
Procedury związane z konsekwencjami za 
nieprzestrzeganie zasad zachowania przez 

uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

Konsekwencje stosowane wobec uczniów w przypadku 
używania telefonów komórkowych w czasie lekcji

- w szkole w czasie lekcji  obowiązuje zakaz używania 
telefonów komórkowych,

- w przypadku używania telefonu komórkowego przez 
ucznia w jakikolwiek sposób nauczyciel jest 
upoważniony  do odebrania uczniowi  telefonu  na 
czas lekcji( uczeń przed oddaniem go nauczycielowi 
wyłącza telefon komórkowy)

- nauczyciele przypominają o tym zakazie rodzicom,
informują rodziców, że szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności za zagubione telefony komórkowe.



Konsekwencje stosowane wobec uczniów w przypadku 
stosowania  przemocy, agresji słownej

- rozmowa wychowawcy klasy, nauczyciela 
wyjaśniająca  przyczyny powstania konfliktu, 

- szukanie sposobu zakończenia konfliktu, np. 
przeprosiny, odwołanie plotki, 

- w przypadku powtarzającej się przemocy  słownej 
powiadomienie rodziców, 

- za używanie wulgaryzmów dodatkowy dyżur w 
klasie, praca na rzecz szkoły,

- zobowiązanie ucznia do zmiany zachowania, np. 
poprzez podpisanie z nim kontraktu.

Konsekwencje stosowane wobec uczniów w przypadku 
niewłaściwego zachowania w czasie przerw

- zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela 
dyżurującego, 

- spędzenie przerwy z nauczycielem dyżurującym, 
- wyizolowanie ucznia na czas przerwy.



Konsekwencje  stosowane  wobec  uczniów 
zachowujących  się agresywnie i stosujących przemoc 
fizyczną w szkole lub podczas przebywania pod opieką 
nauczycieli
 
- rozmowa wyjaśniająca  powstanie przyczyn konfliktu 

prowadzona  przez wychowawcę, nauczyciela, 
pedagoga lub dyrektora szkoły, 

- szukanie sposobów zakończenia konfliktu – 
przeproszenie,

- powiadomienie o zachowaniu ucznia jego rodziców 
lub opiekunów prawnych przez wychowawcę klasy 
lub nauczyciela –świadka zajścia.

- udzielenie upomnienia przez  wychowawcę klasy z 
wpisem do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia 
w celu powiadomienia rodziców (prawnych 
opiekunów)

- udzielenie nagany przez  wychowawcę klasy z wpisem 
do dziennika lekcyjnego i dzienniczka ucznia w celu 
powiadomienia rodziców;

- udzielenie nagany dyrektora szkoły wobec klasy z 
wpisem do dziennika lekcyjnego i powiadomienie 
pisemnie rodziców o zastosowaniu konsekwencji;

- dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły po 
uwzględnieniu decyzji  Kuratora Oświaty 
i powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów 
ucznia,

- uczniowie dopuszczający się kilkakrotnie stosowania 
przemocy fizycznej mogą być wykluczeni z imprez 
takich jak dyskoteka, wyjść do teatru czy kina.  O 



wykluczeniu ucznia z wymienionych zajęć muszą być 
powiadomieni pisemnie w dzienniczku ucznia rodzice 
(prawni opiekunowie),  którzy  zostają 
poinformowani, gdzie będzie przebywał w tym czasie 
uczeń,

- w przypadku konfliktu powtarzającego się miedzy 
tymi samymi uczniami, zlecenie  uczniom pracy na 
rzecz  szkoły

- rodzice ucznia, który dopuścił się stosowania 
przemocy mają obowiązek zgłosić się na rozmowę do 
szkoły,

- w przypadku powtarzających się zachowań 
agresywnych uczeń powinien wziąć udział w 
zajęciach o charakterze terapeutycznym np.  z 
pedagogiem szkolnym

- w przypadku braku efektów podjętych  oddziaływań 
szkoła ma prawo wystąpić do Sądu Rodzinnego o 
rozpatrzenie sytuacji rodzinnej ucznia;

- zawarcie z uczniem i jego rodzicami kontraktu 
dotyczącego zachowania ucznia w szkole;



Konsekwencje  w  przypadku  niewłaściwego 
zachowania w czasie imprez i uroczystości szkolnych

- pomoc w sprzątaniu po imprezie,
- wykluczenie z następnej imprezy,
- wypracowanie na temat znaczenia dobrego 

zachowania, 
- sprawozdanie z uroczystości, imprezy

Konsekwencje  w  przypadku  zniszczenia   cudzej  
własności lub mienia szkoły

- rozmowa wyjaśniająca ucznia z wychowawcą klasy, 
nauczycielem, pedagogiem szkolnym, dyrektorem 
szkoły, 

- powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów o 
zaistniałej sytuacji, 

- naprawienie lub odkupienie zniszczonej rzeczy przez 
ucznia i jego rodziców, 

- w przypadku braku możliwości odkupienia lub 
naprawienia  uczeń wykonuje prace społeczne na 
rzecz  szkoły np. pomaga w sprzątaniu boiska, 
odśnieżaniu terenów przed szkołą itp. 


