
W dniu 9 lutego 2022 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny von 
Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Śląskiej podjęła uchwałę nr 3/2022  w sprawie wprowadzenia 
zmian w Statucie szkoły. 

Zapisano zmiany: 

W § 66. Punktowego  Systemu  Zachowania w punktach ujemnych w podpunkcie 3)  po 

słowach: nieprzestrzeganie zarządzeń Dyrektora szkoły usunięto:  „(np.: niewłaściwy strój, 

makijaż, pomalowane paznokcie itp. – w danym dniu)”, usunięto punkt  5) „farbowane 

włosy – 20 pkt. na koniec semestru” oraz usunięto punkt 26) „nieusprawiedliwione 

opuszczenie zajęć dodatkowych (zespół wyrównawczy, zajęcia z psychologiem, 

pedagogiem itp.) – 10p.” 

 

podpunkt 5) przyjął brzmienie: aroganckie odezwanie się do nauczyciela - 20 p. 

podpunkt 6) przyjął brzmienie: nieuzasadnione niewywiązanie się z podjętego zobowiązania - 

5 p. 

podpunkt 7) przyjął brzmienie: zaczepianie, prowokowanie słowne lub fizyczne - 10 p. 

podpunkt 8) przyjął brzmienie: zastraszanie, bójka  - 20 p. 

podpunkt 9) przyjął brzmienie: celowe, wulgarne słownictwo  - 20 p. 

podpunkt 10) przyjął brzmienie: celowe niszczenie rzeczy innych osób  - 15p.  

podpunkt 11) przyjął brzmienie: celowe niszczenie mienia szkoły - 20 p. 

podpunkt 12) przyjął brzmienie: zabranie cudzej własności  - 20 p. 

podpunkt 13) przyjął brzmienie: zaśmiecanie otoczenia  - 5 p. 

podpunkt 14) przyjął brzmienie: notoryczne (więcej niż 3 razy w miesiącu) spóźnienie na lekcję  

-10 p. 

podpunkt 15) przyjął brzmienie: palenie i posiadanie papierosów (w tym e papierosów), 

zażywanie lub posiadanie tabaki - 50 p. 

podpunkt 16) przyjął brzmienie: picie i posiadanie alkoholu  -50 p. 

punkt 17) przyjął brzmienie: nieterminowe zwroty lektur wypożyczonych z biblioteki szkolnej  

5 p. (wpisuje n-l biblioteki) 

podpunkt 18) przyjął brzmienie: ściąganie na kartkówkach i sprawdzianach, przedstawianie 

niesamodzielnych prac - 10 p. 

podpunkt 19) przyjął brzmienie: inne (negatywne zachowania nie zakwalifikowane do innych 

podpunktów) – 10 p. 

podpunkt 20) używanie telefonu bez zgody nauczyciela na terenie szkoły lub podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę – 10 p. 



podpunkt 21) przyjął brzmienie: samowolne opuszczenie terenu szkoły przed zakończeniem 

ostatniej lekcji  10 p.  

podpunkt 22) przyjął brzmienie: zachowywanie się w sposób zagrażający zdrowiu i życiu 

własnemu oraz innych osób  30 p. 

podpunkt 23) przyjął brzmienie: ucieczka z lekcji  - 20 p. 

podpunkt 24) przyjął brzmienie: nieusprawiedliwione nieobecności  - 1 p. za jedną lekcję (nie 

dotyczy ucieczki z lekcji) 

 

W dalszej części Punktowego Systemu Zachowania dopisano po słowie „ – pobicie” 

dopisano: „- publikowanie wizerunku kolegi/koleżanki lub innej osoby bez jej wiedzy lub 

zgody”. 

Pozostała część § 66. Punktowego Systemu Zachowania w nie została zmieniona.                

 

 

                         

 


