
Aneks nr 2 

UCHWAŁA Nr  23/2020/2021 
RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących  

im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu  
z dnia 20 stycznia 2021r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu (Liceum nr 8 i Technikum nr 3) Zespołu 

Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu  

 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- 

Prawo oświatowe  (Dz .U. z 2021 r. poz. 1082 ) oraz  § 13 ust. 2 pkt 12 statutu   
uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

W treści Statutu (Liceum nr 8 i Technikum nr 3) Zespołu Szkół Ekonomicznych 

i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W treści Statutu:  Dział VI: Uczniowie szkoły, Rozdział 6: Nagrody i kary, §59 (40) dodaje 

się pkt. 5 o następującym brzmieniu: 

 

5.  Procedury karania uczniów: 

 

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie zapisów statutu. 

2. Kolejne kary za przewinienia - wymienione w poniższej tabeli, są uwzględniane 

i egzekwowane  w danym semestrze roku szkolnego. 

3. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary - wiadomość na 

UonetPlus lub pismo wysłane drogą pocztową. 

Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie maja prawo odwołania się od kary – tryb odwoławczy 

przewiduje statut szkoły - Dział VI, Rozdział 6, §59 (40)pkt 4 

4. Kolejne kary za przewinienia - wymienione w poniższej tabeli mają wpływ na ocenę 

z zachowania; w sytuacjach powtarzających się ocena z zachowania zostaje obniżana. 

W zależności od rodzaju kary i jej powtarzalności stosuje się ich gradację zgodną ze statutem 

szkoły -  Dział VI, Rozdział 6, §59 (40) pkt 2 

 

Każdą karę wychowawca klasy zapisuje w dzienniku klasy z informacją kiedy i za co została 

udzielona. O zrachowaniach, które są wykroczeniami przeciwko prawu naszego kraju 

pedagog szkolny informuje policję. 

 

 

 

 

 



L.p. Rodzaje przewinienia 

 

Rodzaje kar (gradacja) 

 

1. Przeszkadzanie 

w prowadzeniu zajęć 

lekcyjnych 

Upomnienie nauczyciela prowadzącego zajęcia 

(w przypadku zajęć on line – wyciszenie mikrofonu 

ucznia, kontakt tylko poprzez czat);  

upomnienie wychowawcy i zgłoszenie do pedagoga; 

nagana dyrektora (w sytuacjach powtarzających się) 

2. Niewłaściwe zachowanie 

się w stosunku do 

nauczycieli i pracowników 

szkoły 

Upomnienie wychowawcy w obecności klasy; 

upomnienie dyrektora w gabinecie; 

nagana dyrektora w obecności klasy 

3. Wulgarne słownictwo Upomnienie wychowawcy  

4. Niewywiązywanie się 

z dobrowolnie podjętych 

zadań bez obiektywnego 

powodu 

Upomnienie wychowawcy 

5. Opuszczanie terenu szkoły 

w czasie zajęć  

Upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

wpisanie nieobecności nieusprawiedliwionej; 

6. Wagary Upomnienie wychowawcy wobec klasy;  

wpisanie nieobecności nieusprawiedliwionej; 

uruchomienie procedury kontraktowej; 

zgłoszenie do pedagoga; 

7. Używanie telefonów 

komórkowych i innych 

urządzeń rejestrujących 

dźwięk i obraz podczas 

lekcji bez zgody 

nauczyciela 

Odłożenie urządzenia przez ucznia na wskazane przez 

nauczyciela miejsce do końca lekcji; 

Upomnienie wychowawcy; 

upomnienie dyrektora w gabinecie (w sytuacjach 

powtarzających się) 

 

8. Fotografowanie 

i nagrywanie zajęć 

lekcyjnych oraz 

umieszczanie ich 

w Internecie  

Nagana dyrektora i zgłoszenie do pedagoga; 

w przypadku powtarzających się sytuacji skreślenie 

z listy uczniów lub wniosek do kuratorium 

o przeniesienie do innej szkoły 

9. Fotografowanie 

i nagrywanie kolegów 

i koleżanek i umieszczanie 

ich w Internecie bez ich 

zgody i wiedzy 

Nagana dyrektora i zgłoszenie do pedagoga; 

w przypadku powtarzających się sytuacji skreślenie 

z listy uczniów lub wniosek do kuratorium 

o przeniesienie do innej szkoły 

10. Fałszowanie podpisów 

rodziców 

Upomnienie wychowawcy w obecności klasy; 

Nagana dyrektora w obecności klasy 

11. Palenie papierosów  

i e-papierosów 

Upomnienie wychowawcy;  

zgłoszenie do pedagoga szkolnego; 

nagana dyrektora (sytuacje powtarzające się)  

12. Niszczenie mienia 

szkolnego 

Decyzją dyrektora: 

naprawienie szkody lub odkupienie mienia; 

wykonanie pracy użytecznej na rzecz klasy lub szkoły 

13. Kradzież Naprawienie szkody; zawieszenie w prawach ucznia; 

zawiadomienie policji (sytuacje powtarzające się)  



14. Picie alkoholu Zawiadomienie rodziców i pedagoga szkolnego; 

wniosek do kuratorium o przeniesienie do innej szkoły 

(sytuacje powtarzające się)  

15. Przemoc fizyczna 

i psychiczna 

Nagana dyrektora wobec klasy;  

zgłoszenie do pedagoga szkolnego 

16. Używanie lub 

rozprowadzanie 

narkotyków i innych 

środków odurzających 

Zgłoszenie do pedagoga i na policję;  

skreślenie z listy uczniów lub 

wniosek do kuratorium o przeniesienie do innej szkoły 

17. Alarm bombowy Zgłoszenie do pedagoga i na policję;  

Wniosek do kuratorium o przeniesienie do innej szkoły 

lub skreślenie z listy uczniów; 

18. Odpalanie petard Upomnienie dyrektora w gabinecie; 

Nagana dyrektora wobec klasy, zgłoszenie do pedagoga 

szkolnego 

 

2.  Pozostałe punkty § 59 (40) otrzymują kolejny numer porządkowy. 

3. W treści Statutu:  Dział VI: Uczniowie szkoły, dodano Rozdział 8 o następującym 

brzmieniu: 

 

Rozdział 8: Nauczanie zdalne 

§1. Sposoby i termin usprawiedliwiania nieobecności ucznia w czasie nauczania zdalnego 

 

1. Podczas  nauczania zdalnego uczeń może korzystać zamiennie z: komputera,  tabletu 

lub  smartfona.  

2. Przez „nieobecność” rozumie się: 

• nieodczytanie wiadomości z lekcji: UonetPlus, Classroom (podczas nauczania 

zdalnego); 

• nieprzesłanie wykonanego zadania we wskazanym przez nauczyciela terminie 

bez uzasadnionego powodu; 

• nieuczestniczenie w lekcji Meet, Classroom; 

3. W wyjątkowych sytuacjach podczas zajęć prowadzonych on-line  nauczyciel może 

poprosić ucznia o użycie kamery, uwzględniając jego możliwości sprzętowe.  

 

4. Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się poprzez wiadomość na UonetPlus 

w terminie przewidzianym statutem, z podaniem przyczyny. Jeżeli dotyczy to 

problemów technicznych ze sprzętem lub Internetem, uczeń zgłasza problem 

niezwłocznie, ale nie później niż następnego dnia wychowawcy lub nauczycielowi 

prowadzącemu dane zajęcia,  a rodzic potwierdza ten fakt do 3 dni poprzez 

wiadomość na UonetPlus. 

 

5. W przypadku powtarzających się problemów sprzętowych i internetowych, szkoła po 

wcześniejszym uzgodnieniu zapewnia uczniowi możliwość uczestniczenia w zajęciach 

w budynku szkolnym.  



4. W treści Statutu:  Dział VII: Wewnątrzszkolne zasady oceniania, Rozdział 1: Zasady 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, §70. Kryteria oceny zachowania, pkt 14, 

ppkt. 2a), dodaje się słowa następującej treści: „podpisanie kontraktu ucznia 

z wychowawcą i” 

 

§  2. 

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje i przyjmuje zmiany w treści Statutu (Liceum nr 8 

i Technikum nr 3) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej 

w Jarosławiu 

§  3. 

 

Zobowiązuje się Dyrektora do podania treści statutu do publicznej wiadomości.  

§ 4.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 20 stycznia 2021r. 

 

 

 

 

…….……………………………………..                                                                            

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                       Dyrektor ZSEiO w Jarosławiu 

 

 


