
Kraków, dnia 20 września 2018 r. 

 

 

 

    

 Uchwała nr 5LO/2018/2019 Rady Pedagogicznej XXIII LO w Krakowie  

z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły 

 

 

Działając na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art.72, ust.1  

(Dz.U. z 2017, poz.59)  uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

 

W Statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany: 

1.§ 24  ust.3 pkt 4) przyjmuje brzmienie: 

   4) przynoszenia do szkoły lub na zajęcia organizowane przez szkołę (w szczególności 

wyjazdy i wycieczki szkolne) rzeczy zagrażających zdrowiu i życiu, narkotyków, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych środków 

psychoaktywnych, tytoniu, papierosów, e-papierosów, alkoholu. 

2. W § 24 ust.6 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

    5) skreślenie z listy uczniów w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedno 

 z poniższych zachowań: 

        a) w ciągu dwóch miesięcy uczeń był nieobecny na 30% zajęć i nieobecność nie została 

w terminie usprawiedliwiona, 

        b) uczeń wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, w szczególności 

notorycznie nie wykonuje poleceń nauczyciela, samowolnie opuszcza budynek szkoły, 

samowolnie oddala się od grupy na wycieczkach i wyjazdach szkolnych lub zachowanie 

ucznia zagraża zdrowiu i życiu innych, 

        c) uczeń przejawia zachowania agresywne, chuligańskie, w szczególności niszczy sprzęt 

szkolny, dopuszcza się agresji słownej, agresji fizycznej, kradnie, 

        d) nie przestrzega obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły, 

        e) uczeń w szkole, na terenie wokół szkoły, na wyjazdach i wycieczkach szkolnych 

posiada lub używa tytoń, papierosy, e-papierosy, 

        f) umożliwia lub promuje wśród uczniów używanie narkotyków, środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, 

tytoniu, papierosów, e-papierosów, alkoholu, 

        g)  uczeń w szkole, na terenie wokół szkoły, na wyjazdach i wycieczkach szkolnych 

posiada lub zażywa narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze 

lub nowe substancje psychoaktywne albo przebywa w szkole, na terenie wokół szkoły, 

uczestniczy w wyjazdach i wycieczkach szkolnych w stanie po użyciu narkotyków, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych, 

        h)  uczeń w szkole, na terenie wokół szkoły, na wyjazdach i wycieczkach szkolnych 

posiada lub spożywa alkohol lub przebywa w szkole, na terenie wokół szkoły, uczestniczy  

w wyjazdach i wycieczkach szkolnych w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie 

nietrzeźwym.  

3. W § 24 ust.7 otrzymuje brzmienie: 



      7. Pominięcie wobec ucznia przyjętej gradacji kar może nastąpić w przypadkach: 

          1) gdy uczeń w szkole, na terenie  wokół szkoły, na wyjazdach i wycieczkach 

szkolnych posiada lub zażywa narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe, 

środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne albo przebywa w szkole, na terenie 

wokół szkoły, uczestniczy w wyjazdach i wycieczkach szkolnych w stanie po użyciu 

narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych, 

          2) gdy uczeń w szkole, na terenie wokół szkoły, na wyjazdach i wycieczkach szkolnych 

posiada lub spożywa alkohol lub przebywa w szkole, na terenie wokół szkoły, uczestniczy 

 w wyjazdach i wycieczkach szkolnych w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie 

nietrzeźwym, 

           3) gdy uczeń umożliwia lub promuje wśród uczniów używanie narkotyków, środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych środków 

psychoaktywnych, tytoniu, papierosów, e-papierosów, alkoholu,  

           4) gdy uczeń destrukcyjnie i demoralizująco wpływa na innych uczniów, 

           5) gdy uczeń przejawia zachowania zagrażające bezpieczeństwu społecznemu, 

           7) gdy uczeń pozostaje pod rygorem prawomocnego wyroku sądowego 

ograniczającego wolność ucznia, 

           8) gdy uczeń narusza dobra osobiste lub znieważa lub zniesławia nauczycieli  

lub innych pracowników szkoły lub uczniów. 

4. W § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

     5. ,,Końcową roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania’’ ustala się wg następującej skali: 

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Ocenę zachowania 

ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami i uczniami zespołu klasowego. Przy 

ustaleniu oceny zachowania uwzględniane są następujące obszary: 

     1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

        a) uczeń punktualnie uczęszcza na zajęcia, nie ma godzin nieusprawiedliwionych  

i spóźnień, 

        b) uczeń jest pilny i systematyczny, zawsze przygotowany do zajęć, 

        c) maksymalnie wykorzystuje czas na lekcji na zdobycie wiedzy i umiejętności, 

przezwycięża trudności w nauce na miarę swoich możliwości, 

        d) jest uczciwy, bezinteresowny, sprawiedliwy, koleżeński, 

        e) nie ma negatywnych uwag pisemnych; 

      2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

         a) uczeń zawsze przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli, samorządu szkolnego 

 i klasowego oraz postępuje zgodnie ze statutem szkoły, 

          b) uczeń dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrot książek do biblioteki), rzetelnie 

wywiązuje się z powierzonych oraz podejmowanych dobrowolnie różnych prac, zadań na 

rzecz klasy i szkoły, 

          c) szanuje mienie szkolne i społeczne, własne i innych, 

          d) szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, do szkoły 

przychodzi w schludnym i niewyzywającym stroju, w stonowanych kolorach, nie nosi 

ekstrawaganckiej fryzury; 

       3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

            a)  uczeń zna sylwetkę i dokonania patrona szkoły, płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego, 

chętnie bierze udział w uroczystościach, związanych ze szkolną tradycją, 

            b) uczeń wykazuje pozytywną inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 

            c) chętnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (poczet sztandarowy, konkursy, zawody), 

            d) na uroczystości szkolne przychodzi zawsze w stroju galowym; 

        4) dbałość o piękno mowy ojczystej: 



            a) uczeń zawsze stara się wypowiadać piękną polszczyzną, zna i pielęgnuje język 

ojczysty, 

            b) uczeń nie używa wulgaryzmów,  

            c) jego słowa i gesty świadczą o wysokiej kulturze osobistej; 

        5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

            a) uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na 

występujące zagrożenia na przerwach, w czasie wyjść i wycieczek, 

            b) uczeń jest opiekuńczy w stosunku do kolegów i koleżanek, troszczy się o 

niepełnosprawnych, staje w obronie krzywdzonych, 

            c) nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień; 

         6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

            a) uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą, a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością dla otoczenia, 

            b) uczeń dba o estetykę klasy i szkoły; 

         7) okazywanie szacunku innym osobom: 

             a) uczeń zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, personelu szkolnego, 

kolegów i siebie, 

             b) uczeń okazuje szacunek osobom starszym, jest wrażliwy na ich potrzeby; 

         8) czynniki, decydujące o ustaleniu oceny miesięcznej zachowania: 

             a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

                 - spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania, 

                 - ma najwyżej jedną godzinę nieusprawiedliwioną; 

             b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

                 - stosuje się do zasad wymienionych wyżej, 

                 - ma najwyżej 3 godziny nieusprawiedliwione miesięcznie i 3 spóźnienia, 

                 - pracuje na rzecz klasy i szkoły niekoniecznie z własnej inicjatywy, 

                 - nie ma upomnienia wychowawcy; 

             c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

                  - w większości stosuje się do zasad, wymienionych wyżej, 

                  - ma najwyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych i do 5 spóźnień, 

                  - nie podejmuje samodzielnych działań na rzecz klasy i szkoły, 

                  - ma do 4 negatywnych uwag, 

                  - nie ma nagany wychowawcy; 

              d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

                  - stara się stosować do zasad wymienionych wyżej, 

                  - ma najwyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych i do 10 spóźnień, 

                  - nie podejmuje pracy na rzecz klasy i szkoły, 

                  - swoją postawą wobec innych budzi zastrzeżenia, 

                  - koryguje swoje zachowania pod wpływem oddziaływań wychowawczych szkoły, 

                  - nie otrzymał nagany dyrektora; 

             e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

                  - łamie zasady wymienione wyżej, 

                  - swoim zachowaniem stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych,  

                  - ma zły wpływ na kolegów, 

                  - nie jest wolny od nałogów; 

              f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

                 - notorycznie łamie zasady wymienione wyżej, 

                 - wchodzi w konflikt z prawem, 

                 - ulega nałogom i propaguje je wśród uczniów, 

                 - nie reaguje na jakiekolwiek działania wychowawcze podejmowane wobec niego; 



          9) czynniki, decydujące o ustaleniu oceny rocznej zachowania: 

               a) uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy klasy po 10-ciu godzinach 

nieusprawiedliwionych, naganę wychowawcy po 20-tu godzinach nieusprawiedliwionych, 

naganę dyrektora po 40-tu godzinach nieusprawiedliwionych; po przekroczeniu 30% godzin 

nieusprawiedliwionych w ciągu dwóch miesięcy uczeń może być skreślony z listy uczniów, 

                b) wychowawca wystawia miesięczną ocenę zachowania każdemu uczniowi, 

                c) przy ustaleniu rocznej oceny zachowania  wychowawca bierze pod uwagę oceny 

miesięczne i kierunek zmian w postawie ucznia, 

                d) w uzasadnionych przypadkach wychowawca może podwyższyć lub obniżyć 

roczną ocenę zachowania, pomijając gradację nagród i kar wynikających ze statutu szkoły, 

                e) udzielone wyróżnienia, nagrody oraz gradacja kar dotyczą całego roku szkolnego 

( sumują się z semestru na semestr), 

               f) przy ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ,,ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.’’ 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


