
 

 

System Dyscyplinujący 
 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie 

 

 



1. System Dyscyplinujący dotyczy zachowań, które mają miejsce na terenie szkoły, jak również podczas wszelkiego rodzaju 

imprez i wyjść organizowanych przez szkołę (wycieczki, wyjazdy na zieloną szkołę). 

2. Wychowawca podejmuje decyzje o następujących karach statutowych: 

a)  upomnienie wychowawcy,  

b)  zawieszenie lub ograniczenie przywilejów uczniowskich, 

      c)    nagana wychowawcy  

  

 

oraz o obniżeniu oceny z  zachowania. 

3. Komisja wychowawcza składająca się z 3 osób (dyrektor, wychowawca, pedagog, psycholog, nauczyciel) podejmuje decyzję o 

następujących karach statutowych: 

     
    a)   upomnienie dyrektora szkoły,  

    b)   nagana  dyrektora,  

    c)   przeniesienie do równoległej klasy w tej samej szkole  

 

oraz o powiadomieniu Sądu Rodzinnego lub Policji. 

4. Ocena z zachowania jest obniżana zgodnie z system oceniania zachowania 

5. Pierwsze działanie podejmowane jest, gdy wykroczenie/przewinienie wystąpi pierwszy raz. Drugie działanie, gdy sytuacja się 

powtarza. 

6. Po wyczerpaniu przez szkołę wszelkich dostępnych form działania, mających na celu poprawę zachowania, uczeń na 

podstawie    uchwały Rady Pedagogicznej i na wniosek dyrektora może zostać przeniesiony przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty do innej szkoły podstawowej 



I grupa - wykroczenia II grupa - średnie przewinienia  III grupa - najcięższe przewinienia 

1. Bieganie, hałasowanie, zaśmiecanie 

klasy, korytarzy, pomieszczeń szkoły. 

1. Zniszczenie sprzętu szkolnego 

(możliwość naprawienia szkody). 

1. Poważny akt wandalizmu (trwałe 

zniszczenie mienia szkolnego). 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

 Zobowiązanie do wykonania 

polecenia 

II DZIAŁANIE: 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 

I DZIAŁANIE: 

 Upomnienie wychowawcy 

 Naprawa szkody 

II DZIAŁANIE:  

 Rodzic naprawia / pokrywa koszty 

naprawy 

 Rozmowa z wychowawcą 

(zawieszenie w przywilejach) 

 

I DZIAŁANIE: 

 Nagana wychowawcy 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Komisja wychowawcza 

 zadośćuczynienie, praca społeczna na 

rzecz szkoły (Komisja ustala rodzaj 

pracy) 

II DZIAŁANIE: 

 Komisja wychowawcza 

 Upomnienie lub nagana dyrektora 

szkoły 

2.Zignorowanie polecenia nauczyciela, 

pracownika szkoły, nie wywiązanie się z 

umowy ustnej lub kontraktu, nie 

wywiązanie się z obowiązków 

wynikających z pełnionych funkcji. 

2. Przeciwstawienie się, odmowa 

wykonania polecenia wydanego przez 

nauczyciela, pracownika szkoły. 

2. Agresywne, wulgarne zachowanie 

wobec nauczyciela, pracownika szkoły. 

 

 

 

 

I DZIAŁANIE:  

 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

I DZIAŁANIE: 

 Nagana wychowawcy klasy  

 Rozmowa z pedagogiem 

 Komisja wychowawcza 



 Zobowiązanie do wykonania 

polecenia / wywiązania się z 

umowy, kontraktu. 

II DZIAŁANIE: 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Zawieszenie w pełnionych 

funkcjach 

 Rozmowa z wychowawcą 

(upomnienie wychowawcy) 

II DZIAŁANIE:  

 Nagana wychowawcy w obecności 

klasy/lub inna kara statutowa wg 

uznania wychowawcy 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Rozmowa z rodzicami 

 Rozmowa z rodzicami 

II DZIAŁANIE: 

 Komisja wychowawcza 

 Upomnienie  lub nagana dyrektora 

szkoły 

3. "Niebezpieczne zabawy" (np. 

przepychanie się, "wieszanie się" na 

barierkach podczas schodzenia ze 

schodów, "zapasy" działania 

przypominające bójkę). 

3. Bójka, gdy istnieje potencjalna 

możliwość wyrządzenia poważnej szkody 

(działania podejmowane w afekcie), 

fizyczna reakcja na zaczepkę, atak złości.  

3.Bójka (z poważnymi obrażeniami 

cielesnymi, z koniecznością udzielenia 

pomocy przedmedycznej), pobicie 

(niezależnie od wyrządzonych szkód),inne 

poważne akty agresji fizycznej (np. 

podduszanie, kopanie). 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

 Zobowiązanie do wykonania 

polecenia 

II DZIAŁANIE: 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Powiadomienie rodziców / 

rozmowa z rodzicami 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa nauczyciel uczeń 

(upomnienie wychowawcy) 

 "Karta przemyśleń" (jeśli jest 

możliwość przeprowadzenia takiego 

działania) 

 Rozmowa z pedagogiem 

II DZIAŁANIE: 

 Rozmowa z pedagogiem 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Rozmowa z rodzicami  

 Komisja wychowawcza 

II DZIAŁANIE:    

 Komisja wychowawcza 

 Upomnienie lub nagana dyrektora 

szkoły 



  Rozmowa z wychowawcą (nagana 

wychowawcy w obecności klasy lub 

inna kara statutowa wg uznania 

wychowawcy) 

 Rozmowa z rodzicami 

 

 Rozmowa dyscyplinująca z policją 

lub / i/powiadomienie przez 

pedagoga sądu rodzinnego 

 Zmiana klasy 

4. Notoryczne spóźnianie się do szkoły / 

na poszczególne lekcje. 

4. Opuszczenie klasy / szkoły bez 

zezwolenia, opuszczanie pojedynczych 

lekcji. 

4. Wagary. 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

 Zobowiązanie do punktualnego 

rozpoczynania lekcji 

II DZIAŁANIE: 

 Zawiadomienie rodziców 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa z wychowawcą 

 Rozmowa z rodzicami 

II DZIAŁANIE: 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Zawieszenie w przywilejach 

 

I DZIAŁANIE: 

 Nagana wychowawcy klasy lub inna 

kara statutowa wg uznania 

wychowawcy 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Rozmowa z rodzicami 

II DZIAŁANIE:  

 Zobowiązanie rodziców do realizacji 

obowiązku szkolnego dziecka 

 Komisja wychowawcza 

 Powiadomienie sądu rodzinnego 

przez pedagoga 

5. Wałęsanie się po szkole przed/po 

swoich lekcjach, nieuzasadnione 

przebywanie podczas przerw w 

5. Wałęsanie się po szkole podczas lekcji. 
  



miejscach i pomieszczeniach szkoły, w 

pobliżu których uczeń nie odbywa lekcji 

(sale gimnastyczne, korytarze i schody 

ewakuacyjne, niewłaściwe skrzydło/ 

piętro szkoły). 

I DZIAŁANIE:  

 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

 Zobowiązanie do: opuszczenia 

terenu szkoły, powrotu na 

świetlicę, przebywania w szatni w 

oczekiwaniu na lekcję 

II DZIAŁANIE: 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Rozmowa z pedagogiem  

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

 Odesłanie do pedagoga / woźnej lub 

samodzielne odprowadzenie do 

klasy 

II DZIAŁANIE:  

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Powiadomienie rodziców / 

rozmowa z rodzicami 

 Zawieszenie w przywilejach 

  

6. Niegrzeczne zachowania względem 

uczniów (obrażanie, niestosowne 

uwagi). 

6. Aroganckie zachowanie względem 

uczniów (wulgarne słownictwo, 

przeklinanie, przezywanie, wyśmiewanie, 

publiczne znieważanie/ubliżanie). 

6.Wulgarne, agresywne zachowanie 

względem uczniów, nękanie (ze względu 

na wiek, płeć, niepełnosprawność, 

pochodzenie etniczne), groźby 

wprowadzające poważne zagrożenie, 

zastraszenie. 

I DZIAŁANIE: I DZIAŁANIE: I DZIAŁANIE: 



 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

 

II DZIAŁANIE: 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Powiadomienie rodziców 

 "Karta przemyśleń" (jeśli jest 

możliwość przeprowadzenia takiego 

działania) 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Rozmowa z pedagogiem 

II DZIAŁANIE: 

 Powiadomienie rodziców 

 Nagana wychowawcy lub inna kara 

statutowa wg uznania wychowawcy 

 

 Rozmowa z wychowawcą (Nagana 

wychowawcy lub inna kara statutowa 

wg uznania wychowawcy) 

 Rozmowa z rodzicami 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Komisja wychowawcza 

II DZIAŁANIE: 

 Komisja wychowawcza  

 Upomnienie lub nagana dyrektora 

szkoły  

 Rozmowa dyscyplinująca z policją 

 Powiadomienie przez pedagoga sądu 

rodzinnego  

 Zmiana klasy 

7. Nieposiadanie / nieokazanie zeszytu 

do     korespondencji, okłamanie 

nauczyciela. 

7. Fałszerstwo (dokonywanie wpisów, 

poprawek, podpisów w dokumentach 

będących własnością ucznia i jego 

rodziców). 

7. Fałszerstwo, kradzież, zniszczenie 

dokumentacji klasy, szkoły 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa nauczyciel - uczeń 

 

II DZIAŁANIE: 

I DZIAŁANIE:  

 Powiadomienie wychowawcy  

 Zawieszenie w przywilejach  

 Rozmowa z rodzicami 

 Rozmowa z pedagogiem 

II DZIAŁANIE:  

I DZIAŁANIE:  

 Rozmowa z pedagogiem 

 Nagana wychowawcy klasy 

 Komisja wychowawcza 

 Upomnienie dyrektora szkoły 

II DZIAŁANIE:  



 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Powiadomienie rodziców 

 Nagana wychowawcy  Komisja wychowawcza 

 Nagana dyrektora szkoły 

 Rozmowa dyscyplinująca z policją 

 Powiadomienie sądu rodzinnego 

przez pedagoga 

 

8. Użycie przedmiotów zakłócających 

proces nauczania (np. urządzenia 

elektroniczne: telefony komórkowe, 

gierki). 

8.Posiadanie i/lub używanie 

przedmiotów mogących stanowić 

zagrożenie dla ucznia i innych osób 

(zapałki, zabawki mogące wyrządzić 

szkody, laser).Używanie przyborów 

szkolnych niezgodnie z przeznaczeniem 

(mogących stanowić zagrożenie). 

Fotografowanie, filmowanie, nagrywanie 

nauczycieli i pracowników szkoły bez ich 

zgody i wiedzy.  

8. Posiadanie i / lub używanie 

przedmiotów mogących spowodować 

poważne szkody (uszkodzenie ciała, 

zniszczenie przedmiotów), (zapalniczki, 

petardy, noże, scyzoryki, żyletki, 

przedmioty ostre nie będące przyborami 

szkolnymi). 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa nauczyciel – uczeń 

 Zobowiązanie do schowania / 

zaprzestania zabawy przedmiotem 

 Odebranie przedmiotu i 

przetrzymanie go do końca lekcji 

 

II DZIAŁANIE: 

I DZIAŁANIE: 

 "Karta przemyśleń" (jeśli jest 

możliwość przeprowadzenia takiego 

działania) 

 Powiadomienie wychowawcy 

 Odebranie przedmiotu i przekazanie 

go pedagogowi 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Wezwanie rodzica (wychowawca)  

I DZIAŁANIE:  

 Odebranie przedmiotu 

niebezpiecznego i przekazanie 

pedagogowi (odebrane rzeczy ulegają 

przepadkowi) 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Rozmowa pedagoga z rodzicami 

 Natychmiastowe telefoniczne 

powiadomienie rodziców (przez 

nauczyciela, pedagoga lub sekretariat 

jeśli uczeń jest w posiadaniu 



 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Odebranie przedmiotu i 

przekazanie go pedagogowi 

 Rozmowa z rodzicem (pedagog 

oddaje przedmiot rodzicom) 

 

 Komisyjne skasowanie 

nagrania/oddanie przedmiotu, 

urządzenia rodzicom  

II DZIAŁANIE: 

 Kara statutowa wg uznania 

wychowawcy 

 

niebezpiecznego narzędzia i 

odmawia jego oddania) 

 Nagana wychowawcy klasy lub inna 

kara statutowa wg uznania 

wychowawcy 

II DZIAŁANIE: 

 Komisja wychowawcza 

 Upomnienie  lub nagana dyrektora 

szkoły 

 Powiadomienie policji 

  

9.Kradzież lub przywłaszczenie cudzej 

własności (bez kontaktu z ofiarą), 

zniszczenie czyjegoś mienia.  

9.Wymuszenie, wymuszenie rozbójnicze  

  

I DZIAŁANIE: 

  "Karta przemyśleń" (jeśli jest 

możliwość przeprowadzenia takiego 

działania) 

 Rozmowa z pedagogiem 

(indywidualne rozmowy ze 

stronami, świadkami zdarzenia) 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Powiadomienie rodziców 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Rozmowa z rodzicami 

 Nagana wychowawcy lub inna kara 

statutowa wg uznania wychowawcy 

 Komisja wychowawcza 

I DZIAŁANIE: 

 Komisja wychowawcza 

 Nagana dyrektora szkoły 

 Rozmowa dyscyplinująca z policją 



 Zobowiązanie ucznia do 

zadośćuczynienia osobie 

poszkodowanej 

II DZIAŁANIE: 

 Rodzic pokrywa straty wynikające z 

kradzieży / zniszczenia 

 Kara statutowa wg uznania 

wychowawcy 

 

 Powiadomienie sądu rodzinnego 

przez pedagoga 

  

10. Posiadanie / używanie/ dostarczanie 

papierosów, artykułów tytoniowych na 

terenie szkoły. rozpowszechnianie 

pornografii 

10. Posiadanie / używanie/ dostarczanie / 

sprzedaż alkoholu, substancji 

psychoaktywnych, innych substancji 

zabronionych prawnie na terenie szkoły. 

  

I DZIAŁANIE: 

 "Karta przemyśleń" (jeśli jest 

możliwość przeprowadzenia takiego 

działania) 

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Powiadomienie rodzica 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Odebranie papierosów, nagrań, 

zdjęć, gazet o niewłaściwej treści i 

ich przepadek 

I DZIAŁANIE: 

 Rozmowa z pedagogiem 

 Rozmowa z rodzicami 

 Komisja wychowawcza 

 Upomnienie dyrektora szkoły 

 

II DZIAŁANIE: 

 Komisja wychowawcza 

 Rozmowa dyscyplinująca z policją 



II DZIAŁANIE: 

 Nagana wychowawcy lub inna kara 

statutowa wg uznania wychowawcy 

 Powiadomienie sądu rodzinnego 

przez pedagoga 

 11. Noszenie niewłaściwego stroju, 

fryzury, biżuterii (uwłaczających 

godności, prowokacyjnych, 

obscenicznych). 

  

 I DZIAŁANIE:  

 Powiadomienie wychowawcy 

(upomnienie wychowawcy) 

 Powiadomienie rodzica 

II DZIAŁANIE:  

 Rozmowa z pedagogiem 

 Zawieszenie w przywilejach 

  

 


