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1. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz: 

1) picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i zażywania środków psychoaktywnych; 

2) przynoszenia do liceum używek i substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, 

alkoholu); 

3) przynoszenia do liceum przedmiotów, materiałów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie 

dla zdrowia i życia; 

4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy (psychicznej i fizycznej); 

5) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich; 

6) samowolnego opuszczania terenu liceum podczas lekcji przewidzianych dla danego oddziału  

w danym dniu. 

 

2. Złamanie ww. zakazów skutkuje karą, aż do skreślenia z listy uczniów włącznie. 

3. Uczeń może zostać ukarany za wszelkie zachowania sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami 

społecznymi oraz za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów liceum. 

4. Dyrektor może stosować karę: 

1)  ustne upomnienie nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy; 

2)  pisemne upomnienie;  

3)  upomnienie dyrektora wobec klasy; 

4)  nagana dyrektora; 

5)  przeniesienie do innej klasy;   

6)  wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o karne przeniesienie do innej szkoły; 

7)  skreślenie z listy uczniów. 

 

5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego czynu.  

6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

7. Kary określone w regulaminie mogą być stosowane po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

8. Przy nakładaniu kary bierze się pod uwagę: 

1) rodzaj popełnionego przewinienia, 
2) skutki społeczne przewinienia, 
3) dotychczasowe zachowanie i wiek ucznia, 
4) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 

 

9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z 
listy uczniów, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego w następujących przypadkach: 
 
1) Picie napojów alkoholowych lub przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły oraz 

podczas imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę, 
2) Posiadanie,  lub używanie narkotyków bądź innych środków odurzających na terenie szkoły  

lub podczas imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę, 



3) Za szczególnie wulgarne zachowanie i drastyczne naruszenie norm oraz  nieprzestrzeganie 
przepisów związanych z bezpieczeństwem swoim własnym, uczniów, nauczycieli i innych 
osób. 

4) Za notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
zgodnie z Art.20 Ustawy o Systemie Oświaty. 

 

10. O nałożeniu kary dyrektor powiadamia rodziców ucznia. 

11. W uzasadnionych przypadkach naruszania norm współżycia społecznego lub łamania przepisów 
statutu szkoły, dyrektor szkoły może powiadomić odpowiednie organy. 
 

12. Uczeń, który naruszył postanowienia statutu, niezależnie od nałożonej kary może zostać 
zobowiązany do zadośćuczynienia w postaci: 
1) przeprosin, 

2) naprawienia szkody, 

3) prac społecznych na rzecz szkoły. 
4) Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

13. Od kar określonych w pkt. 4 uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od 
udzielenia kary. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu odwołania podejmuje w ciągu 7 dni ostateczną 
decyzję w sprawie ukarania ucznia. 

14. Od kary określonej w pkt.9ppiuczeń ma prawo odwołać się do Kuratorium Oświaty w Warszawie 
za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od udzielenia kary. 

15. Uczeń pełnoletni od nałożonej kary określonej w pkt. 4 odwołuje się zgodnie z przepisami KPA. 

 
Skreślenie z listy uczniów 

1. Dyrektor skreśla z listy uczniów, jeżeli uczeń: 

1) stosuje przemoc psychiczną, m.in. znieważa, wymusza, szantażuje innych uczniów, 

pracowników liceum lub osoby postronne; 

2) stosuje przemoc fizyczną, m.in. wszczyna bójki i awantury na terenie liceum; 

3) umyślne uszkadza ciało lub niszczy mienie innych uczniów, pracowników liceum lub osób 

postronnych; 

4) kradnie mienie liceum, innych uczniów szkoły, pracowników liceum lub osób postronnych; 

5) świadomie narusza obowiązujące w liceum regulaminy; 

6) świadomie narusza zasady zapewniające zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pobytu w liceum, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez liceum poza należącymi do niego obiektami; 

7) przebywa na terenie liceum lub uczestniczy w zajęciach organizowanych przez liceum poza 

należącymi do niego obiektami pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych; 

8) spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa, życia lub zdrowia członków społeczności szkolnej; 

9) handluje alkoholem lub substancjami psychoaktywnymi na terenie liceum lub podczas zajęć 

organizowanych przez liceum poza należącymi do niego obiektami; 

10) fałszuje dokumenty; 

11) popełnia czyn zabroniony lub karalny (np. kradzież, rozbój), 



12) porzucił szkołę, tzn. jest nieobecny w szkole powyżej 30 dni, oraz mimo wielokrotnych prób 

(wychowawcy klasy, pedagoga/psychologa) nie udało się nawiązać kontaktu z uczniem                              

i rodzicem/prawnym opiekunem. 

2. O szczególnie rażących naruszeniach zasad współżycia społecznego takich jak: wnoszenie na 

teren liceum i spożywanie alkoholu, wnoszenie na teren liceum środków odurzających oraz 

ostrych, niebezpiecznych przedmiotów, przemoc, w tym także cyberprzemoc, pobicia, 

wymuszenia, stalking, publikowanie obraźliwych bądź ośmieszających treści na temat innych 

osób w Internecie powiadamiane będą organa ścigania. 

3. Skreślenie ucznia z listy uczniów liceum może nastąpić po wyczerpaniu innych możliwości 

oddziaływania wychowawczego, w tym po udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz przeniesieniu do równoległej klasy.   

4. W celu rozpoczęcia działań związanych ze skreśleniem ucznia z listy uczniów, wychowawca 

oddziału, pedagog szkolny lub inny nauczyciel kieruje do dyrektora odpowiedni wniosek,  

podając powód wraz z  uzasadnieniem.     

5. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie skreślenia ucznia  z listy uczniów liceum: 

1) podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów liceum; 

2) wszczęcie przez dyrektora postępowania administracyjnego; 

3) wydanie opinii przez samorząd uczniowski; 

4) wydanie przez dyrektora  decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów liceum.   

6. Od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów liceum przysługuje prawo odwołania do 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za 

pośrednictwem dyrektora. 

 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody lub kary 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wniesienia zastrzeżenia do przyznanej nagrody w ciągu 3 

dni od jej otrzymania do dyrektora, uzasadniając powód wniesienia zastrzeżenia.   

2. Dyrektor po konsultacji z przewodniczącym samorządu uczniowskiego, wychowawcą oddziału 

oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym, podejmuje decyzję co do zasadności wniesienia 

zastrzeżenia. Jeśli zastrzeżenie było zasadne, dyrektor przyznaje nagrodę, o którą ubiegał się 

uczeń. 

3. Wychowawca  informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego.   

4. Fakt otrzymania nagrody odnotowuje wychowawca klasy w dokumentacji szkolnej ucznia. 

5. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od zastosowanej kary, o której mowa w § 46 ust. 8  

w terminie 3 dni od zastosowania kary do dyrektora. 

6. W celu rozpatrzenia odwołania  dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor lub zastępca dyrektora jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału, do którego uczęszczał uczeń; 

3) nauczyciel, o którego wnioskuje uczeń; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog szkolny; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

7. Komisja, po wysłuchaniu ukaranego ucznia,  podejmuje decyzję o: 



1) utrzymaniu kary; 

2) zawieszeniu kary na półroczny okres i umożliwienie uczniowi poprawy swojego zachowania, 

przyznając uczniowi indywidualnego opiekuna; jeśli po tym czasie uczeń poprawi swoje 

zachowanie, karę będzie uważać się za niebyłą; 

3) zamianie kary na niższą; 

4) uchyleniu kary. 

8. O podjętej decyzji przez komisję, informuje ucznia i jego rodziców, przewodniczący komisji. 

 

 

 

 


