
 

                        PROCEDURY STOSOWANIA KAR I POCHWAŁ 

          W SP 34 W OLSZTYNIE 

 

I. NEGATYWNE ZACHOWANIA 

1. Bieganie, hałasowanie, zaśmiecanie klasy, korytarzy, pomieszczeń szkoły. 

2. Zakłócanie pracy na lekcji: rozmowy, wychodzenie z ławki, komentowanie słów 

nauczyciela lub innych uczniów, wykrzykiwanie, przerywanie wypowiedzi innym. 

3. Niegrzeczne i aroganckie zachowania względem uczniów: obrażanie, niestosowne 

uwagi, wulgarne słownictwo, wyśmiewanie, zamykanie w toalecie, zabieranie 

cudzej własności, itp. 

4. Zignorowanie polecenia nauczyciela, pracownika szkoły. 

1) Niewywiązywanie się z umowy ustnej lub kontraktu, 

2) Niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z pełnionych funkcji. 

5. Przeciwstawienie się, odmowa wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela, 

pracownika szkoły. 

6. „Niebezpieczne zabawy”, np. przepychanie się, działania przypominające bójkę. 

7. Bójka, gdy istnieje możliwość wyrządzenia poważnej szkody (działania 

podejmowanie w afekcie). 

8. Nagminne spóźnianie się do szkoły/na poszczególne lekcje (więcej niż 10 w miesiącu). 

9. Opuszczanie klasy/szkoły bez zezwolenia, opuszczanie pojedynczych lekcji, wagary 

(do 10  godzin w miesiącu). 

10. Nieuzasadnione przebywanie na terenie szkoły przed lub po swoich lekcjach. 

11.  Okłamanie                     nauczyciela. 

12. Używanie przedmiotów zakłócających proces nauczania: gry, telefony komórkowe 

i inne urządzenia elektroniczne. 

13. Posiadanie i używanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla ucznia 

i innych osób, np. zapałki, laser. 

1) Używanie przyborów szkolnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, mogących 

stanowić zagrożenie, np. cyrkiel, nożyczki. 

14. Noszenie niewłaściwego stroju (prowokacyjnego, obscenicznego), malowanie włosów. 

1) Niewywiązywanie się z obowiązku noszenia stroju galowego na wyznaczone dni. 

2) Zniszczenie sprzętu szkolnego (możliwość naprawienia szkody). 

15. Dopuszczenie się plagiatu- skopiowania pracy z Internetu lub ściągnięcia 

od kolegi/koleżanki. 



 

16. Agresja fizyczna ze spowodowaniem poważnych obrażeń ciała. 

17. Wulgarne, agresywne zachowanie względem uczniów, stosowanie przemocy 

psychicznej: 

1) Nękanie ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie, 

uwłaczanie godności osobistej, 

2) Zastraszanie, groźby wprowadzające poważne zagrożenie. 

18. Agresywne, wulgarne zachowanie ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły. 

19. Wymuszenie rozbójnicze. 

20. Posiadanie i używanie przedmiotów mogących spowodować poważne uszkodzenia 

ciała lub zniszczenie mienia, np. petardy, noże, scyzoryki, żyletki. 

21. Posiadanie, używanie lub rozprowadzanie  papierosów, alkoholu, substancji 

psychoaktywnych i innych substancji zabronionych prawnie na terenie szkoły. 

22. Kradzież lub przywłaszczenie cudzej własności. 

1) Zniszczenie czyjegoś mienia. 

23. Kradzież, zniszczenie dokumentacji klasy, szkoły. 

24. Fałszerstwo, dokonywanie wpisów, poprawy podpisów w dokumentach szkoły 

II. KONSEKWENCJE NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ  

1. Ustne upomnienie nauczyciela. 

2. Pisemna uwaga nauczyciela, wpisana do dziennika - zgodnie ze szczegółowymi 

zasadami oceniania z przypisaniem wagi. 

3. Ustne upomnienie wychowawcy - po uzyskaniu 5 uwag negatywnych. Informacja 

przekazana przez dziennik do rodziców.  

4. Pisemne upomnienie wychowawcy z włożeniem do arkusza ocen wraz z pisemnym 

powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów o niewłaściwej postawie ucznia, 

przy otrzymanych 7 uwagach o niewłaściwym zachowaniu. (zał. 3) 

5. Pisemne upomnienie Dyrektora - po uzyskaniu 10 uwag negatywnych, z włożeniem 

do arkusza ocen wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów 

o niewłaściwej postawie ucznia. (zał. 4).  

6. Po otrzymaniu 15 uwag negatywnych wychowawca występuje z wnioskiem 

do Dyrektora Szkoły o ukaranie ucznia naganą Dyrektora Szkoły (zał nr. 5) wraz 

z pisemnym powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych o niewłaściwej 

postawie ucznia oraz włożeniem do arkusza ocen. Nagana Dyrektora skutkuje 

zawieszeniem prawa do udziału wyjściach i wycieczkach klasowych o charakterze 

rozrywkowym lub imprezach klasowych i szkolnych 



 

7. Jeżeli czyn ucznia jest wyjątkowo agresywny, niebezpieczny, a nawet brutalny pomija 

się gradację kar i od razu zostaje udzielona nagana Dyrektora Szkoły 

wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych o niewłaściwej 

postawie ucznia oraz włożeniem do arkusza ocen. 

III. POZYTYWNE ZACHOWANIA  

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

1) na lekcjach pracuje na miarę swoich możliwości, jest systematyczny, aktywnie 

rozwija swoje zdolności, bierze udział w kółkach zainteresowań, projektach  

2) uczeń jest przygotowany do zajęć, posiada potrzebne podręczniki, zeszyty, 

przybory 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

1) bierze udział w przygotowaniu i organizacji imprez klasowych 

2) chętnie pomaga innym 

3) wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków i zadań 

4) pełni funkcje w samorządzie klasowym lub szkolnym 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły, 

1) bierze udział w poczcie sztandarowym  

2)  nosi strój galowy 

3) reprezentuje szkołę i klasę, biorąc udział w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych w szkole i poza nią; 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej, 

1)  jest kulturalny, wzorowo zachowuje się w czasie lekcji i przerw oraz poza szkoła, 

nie używa wulgaryzmów 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

1) nie pali papierosów, e- papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa środków 

psychoaktywny 

2) przestrzega procedur bezpieczeństwa (pochwała raz w semestrze) 

6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

1) Stosowanie się do zasad dotyczących stroju uczniowskiego zgodnie ze Statutem 

§76  

7. Okazywanie szacunku innym osobom 

1) darzy szacunkiem pracowników szkoły, osoby dorosłe, koleżanki i kolegów 

w szkole i poza nią 

8. Udział w wolontariacie szkolnym i pozaszkolnym 



 

IV NAGRADZANIE POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ  

1. Ustna pochwała nauczyciela. 

2. Pisemna pochwała nauczyciela, wpisana do dziennika - zgodnie ze szczegółowymi 

zasadami oceniania z przypisaniem wagi pochwały. 

3. Ustna pochwała wychowawcy - po uzyskaniu 5 pochwał. Informacja przekazana 

przez dziennik do rodziców.  

4. Pisemna pochwała wychowawcy (zał. 1) - po uzyskaniu 7 pochwał, wraz z pisemnym 

powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów     o wyróżniającej się postawie ucznia 

oraz włożeniem do arkusza ocen. 

5. Pisemna pochwała Dyrektora (zał. 2) - po uzyskaniu 10 pochwał, wraz z pisemnym 

powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów     o wyróżniającej się postawie ucznia 

oraz włożeniem do arkusza ocen. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kary statutowe mają wpływ na ocenę śródroczną/końcową roczną z zachowania 

zgodnie z zapisem w WZO § 98 

2. O udzielonej karze lub pochwale wychowawca powiadamia rodziców ucznia w ciągu 

7 dni. 

3. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać 

się do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od powiadomienia. Dyrektor podejmuje 

ostateczną decyzję po opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

4. Przy braku zmiany zachowania uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy. 

  



 

/pieczęć szkoły/                                                                                                                  Zał nr 1 

Olsztyn, … 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

PISEMNA POCHWAŁA WYCHOWAWCY 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi procedurami w Szkole 

Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie udzielam pisemnej pochwały 

wychowawcy uczennicy /uczniowi klasy … 

 

 

UZASADNIENIE 

 

… 

 

 

Podpis wychowawcy 

 

 

 

 



 

/pieczęć szkoły/                                                                                                                 Zał. nr 2 

Olsztyn, …  

 

 

 

 

 

PISEMNA POCHWAŁA DYREKTORA 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi procedurami w Szkole 

Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie udzielam pisemnej pochwały 

Dyrektora uczennicy /uczniowi klasy … 

 

 

UZASADNIENIE 

 

… 

 

 

Podpis Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

  



 

/pieczęć szkoły/                                                                                                            Zał. nr 3 

Olsztyn, … 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

PISEMNE UPOMNIENIE WYCHOWAWCY 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi procedurami w Szkole 

Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie udzielam pisemnego upomnienia 

wychowawcy uczennicy /uczniowi klasy … 

 

 

UZASADNIENIE 

 

… 

 

 

Podpis wychowawcy 

  



 

/pieczęć szkoły/                                                                                                          Zał. nr 4 

Olsztyn, … 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

PISEMNE UPOMNIENIE DYREKTORA 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi procedurami w Szkole 

Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie udzielam pisemnego upomnienia 

Dyrektora uczennicy /uczniowi klasy … 

 

 

UZASADNIENIE 

………………………………………………. 

 

Uwaga: 

W przypadku braku zamiany zachowania przy kolejnej uwadze dotyczącej ciężkiego 

przewinienia (uwaga negatywna UN3) wychowawca występuje z wnioskiem do Dyrektora 

Szkoły o ukaranie ucznia naganą Dyrektora Szkoły, co będzie skutkowało zawieszeniem 

prawa do udziału w wyjściach i wycieczkach klasowych lub imprezach klasowych i szkolnych. 

 

Podpis Dyrektora 

 

 

 

 



 

 

/pieczęć szkoły/                                                                                                          Zał. nr 5 

Olsztyn, … 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

NAGANA  DYREKTORA 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi procedurami w Szkole 

Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie udzielam nagany Dyrektora uczennicy 

/uczniowi klasy … 

 

 

UZASADNIENIE 

………………………………….. 

 

 

Uwaga: 

W przypadku braku zamiany zachowania uczeń może zostać przeniesiony do innego 

równoległego oddziału lub Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty w Olsztynie 

z  wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły. 

 

 

Podpis Dyrektora 

 


