
REGULAMINU KOMISJI DYSCYPLINARNEJ  

Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki 

w Bolesławcu 

 

I. WSTĘP 

 

1. Komisja Dyscyplinarna jest instytucją wychowawczą - ma służyć temu, by członkowie 

społeczności szkolnej przestrzegali prawa i kształtować postawy honorowe: prawdomówności i 

odpowiedzialności za własne czyny.  

 

2. Komisja jest powoływana przez Radę Pedagogiczną raz na 3 lata, w jej skład wchodzi 3 

nauczycieli: wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły.  

 

3. Komisja włącza się w proces wychowania w wypadku poważnego naruszenia przez ucznia 

szkolnego prawa (Statutu szkoły, WSO, Programu Wychowawczego.) 

 

II.     SYSTEM MOTYWACYJNY – FREKWENCJA 

 

NAGRODY 

Uczeń, który w danym semestrze uzyska najlepszą frekwencję w klasie, co najmniej powyżej 

95% otrzymuje: 

a) list pochwalny. 

b)  list gratulacyjny dla rodziców. 

c) dodatkowo nagrodę książkową na koniec roku. 

Wychowawca, ucznia którego dotyczy powyższy zapis zobowiązany jest złożyć stosowną 

informacje w sekretariacie szkoły. 

 

 

KARY 

Uczeń, który opuścił w miesiącu: 

a) 20 nn otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy, udzielone w obecności dyrektora szkoły 

z odnotowaniem w dzienniku i powiadomieniem rodziców (załącznik). 

 

b) 20 < nn< 29 dostaje naganę wychowawcy klasy. Wychowawca klasy jest zobligowany 

aby rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego podpisał oświadczenie, że został 

zapoznany z liczbą nieobecności podopiecznego i konsekwencjami wynikającymi z 

dalszego opuszczania zajęć (załącznik). 



 

c) 30 < nn< 40 dostaje naganę dyrektora szkoły. Wychowawca klasy wysyła do 

rodziców/opiekunów ucznia upomnienie w sprawie nieregularnego uczęszczania dziecka 

na zajęcia szkolne (załącznik). 

 

d) nn > 50% (zgodnie ze znowelizowanym w sierpniu 2008r. zapisem art. 20 ustawy o 

systemie oświaty) nie spełnia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega 

egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Może to 

skutkować skreśleniem z listy uczniów.  

 

Wychowawca, którego uczeń otrzymał upomnienie wychowawcy klasy jest zobowiązany do 

bieżącego monitorowania frekwencji w stałym kontakcie z pedagogiem. 

 

III.  SYSTEM MOTYWACYJNY – ZACHOWANIE 

 

NAGRODY 

 

a) Wyróżnienie ucznia przez wychowawcę klasy w obecności klasy i wręczenie listu  

pochwalnego i gratulacyjnego dla rodziców. 

b) Wyróżnienie ucznia przez dyrektora szkoły w obecności klasy i wręczenie listu  

pochwalnego i gratulacyjnego dla rodziców. 

c) Nagroda książkowa, dyplom na koniec roku szkolnego. 

 

KARY 

 

1. Udzielenie uczniowi upomnienia przez wychowawcę klasy. 

2. Udzielenie uczniowi nagany przez wychowawcę klasy. 

3. Udzielenie uczniowi nagany przez dyrektora szkoły. 

4. Obowiązek wykonania określonej pracy na rzecz szkoły. 

5. Skierowanie wniosku do Komisji Dyscyplinarnej. 

 

IV.  POSTĘPOWANIE 

 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani kierować wniosek do Komisji Dyscyplinarnej w 

przypadku uczniów, którzy otrzymali wyżej wymienione kary z zachowaniem ich 

gradacji. 



2. Nauczyciel - jeśli uzna że nastąpiło poważne naruszenie przez ucznia szkolnego prawa - 

kieruje wniosek do Komisji Dyscyplinarnej. 

3. Komisja Dyscyplinarna rozpatruje wniosek w sprawie ucznia w terminie 1 tygodnia od 

jego otrzymania. O terminie obrad Dyrektor Szkoły informuje społeczność w 

komunikacie na tablicy ogłoszeń lub przez radiowęzeł. 

4. W obradach Komisji uczestniczą członkowie stali: Dyrektor, wychowawca ucznia 

postawionego przed Komisją Dyscyplinarną, wnioskodawca, pedagog, rodzic ucznia (lub 

jego prawny opiekun), rzecznik ucznia (jeżeli uczeń skorzysta z możliwości ustanowienia 

dla siebie rzecznika), protokolant.  

5. Uczeń ma prawo ustanowić dla siebie rzecznika. Rzecznikiem ucznia postawionego przed 

komisją jest wskazany przez niego członek społeczności szkolnej (uczeń, nauczyciel, 

rodzic) - jego rolą jest przedstawienie komisji sytuacji ucznia, skomentowanie jej. 

Rzecznik ucznia nie bierze udziału w ustalaniu orzeczenia komisji.  

6. Komisja może poprosić o opinię lub wyjaśnienie w sprawie rodziców ucznia lub inne 

osoby, które mogą wnieść do niej coś istotnego.  

7. Rodzice ucznia są powiadamiani przez wychowawcę ucznia postawionego przed Komisją 

Dyscyplinarną o terminie spotkania Komisji i powinni uczestniczyć w jej obradach.  

8. Komisja podczas posiedzenia odbywa z uczniem rozmowę w celu wyjaśnienia sprawy, po 

jej zakończeniu wydaje orzeczenie. 

9. Treść orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej jest ustalana przez jej członków na zasadzie 

konsensusu, w obecności i w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia. 

W razie braku konsensusu w sprawie Komisja Dyscyplinarna odwołuje się do Rady 

Pedagogicznej. 

10. Orzeczenie to Komisja przekazuje rodzicom /opiekunom prawnym ucznia do rąk 

własnych lub przesyła listem poleconym. 

11. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej może zawierać postanowienie o wymierzeniu 

uczniowi następujących kar: 

 

a)upomnienie oraz punkty ujemne wg Statutu ZSE  

b)nakazanie uczniowi wykonania prac lub innych czynności w celach wychowawczych 

c)nagana wychowawcy 

d)nagana dyrektora szkoły 

e)skreślenie z listy uczniów 

 

15. Uczeń postawiony przed Komisję, wobec którego zastosowano w/w karę jest pod stałym 

dozorem wychowawcy, pedagoga szkolnego i całego Grona Pedagogicznego. 



16. Informacja o zastosowanej karze wychowawczej jest podawana do wiadomości całej 

społeczności szkolnej wg przyjętych procedur ( tablica ogłoszeń, apel, radiowęzeł) 

17. Uczeń, który w związku z postanowieniem Komisji Dyscyplinarnej po wymierzeniu mu kary 

określonej w ust. 14 lit. b, nie wykonał prac lub innych czynności określonych w orzeczeniu 

dotyczącym jego sprawy, może być powtórnie postawiony przed komisją. Wniosek w tej sprawie 

przekazuje członkom Komisji Dyscyplinarnej wychowawca, pedagog szkolny lub inny pracownik 

szkoły- nadzorujący wprowadzanie w życie postanowień komisji.  

 

Przebieg obrad Komisji Dyscyplinarnej: 

 

1. Prowadzący Komisję dyscyplinarną (dyrektor lub upoważniona przez niego osoba), 

wyznacza protokolanta. 

 

2. Wnioskodawca przedstawia problem dokonanych przez ucznia naruszeń 

regulaminowych, które stanowią przedmiot sprawy. 

 

3.Wychowawca lub pedagog zapoznaje z sytuacją ucznia 

 

4.Uczeń ma obowiązek udzielenia wyjaśnień w sprawie 

 

5.Rodzic/ opiekun prawny ma prawo przedstawić swój punkt widzenia sprawy 

 

6.Komisja po wysłuchaniu stron i zbadaniu okoliczności sprawy podejmuje decyzję o karze 

wychowawczej. 

 

7.Uczeń i rodzic zostaje poinformowany o postanowieniach Komisji 

 

8. Rodzic a w przypadku ucznia pełnoletniego uczeń składają podpis pod protokołem z 

Komisji Dyscyplinarnej.  

 


