
U C H W A Ł A  Nr 3 / 2016/2017 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Karlinie 

z dnia 13 września 2016 roku 

 

w sprawie: zmian w Statucie szkoły 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 roku poz. 2156 z późn. zm) 

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Karlinie uchwala, co następuje: 

 

§1 

Rada Pedagogiczna uchyla zapisy§ 33 ust. 8 i 9  Statutu. 

§2 

§ 33 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: 

7. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca według poniższych kryteriów, po 

zapoznaniu się z udokumentowanymi uwagami pracowników szkoły oraz samooceną 

ucznia  

1) Ocena DOBRA jest oceną wyjściową; 

2) Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) pełni funkcje w szkole, 

b) pracuje na rzecz szkoły, 

c) pomaga koleżankom kolegom w nauce, 

d) uzyskuje dobre wyniki w konkursie, 

e) aktywnie zwalcza zło i przemoc, 

f) ma stuprocentową frekwencję, 

g) prezentuje wysoką kulturą osobistą, 

h) kulturalnie zachowuje się poza szkołą, 

i) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

j) wywiązuje się z obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości, 

k) bierze udział i organizuje imprezy w szkole i poza szkołą; 

3) Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:  

a) bierze udział w konkursach szkolnych, 

b) pełni funkcje w klasie, 

c) bierze udział w zawodach sportowych, 

d) pomaga przy organizowaniu szkolnych imprez, 

e) pracuje na rzecz klasy’ 

f) prezentuje wysoką kulturą osobistą, 

g) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (kółka, zespoły wyrównawcze), 

h) prezentuje właściwą postawę wobec przejawów zła, 

i) bezinteresownie pomaga innym, 



j) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

k) wywiązuje się z obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości, 

l) systematycznie prowadzi dzienniczek praktyk (dot. uczniów ZSZ); 

4) Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:           

a) bierze udział w zawodach sportowych, 

b) pomaga przy organizowaniu szkolnych imprez, 

c) pracuje na rzecz klasy, 

d) prezentuje poprawną kulturę osobistą, 

e) uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych (kółka, zajęcia w ramach pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej), 

f) prezentuje właściwą postawę wobec przejawów zła, 

g) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 

h)  wywiązuje się z obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości, 

i) zdarza mu się przeszkadzać na lekcjach i zajęciach świetlicowych, 

j) czasami nie wykonuje poleceń pracowników szkoły, 

k) przytrafiają mu się słowne zaczepki wobec rówieśników, 

l) rzadko spóźnia się na lekcje, 

m) zmienia swoje zachowanie i pracuje nad sobą; 

 

5) Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) arogancko zachowuje się wobec pracowników szkoły, 

b) uczestniczy w zaczepkach fizycznych i bójkach, 

c) używa wulgarnego słownictwa, 

d) niszczy mienie szkoły, 

e) pali papierosy, stosuje używki, 

f) fałszuje usprawiedliwienia i inne dokumenty szkolne 

g) często wagaruje (powyżej 50 godzin)  

h) prezentuje bierną postawę wobec obowiązków szkolnych, 

i) często spóźnia się na lekcje, 

j) naraża zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, 

k) prezentuje niewłaściwą postawę wobec zła, 

l) uczeń nie jest zainteresowany poprawą swojej postawy; 

6) Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: 

a) wyłudza i kradnie, 

b) wnosi do szkoły i/lub pije alkohol 

c) zastrasza 

d) uczestniczy z premedytacją w bójkach 

e) dokonuje brutalnych napadów 

f) notorycznie wagaruje (patrz procedury niezrealizowania obowiązku szkolnego) 

g) naraża zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych 

h) pali papierosy 

i) używa wulgarnego słownictwa 

j) arogancko odnosi się do pracowników szkoły 

k) niszczy mienie 

l) nie zrealizuje zadań związanych z projektem edukacyjnym 

 

7) Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora, nie może mieć oceny wyższej niż dobra. 

8) uczeń wobec, którego wszczęto egzekucję obowiązku szkolnego, który otrzymał 

naganę dyrektora, nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia. 



9) uczeń, który został karnie przeniesiony do innej klasy, w stosunku do którego 

poproszono sąd o interwencję, zgłoszono sprawę na policję otrzymuje ocenę naganną.  

10) pochwała wychowawcy, nauczycieli, dyrektora skutkuje podwyższeniem oceny 

zachowania. 

11) upomnienia nauczycieli, wychowawcy, dyrektora skutkują obniżeniem oceny 

zachowania. 

12) Przy ocenianiu zachowania uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej wychowawca 

bierze pod uwagą ocenę z praktyki i kursu. 

13) Obowiązkiem uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest systematyczne 

prowadzenie dzienniczka praktyk: 

a) Do 15 każdego miesiąca uczeń dostarcza wychowawcy do podpisu wypełniony 

dzienniczek praktyk. 

b) Dwukrotne niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje upomnieniem 

wychowawcy. 

c) Kolejne niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia dzienniczka praktyk skutkuje 

upomnieniem dyrektora. 

d) Jeżeli uczeń nadal nie wywiąże się z obowiązku, otrzyma naganę dyrektora. 

 

 

§3 

§ 34 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

2. Nagrodami są: 

1) Pochwała nauczyciela wobec klasy/rodziców/prawnych opiekunów; 

2) Pochwała wychowawcy wobec klasy/rodziców/prawnych opiekunów; 

3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły/rodziców/prawnych opiekunów; 

4) Pochwała Rady Pedagogicznej; 

5) Nagroda rzeczowa, do której typują wychowawcy i przedstawiają te propozycje na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej; 

6) Dyplom, list gratulacyjny; 

7) Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Karlino; 

8) Stypendium Prezesa Rady Ministrów (według odrębnych regulaminów). 

 

§ 4 

§ 34 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

3. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły stosowane są następujące kary (w zależności od 

stopnia naruszenia zapisów Statutu) 

1)  Upomnienie nauczyciela; 

2) Upomnienie wychowawcy; 

3) Upomnienie Dyrektora Szkoły (w tym zawieszenie prawa do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych, imprezach klasowych i szkolnych, wyjazdach szkolnych oraz zakaz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz przez okres jednego miesiąca); 

4) Nagana Dyrektora Szkoły(w tym zawieszenie prawa do udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych, imprezach klasowych i szkolnych, wyjazdach szkolnych oraz zakaz 

reprezentowania szkoły na zewnątrz do końca trwania kary); 

5) Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; 

6) Zawieszenie prawa do udziału w imprezach klasowych i szkolnych; 



7) Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

8) Dodatkowe prace na rzecz Szkoły po uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi; 

9) Przeniesienie do innej klasy w swojej Szkole. 

10).   Przeniesienie na wniosek Dyrektora Szkoły do innej szkoły przez Kuratora Oświaty 

ucznia objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów, na podstawie Ustawy o systemie 

oświaty w art. 39 ust. 2a. Przepis wyklucza możliwość skreślenia ucznia objętego 

obowiązkiem szkolnym z listy uczniów. Spełnianie obowiązku szkolnego 

zagwarantowane jest przymusem administracyjnym; zgodnie z art. 20 ustawy o systemie 

oświaty niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przeniesienia dokonuje kurator 

oświaty, działa wówczas jako organ I instancji. 

11).  Skreślenie ucznia nieobjętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów Szkoły 

odbywa się w drodze administracyjnej Dyrektora Szkoły. Skreślenie to następuje na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego 

12).   Przeniesienie ucznia lub skreślenie ucznia z listy uczniów w Szkole może mieć 

miejsce szczególnie w przypadku: 

a) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i 

pracowników Szkoły; 

b) dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania; 

c) używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na 

terenie Szkoły i w jej obrębie; 

d) naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również 

pracowników Szkoły; 

e) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć  edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym; 

f) dopuszczenia się kradzieży; 

g) fałszowania dokumentów państwowych; 

h) porzucenia Szkoły i nie zgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy; 

i) uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności  bez 

stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół jako Przewodniczącemu Rady 

Pedagogicznej. 

 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania 

 


