ŁÓDZKA SZKOŁA MODY
KOSMETOLOGII FRYZJERSTWA
ANAGRA®

Procedura udzielania kar uczniom Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody
Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra
Podstawa prawna
1. Statut szkoły rozdział VI - „Prawa i obowiązki uczniów” § 27 § 28
2. Statut szkoły rozdział VIII - „ Zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz zawieszenia w
prawach ucznia i skreślenia z listy uczniów” § 32 § 33
Niniejsza procedura powstała z myślą o uczniach naruszających zapisy Statutu Szkoły oraz innych
obowiązujących w szkole regulaminów. Pierwszym krokiem w postępowaniu wobec ucznia
naruszającego zapisy Statutu szkoły jest rozmowa wychowawcy i psychologa z uczniem i z
rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
2. Uczeń może otrzymać karę w formie upomnienia wychowawcy:
a) upomnienie ustne (wpis do systemu Librus),
b) upomnienie pisemne z uzasadnieniem i opinią psychologa (wpis do systemu Librus).
3. Za notoryczne nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze statutu szkoły oraz z innych
regulaminów obowiązujących w szkole uczeń może otrzymać karę Dyrektora ds. Nadzoru
Pedagogicznego w formie:
a) upomnienia pisemnego (wpis do systemu Librus) z wezwaniem rodziców/prawnych
opiekunów ucznia do szkoły, rozmowa odbywa się w obecności wychowawcy i psychologa.
c) nagany pisemnej (wpis do systemu Librus) z wezwaniem rodziców/prawnych opiekunów
ucznia do szkoły, rozmowa odbywa się w obecności wychowawcy i psychologa.

4. Uczeń przy otrzymaniu czwartego upomnienia skierowany jest przez wychowawcę
(wniosek z uzasadnieniem) na Komisję Sprawiedliwości, która odbywa się w obecności:
wychowawcy, psychologa, osób zainteresowanych w sprawie, rodziców/prawnych
opiekunów ucznia po zgłoszeniu swojej obecności.
5. W skład Komisji Sprawiedliwości wchodzą: Przewodniczący Komisji (Dyrektor ds.
Egzaminów), Zastępca Przewodniczącego Komisji (Dyrektor Operacyjny), przewodniczący
wszystkich klas wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą do samorządu klasowego.
6. Komisja Sprawiedliwości po wysłuchaniu wszystkich stron podejmuje stosowną uchwałę
większością głosów. Uchwała jest podpisywana przez wszystkie strony obecne na
posiedzeniu i przekazywana do Organu Prowadzącego Szkołę.
7. Organ Prowadzący Szkołę po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Sprawiedliwości podejmuje
decyzję w terminie 3 dni.
8. Organ Prowadzący Szkołę decyzję przekazuje Komisji Sprawiedliwości, która informuje
wychowawcę, w celu realizacji przedstawionych postanowień.
9. Udzielone nagany i upomnienia pisemne są załączane do dokumentacji wewnątrzszkolnej
ucznia i mają wpływ na ocenę z zachowania. Jedno upomnienie skutkuje obniżeniem oceny
z zachowania o jeden stopień. Trzecie upomnienie skutkuje otrzymaniem nagany Dyrektora
ds. Nadzoru Pedagogicznego. Jedna nagana skutkuje oceną naganną z zachowania. Druga
nagana skutkuje zawieszeniem w prawach ucznia. Trzecia nagana skutkuje relegowaniem ze
szkoły.
10. Uczeń szkoły (niezależnie od udzielonych upomnień i nagan) może być zawieszony w
prawach ucznia za:
a) zachowanie agresywne lub naruszające godność osobistą drugiej osoby,
b) zachowanie na terenie szkoły lub poza nią mogące zagrozić zdrowiu i życiu własnemu
lub innych osób,
c) zachowania sprzeczne z programem wychowawczym szkoły,
d) naruszenie zasad współżycia społecznego,
e) opuszczenie bez usprawiedliwienia godzin stanowiących równowartość dwóch tygodni
nauki w zależności od przydziału właściwego dla poszczególnych klas.
11. O fakcie zawieszenia w prawach ucznia, rodzice/prawni opiekunowie są powiadamiani
pisemnie przez Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego. W powiadomieniu podaje się czas
na jaki uczeń zostaje zawieszony oraz warunki, których spełnienie umożliwi przywrócenie
uczniowi jego praw.
12. Nieobecność spowodowana zawieszeniem w prawach ucznia może być usprawiedliwiona
przez rodziców/prawnych opiekunów. Uczeń zawieszony w szczególnych przypadkach nie

może przebywać w szkole (z wyjątkiem sytuacji po uzgodnieniu szczegółów pomiędzy
dyrekcją i rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia zawieszonego.
13. W ciągu nauki w szkole uczeń może być zawieszony w prawach dwukrotnie. Kolejne
zawieszenie powoduje skreślenie z listy uczniów.
14. Uczeń szkoły może być skreślony z listy uczniów niezależnie od udzielonych nagan i
zawieszeń w prawach ucznia:
a) za zachowanie szczególnie agresywne lub drastycznie naruszające godność osobistą
drugiej osoby,
b) za zachowanie na terenie szkoły lub poza nią jednoznacznie zagrażające zdrowiu i życiu
własnemu lub innych osób,
c) za szczególnie szkodliwy wpływ na społeczność szkolną (hejt),
d) rażące naruszenie zasad współżycia społecznego,
e) jeżeli otrzymał wyrok skazujący z osadzeniem w zakładzie,
f) za nieobecność nieusprawiedliwioną w ilości przekraczającej równowartość czterech
tygodni nauki,
g) za spożywanie alkoholu i innych środków odrzujących na terenie szkoły lub przebywanie
w szkole w stanie nietrzeźwym, w stanie po spożyciu środków odurzających,
h) za szczególnie rażące i umyślne niszczenie mienia szkoły,
i) za posiadanie, spożywanie i dystrybucję wszelkich śródków odrzujących na terenie szkoły
i poza nią.
15. Komisja Sprawiedliwości na wniosek wychowawcy może zająć się sprawą ucznia w
przypadku zawieszenia w prawach ucznia lub skreślenia z listy uczniów.
Tryb odwoławczy
a) od wydanej przez dyrektora szkoły decyzji o relegowaniu ucznia ze szkoły zawsze
przysługuje uczniowi i rodzicom/prawnym opiekunom prawo odwołania się do Organu
Prowadzącego Szkołę w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty udzielenia kary.
b) od wydanej przez dyrektora szkoły decyzji o zawieszeniu w prawach ucznia zawsze
przysługuje uczniowi i rodzicom/prawnym opiekunom prawo odwołania się do Organu
Prowadzącego Szkołę w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty udzielenia kary.
c) od udzielonej przez Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego nagany pisemnej zawsze
przysługuje uczniowi i rodzicom/prawnym opiekunom prawo odwołania się do Organu
Prowadzącego Szkołę w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty udzielenia kary.
d) od udzielonego przez Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego upomnienia pisemnego
zawsze przysługuje uczniowi i rodzicom/prawnym opiekunom prawo odwołania się do
Organu Prowadzącego Szkołę w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty udzielenia

kary.
e) od udzielonego przez wychowcę upomnienia pisemnego zawsze przysługuje uczniowi i
rodzicom/prawnym opiekunom prawo odwołania się do Organu Prowadzącego Szkołę w
terminie nie przekraczającym 3 dni od daty udzielenia kary.
f) podanie o odwołaniu się od wydanej decyzji i udzielonej kary składa się u Sekretarza
Szkoły na ulicy Łanowa 4.
g) Organ Prowadzący Szkołę zawsze działa na rzecz ucznia, znajdując przesłanki łagodzące
proponowane kary.
Rodzaje przewinień i wymiar możliwej do zastosowania kary
Gradacja kar uzależniona jest od stopnia przewinienia
1. Używanie agresji słownej i wulgaryzmów kierowanych do innych uczniów lub
pracowników szkoły na terenie szkoły:
a) jednorazowe: upomnienie pisemne wychowawcy, obniżenie oceny z zachowania,
b) powtarzające się: powiadomienie rodziców, nagana Dyrektora ds. Nadzoru
Pedagogicznego.
2. Ucieczka z zajęć lekcyjnych:
a) jednorazowe: upomnienie ustne wychowawcy (wpis do systemu Librus),
b) powtarzające się: skutkuje po ocenie wychowawcy, psychologa, Dyrektora ds. Nadzoru
Pedagogicznego, upomnieniem pisemnem lub naganą udzielonym przez Dyrektora ds.
Nadzoru Pedagogicznego.
3. Niszczenie mienia szkoły przez ucznia (wandalizm) – powiadomienie rodziców/prawnych
opiekunów,obniżenie oceny z zachowania, upomnienie lub nagana pisemna Dyrektora ds.
Nadzoru Pedagogicznego., obowiązek zadośćuczynienia finansowego rodziców/prawnych
opiekunów na rzecz szkoły, zawieszenie w prawach ucznia.
4. Agresywne zachowanie, znęcanie się i używanie siły fizycznej wobec innych –
powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów, obniżenie oceny z zachowania, upomnienie
pisemne wychowawcy, upomnienie lub nagana pisemna Dyrektora ds. Nadzoru
Pedagogicznego, w niektórych przypadkach powiadomienie policji przez Dyrektora ds.
Nadzoru Pedagogicznego, zawieszenie w prawach ucznia, skreślenie z listy uczniów.
5. Wygłaszanie, publikowanie treści naruszających dobre imię szkoły lub osób związanych ze
szkołą – powiadomienie rodziców, upomnienie lub nagana pisemna Dyrektora ds. Nadzoru
Pedagogicznego, zawieszenie w prawach ucznia, skreślenie z listy uczniów.
6. Kradzież – powiadomienie rodziców, nagana pisemna Dyrektora ds. Nadzoru
Pedagogicznego, zawieszenie w prawach ucznia, wszczęcie postępowania
odszkodowawczego, skreślenie z listy uczniów.

7. Palenie papierosów przez ucznia na terenie szkoły i podczas wszystkich zajęć
pozaszkolnych oraz w miejscach publicznych:
a) jednorazowe: powiadomienie rodziców, obniżenie oceny z zachowania,
b) powtarzające się: pisemne upomnienie lub nagana Dyrektora ds. Nadzoru
Pedagogicznego.
8. Posiadanie alkoholu lub przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie szkoły i podczas
wszystkich zajęć pozaszkolnych oraz w miejscach publicznych (także na wycieczkach) –
powiadomienie rodziców, dyrekcji szkoły, policji oraz nagana pisemna Dyrektora ds.
Nadzoru Pedagogicznego, zawieszenie w prawach ucznia, skreślenie z listy uczniów.
9. W sytuacji kiedy uczeń znajduje się pod wpływem wszelkich substancji odrzujących w
szkole lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz w miejscach publicznych –
powiadomienie rodziców, pogotowia ratunkowego, dyrekcji, policji, zawieszenie w prawach
ucznia, skreślenie z listy uczniów.
10. Za posiadanie lub dystrybucję substancji odrzujących w szkole lub podczas innych zajęć
organizowanych przez szkołę a także poza szkołą – powiadomienie rodziców, policji,
dyrekcji, zawieszenie w prawach ucznia, skreślenie z listy uczniów. Uczeń ponosi także
wszystkie konsekwencje prawne swojego czynu.
11. Za inne zachowania naruszające zasady współżycia społecznego zastosowanie mają kary
zgodnie ze Statutem Szkoły oraz z innymi regulaminami obowiązującymi w szkole.

