z okolicznościami przewinienia  

i wysłuchaniu wyjaśnień ucznia. 

6. Może nastąpić załagodzenie  kary w przypadku szczególnych zasług ucznia. 

 

§ 4 

 

Wobec uczniów niewywiązujących się z obowiązków szkolnych lub naruszających ogólnie 

przyjęte normy obyczajowe, moralne i prawne, przewiduje się stosowanie następujących kar: 

 

1. Upomnienie Wychowawcy (ustne lub pisemne z wpisem do dziennika) – może 

powodować obniżenie oceny z zachowania i pozbawienie możliwości udziału  

w imprezie szkolnej lub klasowej. 

2. Upomnienie Dyrektora Szkoły (ustne lub pisemne z wpisem do dziennika) – powoduje 

obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej i nadzór Pedagoga/Psychologa 

szkolnego. 

3. Nagana Wychowawcy (z wpisem do dziennika i pisemnym powiadomieniem 

rodziców/opiekunów prawnych) – powoduje obniżenie oceny z zachowania do 

nagannej i nadzór Pedagoga/Psychologa szkolnego. 

4. Nagana Dyrektora Szkoły (z pisemnym powiadomieniem rodziców/opiekunów 

prawnych oraz zakładu pracy, w którym uczeń odbywa praktyczną naukę zawodu)  
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– powoduje obniżenie oceny z zachowania do nagannej i nadzór 

Pedagoga/Psychologa szkolnego, pozbawienie funkcji pełnionych w Samorządzie 

Klasowym lub Samorządzie Uczniowskim. 

5. Przeniesienie do innej szkoły lub klasy. 

6. Skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

§ 5 

 

KARY stosuje Rada Pedagogiczna, Dyrekcja Szkoły, Wychowawcy, Nauczyciele  

(w tym nauczyciele praktycznej nauki zawodu)  

za nieprzestrzeganie Statutu szkoły, a w szczególności za: 

 

1. Lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych: 

1) nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych i praktycznej nauki zawodu, 

2) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych. 

2. Używanie na lekcji telefonów komórkowych, dyktafonów, kamer i aparatów 

fotograficznych. 

3. Naruszenie godności ludzkiej, nietykalności cielesnej człowieka w szkole i poza nią. 

4. Stosowanie agresji i przemocy fizycznej lub psychicznej wobec kolegów, nauczycieli 

oraz pracowników niepedagogicznych szkoły. 

5. Brutalność, wulgarność i chuligaństwo. 

6. Niszczenie mienia szkoły, wandalizm. 

7. Picie alkoholu, palenie papierosów, stosowanie środków odurzających. 

8. Rozpowszechnianie patologii społecznych (alkoholizmu, narkomanii, rozprowadzania 

środków odurzających na terenie szkoły). 

9. Unikanie odpowiedzialności za popełnione czyny poprzez obarczanie winą innych. 

10. Kłamstwa, krętactwo i oszukiwanie. 

11. Fałszerstwo (m.in. dopisywanie ocen w dzienniku, fałszowanie zwolnienia lekarskiego  

lub innych dokumentów). 

12. Kradzież. 

 

 

 

§ 6 
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Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów 

w następujących przypadkach: 

 

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty szkoła pełni funkcje dydaktyczno – 

wychowawczą i opiekuńczą, zatem skreślenie z listy uczniów winno być stosowane tylko 

w szczególnych przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania 

wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

1. Kradzieże lub przestępstwa ścigane z mocy prawa w szkole i poza nią. 

2. Handel narkotykami lub używanie ich na terenie szkoły lub w miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu. 

3. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym lub pobyt w areszcie śledczym. 

4. Opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia przez okres 2 miesięcy 

(nieobecność ciągła), po trzykrotnym powiadomieniu rodziców o fakcie 

nieuczęszczania ucznia pełnoletniego do szkoły (telefonicznie, w trakcie konsultacji, 

spotkania z rodzicami lub co najmniej raz  w formie listu poleconego)  oraz braku 

reakcji ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych na działania podjęte przez szkołę.  

5. Kontynuowanie nauki w innej szkole lub brak podjęcia obowiązku nauki do 15 

października w danym roku szkolnym. 

6. Spożywanie alkoholu lub stan wskazujący na nietrzeźwość w szkole i poza nią (np. 

Klub sportowy START, miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu). 

7. Wybryki chuligańskie mające znamiona bandytyzmu lub rozboju. 

8. Psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad kolegami w stopniu zagrażającym  

ich zdrowiu lub życiu. 

9. Dopuszczenie się rażących uchybień w wykonywaniu obowiązków wynikających  

z regulaminu pracy przez pracownika młodocianego. 

10. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę z młodocianym pracownikiem - uczeń 

nie dostarczy w ciągu 4 tygodni nowych dokumentów (umowy). 

11. Uwłaczanie godności nauczyciela lub innych pracowników szkoły, mimo oddziaływań 

wychowawczych, uczeń nie wykazuje poprawy, a współpraca z rodzicami/opiekunami 

prawnymi nie przynosi pożądanych efektów. 

12. Brak uzyskania promocji po raz drugi do klasy programowo wyższej lub 

nieukończenie Szkoły przez ucznia . 
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13.  Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na powtarzanie klasy. 

14. Uczeń do sierpniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej nie złoży podania do 

Dyrektora Szkoły o wyrażenie zgody na powtarzanie klasy. 

15. Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia przez ucznia niepełnoletniego przez okres 

co najmniej 3 miesięcy przed klasyfikacją śródroczną i roczną – (nieobecność ciągła). 

Działania podjęte przez dyrektora, pedagoga lub wychowawcę oraz kontakty  

z rodzicami/opiekunami prawnymi nie przynoszą pożądanych efektów. 

(Przed skreśleniem z listy, o nieobecnościach ucznia niepełnoletniego rodzice/prawni 

opiekunowie powinni być poinformowani telefonicznie, w trakcie konsultacji, 

spotkania z rodzicami lub co najmniej raz w  formie listu poleconego). 

16. Świadome spowodowanie w Szkole niebezpieczeństwa powszechnego polegającego 

na wywołaniu zagrożenia przerwania zajęć lekcyjnych i narażenia na bezpieczeństwo 

osób przebywających w budynku. 

17. Niszczenie, dewastacja wyposażenia Szkoły lub własności prywatnej innych osób  

o znacznej wartości. 

18. Agitacja do przynależności do grup przestępczych, sekt, namawianie lub 

postępowanie według zachowań niezgodnych z prawem, w tym: prostytucji, 

posiadania, zażywania i sprzedaży narkotyków, pozostawanie w konflikcie z prawem. 

Zastosowane metody resocjalizacji nie przynoszą efektów, a uczeń popełnia nowe 

przestępstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

 

Tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów 
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1. Nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny sporządza pisemną informację o zaistniałym  

przewinieniu oraz przygotowuje wniosek o skreślenie z listy uczniów. 

2. Przygotowana dokumentację wnioskodawca przekazuje Dyrektorowi Szkoły. 

3. Dyrektor bada, czy dane wydarzenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły jako 

przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów. 

4. Uczeń ma prawo wskazać rzeczników obrony w swojej sprawie (wychowawcę, pedagoga, 

psychologa). 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia z listy 

uczniów. Uchwała musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady, przy zachowaniu quorum.  

       6. Dyrektor zwraca się do Samorządu Uczniowskiego o opinię dotyczącą ucznia. 

7. Samorząd Uczniowski wyraża swoją opinię na piśmie. 

     8. Opinia Samorządu Uczniowskiego na temat ucznia nie jest dla Dyrektora wiążąca, lecz bez 

niej decyzja nie jest zgodna z prawem. 

9. Skreślenie z listy uczniów Zespołu dokonuje Dyrektor Szkoły decyzją 

administracyjną w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej, 

10.Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie do Rady 

Pedagogicznej od decyzji o skreślenie z listy uczniów, w terminie do 7 dni od otrzymania 

pisma. 

11. Uczniowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji przysługuje prawo do odwołania do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem, czyli Kuratorium Oświaty w  

Lublinie, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

12. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. 

     13.Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują rodzice/prawni opiekunowie. 

     14. W sytuacji, gdy nie ma możliwości odbioru decyzji przez ucznia, rodziców lub 

opiekunów  prawnych, pismo wysyłane jest pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. 

 

15. Decyzja o skreśleniu powinna zawierać: 

1) numer (szkoła prowadzi rejestr decyzji), 

2) oznaczenie organu wydającego decyzję, 

3) datę wydania, 

4) oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia), 
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5) podstawę prawną: właściwy punkt, paragraf ustawy o systemie oświaty, art. 104Kpa, 

artykuł Statutu Szkoły, 

6) treść decyzji (rozstrzygnięcie), 

7) uzasadnienie decyzji: 

a. faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie), 

b. prawne (powołanie się na Statut Szkoły – dokładna treść zapisu w Statucie), 

8) pouczenie o prawie do odwołania, 

9) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji. 

 

§ 8 

 

1. Uczeń może być zawieszony w prawach ucznia przez Dyrektora Szkoły, na wniosek 

Wychowawcy klasy, w szczególnie drastycznych sytuacjach do czasu przybycia 

zawiadomionych o tym rodziców/opiekunów prawnych za: 

1) kradzież, 

2) wybryki chuligańskie, 

3) psychiczne i fizyczne znęcanie się nad koleżankami i kolegami, 

4) wymuszanie pieniędzy lub innych świadczeń, 

5) szkodliwy i demoralizujący wpływ na społeczność uczniowską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 

 

KARY dodatkowe: 

 

1. Pozbawienie pełnionych funkcji w szkole. 

2. Obniżenie oceny z zachowania (do oceny nagannej włącznie). 
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3. Zawieszenie w czynnościach ucznia do czasu wyjaśnienia sprawy (zawieszenie ucznia 

może nastąpić w sytuacjach wyjątkowych takich jak: zagrożenie zdrowia, życia 

ludzkiego lub deprawującego wpływu na innych członków społeczności szkolnej). 

4. Przeniesienie do równoległej klasy w szkole. 

5. Pozbawienie prawa wyborczego w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. 

6. Wykonywanie prac porządkowych na terenie budynku i posesji szkoły, 

7. Pozbawienie możliwości korzystania z przyznanych przez szkołę form pomocy 

materialnej. 

8. Skierowanie ucznia na wniosek Dyrektora Szkoły do Ośrodka Wsparcia 

Wychowawczego. 

9. Nadzór Pedagoga/Psychologa szkolnego. 

 

§ 10 

 

1. Możliwe jest udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej klasy. 

2. Zespoły klasowe za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i lekceważący stosunek  

do obowiązków szkolnych mogą być ukarane: 

1) naganą Dyrektora Szkoły wobec społeczności uczniowskiej, 

2) zakazem udziału w wycieczkach lub innych imprezach szkolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11 

 

1. Szkoła informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia i zakład pracy o przyznanej 

uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

2. Fakt zastosowania kary jest odnotowany w dokumentach ucznia i dzienniku 

lekcyjnym. 
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3. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary, w tym skreślenia z listy 

uczniów, w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę, innego nauczyciela 

szkoły lub Samorząd Uczniowski po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Poręczenie powinno określać czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie 

pozwoli ją darować. 

5. Zawieszenie wykonywanej kary może być połączone z nałożeniem na ucznia 

dodatkowych obowiązków. 

6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

7. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność lub godność 

osobistą ucznia. 

8. Kara, o ile nie zostanie anulowana, musi być uwzględniona  przy ustaleniu oceny  

z zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 

 

Sposoby i formy dokumentowania kar: 

 

1. Niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczycieli w formie uwag  

w dzienniku lekcyjnym. 
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2. Zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez Wychowawcę klasy, bądź 

wnioskowania przez niego do organów szkoły i nałożenie kar wyższych, 

pozostających w gestii Dyrektora Szkoły. 

3. Każda wymierzona kara winna być odnotowana w dokumentacji Wychowawcy klasy 

(dziennik lekcyjny). 

4. Kara nagany Wychowawcy klasy oraz nagana Dyrektora Szkoły są udzielane 

uczniowi w formie pisemnej na druku przygotowanym przez szkołę. Dokument 

podpisuje odpowiednio Wychowawca lub Dyrektor Szkoły oraz rodzic/opiekun 

prawny i uczeń. 

5. Jeśli uczeń w ciągu 3 lub 2 letniego cyklu kształcenia zmieni na lepsze swoje 

postępowanie, wówczas anulowane są dokumenty potwierdzające zastosowane wobec 

ucznia kary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 

 

Tryb odwoływania się od wymierzonych kar: 

 

1. W przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego 

rodzice/opiekunowie prawni, złożyć pisemne zażalenie do Dyrektora Szkoły  

za pośrednictwem Wychowawcy lub Pedagoga. 
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2. W przypadku kar nałożonych przez Wychowawcę klasy, uczniowi przysługuje prawo 

odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem, w terminie 3 dni do Dyrektora 

Szkoły. 

3. Dyrektor w ciągu 7 dni od daty złożenia rozpatruje zażalenie. 

4. W przypadku zasadności złożonego zażalenia Dyrektor Szkoły wydaje decyzję  

o podjęciu stosownych działań przywracających możliwość korzystania z określonych 

uprawnień. 

5. W sytuacji, gdy naruszenie praw dziecka spowodowało niekorzystne następstwa  

dla ucznia, Dyrektor podejmuje czynności likwidujące ich skutki. 

6. Jeżeli karę nałożył Dyrektor Szkoły, uczniowi przysługuje prawo odwołania się  

w formie pisemnej z uzasadnieniem do organu nadzorującego szkołę w terminie  

do 7 dni. 

7. Decyzja Dyrektora Szkoły i organu nadzorującego po odwołaniu jest ostateczna. 

8. W sprawach spornych, po wyczerpaniu wszystkich innych form odwoławczych, 

dotyczących zasadności udzielenia uczniowi kary rodzice/opiekunowie prawni mogą 

zwrócić się o wyjaśnienie sytuacji do Rzecznika Praw Dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin jest dostępny do wglądu dla uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów  

w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
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 Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował zmiany w Regulaminie Przyznawania 

Nagród i Kar uczniom w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości i zatwierdził go na 

zebraniu w dniu: ................................ 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu: 7.01.2011 r. 

 


