
PROCEDURA ZWIĄZANA Z OTRZYMANIEM KAR STATUTOWYCH                           

ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE  I NIEUSPRAWIEDLIWIONĄ NIEOBECNOŚĆ 

UCZNIA NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH PODCZAS NAUKI ZDALNEJ 

 

Wychowawca klasy zobowiązany jest do nakładania na ucznia kolejnych kar 

statutowych (obowiązuje gradacja kar) w przypadku jego rażących uchybień 

związanych z:  

− niewłaściwym zachowaniem 

− frekwencją na zajęciach lekcyjnych 

 

KARY  STATUTOWE: 

• UPOMNIENIE WYCHOWAWCY KLASY – załącznik nr 1 

(OD 25 GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH  

lub 

3 UWAGI NEGATYWNE O UCZNIU) 

 - Uczeń otrzymuje karę w formie pisemnej poprzez e-dziennik ( informacja o 

udzielonej karze zostaje wysłana rodzicom poprzez e-dziennik). 

 - Uczeń ma odbyć rozmowę dyscyplinującą z wychowawcą (podczas spotkania w 

szkole lub za pośrednictwem platformy Teams). 

 

• NAGANA WYCHOWAWCY KLASY – załącznik nr 2 

        (OD 45 GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH  

       lub 

        6 UWAG NEGATYWNYCH O UCZNIU 

       lub 

       25 GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH i 3 UWAGI NEGATYWNE O UCZNIU) 

             - Uczeń otrzymuje karę w formie pisemnej poprzez e-dziennik ( informacja o udzielonej 

karze zostaje wysłana rodzicom poprzez e-dziennik). 



           - Uczeń ma odbyć rozmowę dyscyplinującą z wychowawcą (podczas spotkania w 

szkole lub za pośrednictwem platformy Teams). 

 
 

• UPOMNIENIE DYREKTORA SZKOŁY – załącznik nr 3 

       (OD 65 GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH  

       lub  

       9 UWAG NEGATYWNYCH O UCZNIU 

       lub 

       45 GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH I 6 UWAG NEGATYWNYCH O UCZNIU) 

       

          - Uczeń otrzymuje karę w formie pisemnej poprzez e-dziennik ( informacja o udzielonej 

karze zostaje wysłana rodzicom poprzez e-dziennik). 

                       - Do szkoły wzywany jest rodzic. Uczeń w obecności rodzica, wychowawcy i pedagoga, 

               spisuje kontrakt – załącznik nr 5, mający na celu poprawę jego zachowania bądź frekwencji. 

       - Uczeń ma odbyć rozmowę z pedagogiem szkolnym (podczas spotkania w szkole lub za 

pośrednictwem platformy Teams) 

 
 

• NAGANA DYREKTORA SZKOŁY – załącznik nr 4 

        (OD 85 GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH  

         lub 

        12 UWAG NEGATYWNYCH O UCZNIU 

        lub 

       65 GODZIN NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH I 9 UWAG NEGATYWNYCH O UCZNIU) 

- Rodzic jest wzywany do szkoły na rozmowę z Dyrektorem / V-ce Dyrektorem szkoły.      

Kara zostaje wręczona uczniowi przez Dyrektora / V-ce Dyrektora szkoły w obecności rodzica i 

wychowawcy.  

Uczeń dodatkowo podpisuje oświadczenie – załącznik nr 6, iż jest świadomy, że 

zostały wyczerpane w stosunku do niego wszystkie kary statutowe i środki wychowawcze , co 

może skutkować podjęciem procedury skreślenia go z listy uczniów. 

- W sprawie ucznia powołany zostaje Zespół Nauczycieli ( spotkanie w szkole lub za 

pośrednictwem platformy Teams) 



 

Na Zespole zostaje szczegółowo omówiona sytuacja ucznia. Pracami Zespołu kieruje 

wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym. Sporządzony zostaje protokół z 

posiedzenia Zespołu – załącznik nr 7. 

 

 - Uczeń ma odbyć rozmowę z pedagogiem szkolnym (podczas spotkania w szkole lub 

za pośrednictwem platformy Teams) 

 

 

 

WSZYSTKIE  KARY  STATUTOWE  POWINNY  BYĆ  WPISANE  DO  DZIENNIKA LEKCYJNEGO. 

W  WYJĄTKOWYCH  PRZYPADKACH  RAŻĄCYCH  PRZEWINIEŃ  UCZNIA  GRADACJA  KAR  

MOŻE  ZOSTAĆ  POMINIĘTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


