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ANEKS NR 3 

DO STATUTU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

                                  IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU 

 

  

1. W Statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu  zmienia się treść  

§ 44. ww. paragraf przyjmuje brzmienie: 

 

 

„1. W szkole obowiązuje system nagród i kar. Szczegółowy wykaz nagród i kar zawarty jest w § 44, ust. 2 i 5 

niniejszego statutu. 

2. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, 

twórcze rozwijanie zainteresowań, szczególne zaangażowanie w pracę społeczną, a także wyrózniającą się 

postawę w szkole lub poza nią przewiduje się stosowanie wobec uczniów następujących nagród: 

 

1) pochwałę ucznia przez nauczyciela wobec klasy, 

2) pochwałę ucznia przez wychowawcę wobec klasy, 

3) pochwałę ucznia przez dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej, 

4) umieszczenie nazwiska wyróżniającego się ucznia na tablicy samorządu uczniowskiego, 

5) list pochwalny do rodziców, 

6) dyplom uznania za szczególne osiągnięcia, 

7) podwyższenie oceny śródrocznej lub rocznej z zachowania, 

8) pomoc finansową do organizowanej wycieczki lub innej imprezy, 

9) nagrodę rzeczową. 

3. Wychowawca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić   

o przyznaniu  nagrody w innej formie.  

 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,  z tym, że wniosek 

taki nie ma charakteru wiążącego.  

 
5. Uczeń, który nie stosuje się do ogólnie przyjętych  norm społecznych , Statutu oraz regulaminów 

obowiązujących w szkole: 

 

1) otrzymuje upomnienie udzielone przez wychowawcę wobec klasy, 

2) otrzymuje naganę udzieloną przez wychowawcę wobec klasy za zachowanie wyraźnie łamiące postanowienia 

Statutu, regulaminów obowiązujących w szkole  lub sprzeczne z ogólnie przyjętymi  zasadami współżycia 

społecznego oraz za  posiadanie powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych  w danym semestrze, 

3) otrzymuje naganę udzieloną przez dyrektora szkoły wobec klasy za zachowanie obraźliwe, agresywne lub 

naruszające godność drugiej osoby i inne zachowania rażąco sprzeczne z postanowieniami Statutu, regulaminów 

obowiązujących w szkole lub z ogólnie przyjętymi  zasadami współżycia społecznego, a także za nieobecności 

nieusprawiedliwione przekraczające 50 godzin w danym semestrze oraz  w przypadku, gdy nagana udzielona 

przez wychowawcę nie odniosła skutku, 
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4) zostaje zawieszony w prawach ucznia na okres 5 dni nauki, w przypadku nieskuteczności nagany udzielonej 

przez dyrektora szkoły, gróźb pod adresem uczniów, pracowników szkoły lub innych osób oraz w sytuacjach nie 

wymienionych w tym punkcie, jeżeli Rada Pedagogiczna wystąpi z odpowiednio umotywowanym wnioskiem     

o udzielenie takiej kary, 

 

5) zostaje zawieszony w prawach ucznia na okres 10 dni nauki za zachowanie zagrażające zdrowiu, 

bezpieczeństwu i życiu własnemu lub innych osób przebywających w budynku szkoły oraz na terenie 

przyszkolnym (w tym posiadanie i używanie niebezpiecznych środków, narzędzi, materiałów czy substancji 

chemicznych)  oraz w sytuacjach nie wymienionych w tym punkcie,  jeżeli Rada Pedagogiczna wystąpi                

z odpowiednio umotywowanym wnioskiem o udzielenie takiej kary, 

 

6) wychowawca może uczniowi zabronić uczestniczenia w wycieczkach, dyskotekach oraz  reprezentowania 

szkoły na zewnątrz, w przypadku gdy uczeń otrzymał naganę wychowawcy, dyrektora szkoły lub został 

zawieszony w prawach ucznia, 

 

7) może zostać skreślony z listy uczniów za:  

a) zachowania szczególnie agresywne lub drastycznie naruszające godność drugiej osoby,  

b) zachowanie szczególnie zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu własnemu lub innych osób na terenie   

    szkoły lub poza nią, 

c) szczególnie szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, 

d) wyjątkowo rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, 

e) umyślne niszczenie mienia szkolnego, 

f) spożywanie alkoholu lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły lub podczas imprez 

  szkolnych, 

g) posiadanie, używanie lub rozprowadzanie środków odurzających na terenie szkoły lub poza nią, 

h) fałszerstwo i niszczenie dokumentów szkolnych, 

i) dokonanie przestępstwa komputerowego, godzącego w interesy szkoły,  

j) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu, 

k) nieobecności nieusprawiedliwione przekraczające 100 godzin w danym semestrze, 

l) gdy zawieszenie w prawach ucznia nie spowodowało poprawy w jego zachowaniu, 

ł) w przypadku nie uzyskania po raz drugi promocji do następnej klasy.  

8) W sytuacjach szczególnych, innych niż wyżej wymienione, Rada Pedagogiczna może zastosować inny system 

kar. 

6. Kary stosowane są w zależności od stopnia przewinienia, obowiązuje gradacja kar, jednak w sytuacjach 

szczególnie drastycznych stosuje się je z pominięciem stopniowania kar. 

7. Rada Pedagogiczna – na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów oraz po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy i SU – ma prawo podjąć uchwałę o zawieszeniu wykonania kary, o której mowa w ust. 5 pkt 8.  

W uchwale tej należy podać warunki i okres zawieszenia wykonania kary. 

 

8. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej. 

 

9. Od nałożonej kary regulaminowej, uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły           

w terminie 3 dni od otrzymania informacji, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 5. 

 

10. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 7 dni. 

 

11. Tryb postępowania w przypadku relegowania ucznia ze szkoły: 

 

1) decyzję o relegowaniu podejmuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały, 
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2) do czasu podjęcia decyzji przez Radę Pedagogiczną, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy 

może zawiesić ucznia w jego prawach, 

3) w protokole posiedzenia Rady Pedagogicznej należy umieścić: 

a. treść uchwały, 

b. uzasadnienie, 

c. wynik głosowania, 

4) dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego, wydaje decyzję o usunięciu ucznia ze szkoły, informując o tym jego rodziców, 

5) od decyzji dyrektora przysługuje prawo odwołania się do Kuratora Oświaty zgodnie z Kodeksem 

postępowania administracyjnego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.” 

 

 

Aneks zatwierdzono za zebraniu Rady Pedagogicznej 10 lutego 2014 r. 

Aneks wchodzi  w życie z dniu zatwierdzenia z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


