PROCEDURY
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W KAMIENNEJ GÓRZE
CELE PROCEDUR:
Celem wprowadzenia procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez
usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów oraz wdrażanie zasad postępowania,
warunkujących bezpieczeństwo dziecka. Procedury dotyczą nauczycieli, uczniów, pracowników
administracyjno– obsługowych.
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I . Procedura przebywania w budynku szkoły
1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli przez pracownika ochrony,
nauczycieli dyżurujących oraz innych pracowników szkoły.
2. Pracownik ochrony monitoruje wejścia do szkoły.
3. Pracownik ochrony prowadzi rejestr osób przebywających na terenie szkoły.
4. W godzinach 7.00-8.00 dyżur przy wejściu do szkoły pełnią woźni.
5. Woźni zastępują pracownika ochrony w czasie jego przerwy śniadaniowej.
6. Wejścia do szkoły w czasie lekcji są zamknięte.
7. Woźni otwierają wejście od strony ul. Jeleniogórskiej w wyznaczonych godzinach.
Są obecni przy drzwiach w godzinach otwarcia.
II. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy w godzinach:
7.00 – 15.30. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem
zajęć lekcyjnych.
2. Po skończonych lekcjach uczniowie ubierają się i opuszczają szkołę, nie później niż 15 minut
od zakończenia lekcji.
3. Uczniowie mogą przebywać przed i po zakończeniu lekcji w Internetowym Centrum Informacji
Multimedialnej.
4. Podczas trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać na korytarzu szkolnym.
5. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.
III. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych
1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć
uczniów.
2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.
3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych. Nie mogą samowolnie oddalać się
poza jej budynek.
4. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje
spóźnienia.
4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na basenie, udają się na basen pod opieką uczących nauczycieli.
5. Uczeń jest poinformowany o zmianach w planie lekcji przez wychowawcę lub innych nauczycieli.
6. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali lekcyjnej. Odpowiadają
za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
IV. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli
Nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli.
Uczniowie:
1. W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, nie
hałasują).
2. Kulturalnie i zgodnie z przeznaczeniem korzystają z łazienek.
3. Przestrzegają kultury słowa.
4. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.

5. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.
6. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu.
7. Szanują mienie szkoły (nie niszczą sprzętów, ścian itp.) oraz dbają o cudzą własność.
V. Procedura dotycząca uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego
1. Od 7. roku życia dziecko jest objęte obowiązkiem szkolnym. Na wniosek rodziców od 6. roku życia.
2. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.
3. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych. Nieobecność na zajęciach
uzasadniają: choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, wizyty lekarskie, badania specjalistyczne,
wypadki, sprawy rodzinne, zdarzenia losowe.
4. Rodzice mają prawo usprawiedliwienia nieobecności trwającej do 7 dni. Powyżej 7 dni wymagane jest
zwolnienie lekarskie.
5. Wychowawcy i nauczyciele uczący mają bezwzględny obowiązek sprawdzania stanu obecności
uczniów na lekcjach.
5. Wychowawca na bieżąco analizuje frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych.
6. W przypadku pojawiających się często nieobecności, wychowawca/pedagog przeprowadzają rozmowę
z rodzicami i jednocześnie przypominają o prawnych skutkach nieposyłania dziecka do szkoły.
7. W przypadku stwierdzenia, że nieusprawiedliwione nieobecności przekraczają 50% obowiązkowych
zajęć edukacyjnych za okres miesiąca, pedagog szkolny wysyła upomnienie do rodziców (list polecony
za potwierdzeniem odbioru - dwukrotnie).
8. Niepodjęcie przez ucznia nauki we wskazanym w upomnieniu terminie powoduje wystąpienie
dyrektora szkoły (na wniosek pedagoga) do organu prowadzącego o wszczęcie egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (kara grzywny wobec rodziców).
9. Z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na nie w szkolnym planie nauczania, uczeń może nie być klasyfikowany z jednego,
kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej.
VI. Procedura zwalniania uczniów z zajęć szkolnych w trakcie ich trwania
1. Ucznia można zwolnić z zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trakcie ich trwania:
a) na ustną prośbę rodziców w przypadku osobistego odbioru dziecka ze szkoły;
b) na podstawie przedstawionego wychowawcy pisemnego zwolnienia podpisanego przez rodzica.
2. Wychowawca odnotowuje fakt zwolnienia ucznia w dzienniku lekcyjnym.
3. W przypadku nieobecności wychowawcy ucznia może zwolnić nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń
ma być zwolniony, z zachowaniem powyższych procedur.
4. W sytuacjach wyjątkowych ucznia może zwolnić dyrektor lub wicedyrektor szkoły z zachowaniem
powyższych procedur.
5. Wychowawca może odmówić zwolnienia ucznia z zajęć, jeżeli uzna, że uczeń samodzielnie napisał
prośbę i sfałszował podpis rodzica. W takim przypadku jest zobowiązany do skontaktowania się
z rodzicem w celu wyjaśnienia wątpliwości i ustalenia sposobu dalszego postępowania.
6. Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych odbywa się na takich samych zasadach jak z zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
7. Zwolnienie z zajęć pozalekcyjnych i zajęć świetlicowych uczeń przekazuje nauczycielowi
prowadzącemu te zajęcia.

VII. Procedura odprowadzania dzieci do świetlicy środowiskowej
1. Uczniowie korzystający ze świetlicy po skończonych lekcjach udają się do świetlicy szkolnej.
2. Sześciolatki z klas pierwszych udają się do świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela, który ma
z dziećmi ostatnie zajęcia w danym dniu.
3. Nauczyciele przekazują przyprowadzone dzieci pod opiekę wychowawcy świetlicy.
4. Wychowawcy świetlicy sprawdzają obecność zgodnie z posiadaną listą.
5. Odprowadzają dzieci do świetlicy środowiskowej. Przekazują pod opiekę wychowawcy, jednocześnie
informując o stanie liczbowym grupy.
VIII. Procedura odbioru dzieci ze szkoły oraz działań, gdy dziecko nie zostanie odebrane
w wyznaczonym czasie
1. Na początku każdego roku szkolnego rodzice składają pisemną deklarację o opiece nad dzieckiem
powracającym ze szkoły.
2. Dziecko sześcioletnie może być odebrane przez rodziców lub inne upoważnione przez nich osoby
dorosłe.
3. Odbieranie dzieci odbywa się tylko przez osoby pełnoletnie lub innych członków rodziny
(np. niepełnoletnie rodzeństwo) po uprzednim przedstawieniu pisemnego oświadczenia o przejęciu
odpowiedzialności za dziecko.
4. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.
5. W przypadku odebrania dziecka przez rodzica (lub osobę upoważnioną) i pozostawiania go bez opieki
na terenie szkoły, odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby, które je odebrały.
6. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy nauczyciela, ma on obowiązek
powiadomić o tym dyrekcję szkoły/sekretariat. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może
zostawić go pod opieką pracowników szkoły i opuścić budynku ani oddalić się wraz z dzieckiem.
7. W razie braku kontaktu z rodzicami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim
organom (policja).
8. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone orzeczeniem sądowym.
9. Rodzice zobowiązani są do systematycznej aktualizacji telefonów kontaktowych oraz potwierdzenia
podpisem informacji w zeszytach do kontaktów z rodzicami.
IX.

Procedura organizowania imprez i uroczystości szkolnych

1. Nauczyciele szkoły organizują imprezy, dyskoteki i uroczystości, które mogą mieć charakter działań
klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, międzyszkolnych.
2. Imprezy odbywają się zgodnie z harmonogramem, opracowanym przez przewodniczących zespołów
rady pedagogicznej.
3. Osoby wskazane w harmonogramie jako odpowiedzialne za organizację zobowiązane są do:
a) uzgodnienia szczegółów, dotyczących przebiegu imprezy, z dyrektorem szkoły przed podaniem
ich do wiadomości zainteresowanym,
b) zapewnienia bezpieczeństwa poprzez organizacje dyżurów nauczycieli i rodziców,
c) opracowania szczegółowego grafiku dyżurów na co najmniej 2 dni przed imprezą.
4. Rodzice uczniów, którzy zachowują się niewłaściwie, mogą zostać poproszeni o odebranie dziecka.

X.

Procedura postępowania z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji

1. Nauczyciel podejmuje działania, mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi
szkolnemu.
2. W sytuacjach szczególnie trudnych, wyjątkowych, proszony jest o interwencje pedagog, wicedyrektor
lub dyrektor.
3. Nauczyciel zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy.
4. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasięga opinii pedagoga i w razie potrzeby wzywa rodziców
w celu poinformowania o zachowaniu dziecka.
5. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w statucie szkoły.
6. Jeżeli jest to zachowanie incydentalne, szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami
w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje nawracające, ustala się system
pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (pedagog, wychowawca, rodzice), w celu eliminacji
zachowań niepożądanych.
O uzgodnieniach informuje się dyrektora.
XI.

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia lekcji przez ucznia

1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego.
Jeśli pedagog jest niedostępny, wychowawca przekazuje informację do sekretariatu szkoły
lub do wicedyrektora. Nauczyciel, z którego lekcji wyszedł uczeń, po skończonej lekcji informuje
wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu.
2. Poinformowane osoby, z pomocą pracownika ochrony, ustalają miejsce pobytu dziecka.
3. W zależności od stanu emocjonalnego ucznia, pedagog odprowadza dziecko na lekcję lub odbywa
z nim rozmowę w swoim gabinecie.
4. W przypadku braku możliwości porozumienia się z dzieckiem, pedagog (wicedyrektor) wzywa
do szkoły rodziców ucznia.
5. Jeśli próby poszukiwania ucznia na terenie szkoły są nieskuteczne, stosuje się postępowanie zapisane
w Procedurze postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia.
6. Wychowawca klasy wyjaśnia z uczniem przyczyny samowolnego opuszczenia lekcji.
O ustalonych okolicznościach rozmawia z nauczycielami, którzy mają trudności z dzieckiem.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, za powiadomieniem dyrekcji, inicjuje spotkanie nauczycieli uczących
w danej klasie.
XII.

Procedury postępowania w przypadku nieuzasadnionego opuszczenia lekcji/budynku
szkoły przez ucznia

1. Nauczyciel prowadzący lekcje powiadamia telefonicznie lub za pośrednictwem wyznaczonego ucznia
sekretariat szkoły.
2. Sekretariat powiadamia o zajściu ochroniarza i koordynatora ds. bezpieczeństwa.
3. Pracownik ochrony/koordynator ds. bezpieczeństwa podejmują działania, mające na celu znalezienia
ucznia i doprowadzenie do klasy.
4. W przypadku nieskuteczności poszukiwań koordynator powiadamia wychowawcę i pedagoga
szkolnego.

5. Wychowawca lub pedagog informują rodziców uczniów i dyrektora szkoły o zajściu, gdzie i pod czyją
opieką znajduje się uczeń. Zobowiązują rodziców do przekazania niezwłocznej informacji zwrotnej
nt. pobytu ucznia.
6. W przypadku, gdy rodzice nie znają miejsca pobytu dziecka, pedagog lub wychowawca informują
o tym fakcie dyrektora.
7. Dyrektor powiadamia inspektora ds. nieletnich lub dyżurującego funkcjonariusza policji.
XIII.

Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji

W przypadku stwierdzenia, że uczniowi cos dolega podczas lekcji podejmuje się następujące działania:
1. Nauczyciel przekazuje ucznia szkolnej pielęgniarce.
2. Pielęgniarka szkolna w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami i ustala z nimi dalsze postępowanie
w sprawie ucznia.
3. W przypadku nieobecności szkolnej pielęgniarki, nauczyciel kontaktuje się z wychowawcą klasy
lub wicedyrektorem, który telefonicznie ustala z rodzicami ucznia formę powrotu dziecka
do domu.
XIV.

Procedura postępowania w przypadku wypadku na terenie szkoły

1. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku,
udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi.
2. Zawiadamia o wypadku pielęgniarkę lub lekarza. Zapewnia natychmiastową pomoc lekarską
lub przedlekarską oraz opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi.
3. Powiadomienie dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły, pielęgniarka, nauczyciel, wychowawca zawiadamia o wypadku:
a) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę,
b) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) społecznego inspektora pracy,
d) organ prowadzący szkołę,
e) radę rodziców.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor niezwłocznie zawiadamia prokuratora i kuratora
oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor niezwłocznie zawiadamia inspektora
sanitarnego.
5. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku
w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
6. Zespół powypadkowy bada okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza dokumentację
powypadkową (protokół powypadkowy w dwu jednobrzmiących egzemplarzach).
7. Wprowadzenie wypadku do rejestru wypadków ucznia.
8. Podpisanie protokołu powypadkowego przez dyrektora szkoły.
9. Zaznajomienie rodziców z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania
powypadkowego.
10. Na żądanie organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty, dyrektor szkoły przekazuje kopię
protokołu powypadkowego.

11. W przypadku zastrzeżeń co do treści protokołu powypadkowego rodzice poszkodowanego ucznia
mogą wystąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu do organu prowadzącego szkołę
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przebiegu postępowania powypadkowego.
12. Dyrektor szkoły, po zatwierdzeniu protokołu, na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej analizują
okoliczności i przyczyny wypadku oraz poinformowanie o zastosowanych środkach profilaktycznych.
XV.
Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada na terenie szkoły
alkohol lub środki odurzające
1. Nauczyciel (pracownik szkoły) przekazuje informację o zaistniałym podejrzeniu lub fakcie
wychowawcę klasy.
2. Wychowawca informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz izoluje ucznia od klasy, grupy.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich o danym fakcie lub podejrzeniu.
4. Dyrektor szkoły informuje o popełnionym przez ucznia do lat 17 czynie policję lub sąd rodzinny;
w przypadku ucznia, który ukończył 17. rok życia informuje prokuraturę lub policję.
5. Wychowawca w obecności pedagoga i dyrektora szkoły prosi ucznia o opróżnienie odzieży, plecaka,
szafki celem sprawdzenia zawartości.
6. Jeśli uczeń dobrowolnie odda substancję lub alkohol, dyrektor po zabezpieczeniu, bezzwłocznie
przekazuje je jednostce policji.
7. W przypadku odmowy, przeszukania dokonuje policja, zabezpiecza substancję i zabiera ją do
ekspertyzy.
8. Na terenie szkoły lub konkretnej jednostki policji, w obecności rodziców lub pedagoga szkolnego,
ewentualnie innej - wskazanej przez dyrektora szkoły osoby - następuje przesłuchanie ucznia.
9. Pedagog szkolny dokumentuje zdarzenie poprzez sporządzenie notatki służbowej, którą podpisują
rodzice ucznia.
XVI. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających
1. Nauczyciel (pracownik szkoły) przekazuje informację o zaistniałym, podejrzeniu lub fakcie
wychowawcy klasy.
2. Wychowawca bezzwłocznie informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz izoluje ucznia
od grupy.
3. Wychowawca lub pielęgniarka szkolna wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia (ewentualnie
udziela pomocy medycznej) ucznia.
4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka
ze szkoły.
5. W przypadku odmowy lub niemożności stawienia się rodziców o pozostaniu ucznia w szkole,
przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go policji (jeżeli ukończył 18. rok życia),
decyduje lekarz po ustaleniu stanu zdrowia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Dyrektor o zaistniałym fakcie informuje policję lub sąd rodzinny (uczeń do 17. roku życia),
a w przypadku ucznia, który ukończył 17. rok życia informuje prokuraturę lub policję.
7. Pedagog szkolny dokumentuje zdarzenie poprzez sporządzenie notatki służbowej, którą podpisują
rodzice ucznia.
8. Pedagog w obecności wychowawcy klasy przeprowadza rozmowę z rodzicami na temat zagrożenia
ucznia, przekazuje rodzicom adresy specjalistycznych instytucji udzielających pomocy w takich
sytuacjach.

XVII.

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów i narzędzi
niedozwolonych na terenie szkoły (kij bejsbolowy, atrapa broni, łańcuch, ostre narzędzia
np. nóż, scyzoryk, żyletka, kastet, itp.):

W przypadku zauważenia lub pozyskania informacji o posiadaniu lub podejrzeniu posiadania przez ucznia
niedozwolonego przedmiotu nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie:
1. Powiadamia o tym pracownika ochrony.
2. Nakłania ucznia do oddania niedozwolonego przedmiotu w celu jego zabezpieczenia.
3. Powiadamia wychowawcę klasy i/lub pedagoga/wicedyrektora/dyrektora szkoły.
4. Pozostawia odebrany uczniowi przedmiot w depozycie w gabinecie pedagoga/wicedyrektora.
5. Wychowawca/pedagog informuje rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa do szkoły.
6. Wychowawca/pedagog oraz wicedyrektor/dyrektor przeprowadzają rozmowę uświadamiająco –
dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicami na temat zagrożenia bezpieczeństwa uczniów
spowodowanego posiadaniem i/lub użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły,
konsekwencjach prawnych i konieczności zwiększenia nadzoru rodziców nad uczniem oraz zaniechania
podobnych praktyk w przyszłości.
7. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania ostrego przedmiotu, należy podjąć działania w celu
odizolowania go od pozostałych uczniów i natychmiast wezwać rodziców.
8. Wicedyrektor/dyrektor wzywa policję.
9. Dalsze postępowanie prowadzi policja.
10. Uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego zgodnie ze statutem szkoły.
11. W przypadku użycia bądź podejrzenia użycia przyborów szkolnych (nożyczki, cyrkiel i in.) niezgodnie
z przeznaczeniem przedmioty te traktuje się jako przedmioty niedozwolone i ma wówczas
zastosowanie niniejsza procedura.
XVIII. Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu lub groźbie
podłożenia bomby
1. Osoba, która otrzymała informację o podłożeniu ładunku wybuchowego w szkole, powinna
niezwłocznie powiadomić o tym:
a) dyrektora szkoły,
b) policję,
c) inne służby (w zależności od sytuacji),
d) pogotowie ratunkowe,
e) straż pożarną,
f) pogotowie gazowe i energetyczne,
g) pogotowie wodno – kanalizacyjne.
2. Jeżeli informacja o podłożeniu ładunku została przekazana telefonicznie przez anonimowego
rozmówcę, to składając zgłoszenie na policji, należy:
a) przytoczyć treść rozmowy,
b) podać numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu,
c) dokładnie określić czas przyjęcia informacji,
d) podać adres szkoły, numer telefonu oraz nazwisko osoby zgłaszającej,
e) określić miejsce podłożenia ładunku w szkole (jeśli jest znane) i - jeśli to możliwe - opisać wygląd
podejrzanego przedmiotu.
3. Po zawiadomieniu policji należy uzyskać przyjęcie zgłoszenia. Do czasu przybycia do szkoły policji akcją
ewakuacyjną uczniów i pracowników szkoły kieruje dyrektor szkoły.

4. Dyrektor powiadamia nauczycieli o podłożeniu ładunku wybuchowego, tak aby nie wzbudzać
podejrzeń i nie wywołać paniki wśród uczniów.
5. Nauczyciele prowadzący w tym czasie zajęcia powinni poprosić swoich uczniów o spokojne
opuszczenie sal lekcyjnych (najlepiej w dwuszeregu). Uczniowie pozostawiają plecaki w salach
(ładunek może znajdować się w którymś z nich).
6. Uczniów ewakuuje się (w miarę możliwości) etapami.
7. Uczniowie po opuszczeniu szkoły pozostają pod opieką wychowawców (nauczycieli), którzy powinni
poinformować ich o przyczynie ewakuacji i dalszym postępowaniu.
8. Pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele nieprowadzący w tym czasie zajęć sprawdzają, czy
wszyscy uczniowie opuścili szkołę (klasy, toalety, świetlica, biblioteka, gabinet pielęgniarski, gabinet
stomatologiczny, inne pomieszczenia szkolne).
9. Po przybyciu na miejsce dalsze kierowanie akcją przejmuje policja.
10. Dyrektor szkoły udziela policji niezbędnych informacji.
11. Uczniowie i pracownicy szkoły bezwzględnie wykonują polecenia policji.
XIX.

Procedura postępowania, jeżeli na terenie szkoły dojdzie do czynu karalnego

1. Niezwłocznie powiadomić o zajściu wychowawcę, dyrektora oraz pedagoga szkolnego, który
podejmuje role koordynatora działań.
2. Pedagog ustala przy udziale innych osób okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
sporządza notatkę służbową, w której zamieszcza:
a) datę, godzinę oraz miejsce zajścia,
b) personalia sprawcy (jeśli jest znany), poszkodowanego oraz świadków zdarzenia,
c) ustalony przebieg zdarzenia
3. Wyznaczona przez niego osoba powiadamia rodziców ucznia-sprawcy, obligując ich do niezwłocznego
przybycia do szkoły.
4. Gdy szkoda jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły, pedagog
w porozumieniu z dyrektorem, niezwłocznie powiadamia policję.
5. Pedagog nadzoruje zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji.
XX.

Procedura postępowania w sytuacji, jeżeli nauczyciel jest świadkiem zachowania
agresywnego

1. Nauczyciel, będąc świadkiem zachowań agresywnych, niezwłocznie przerywa takie zachowanie
z pomocą innej osoby, używając tyle siły, ile jest niezbędne, np. do rozdzielenia uczniów biorących
udział w bójce.
2. Przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy bądź pedagogowi szkolnemu (w zależności
od rozmiaru i formy przemocy), który podejmuje rolę koordynatora działań wyjaśniających.
3. Wychowawca/pedagog szkolny przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, ustala wraz z uczniem przyczynę
zachowania oraz rodzaj zadośćuczynienia.
4. Jeżeli uznaje, że zdarzenie nosi znamiona czynu karalnego, stosuje odpowiednią procedurę.

XXI.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

1. Poinformowanie przez wychowawcę do 30 września każdego roku uczniów i rodziców o tym, że:
a) cenne przedmioty nie powinny być przynoszone do szkoły,
b) w sytuacjach, kiedy giną uczniowi rzeczy, szkoła nie prowadzi śledztwa.
2. Bezpośrednio po zauważeniu kradzieży poszkodowany powinien zgłosić ten fakt wychowawcy klasy
lub innemu nauczycielowi.
3. Wychowawca przeprowadza rozmowę ze świadkami – jeśli tacy są wskazani.
4. Jeśli świadkowie lub osoba poszkodowana nie wskazuje sprawcy kradzieży, należy:
a) poinformować rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego o kradzieży,
b) przekazać rodzicom/prawnym opiekunom informacje o możliwości zgłoszenia tego faktu policji.
5. Jeśli świadkowie lub osoba poszkodowana wskazuje sprawcę kradzieży, należy:
a) wezwać rodziców/prawnych opiekunów zainteresowanych stron,
b) przeprowadzić mediacyjną rozmowę wychowawczą rodziców/prawnych opiekunów i uczniów.
6. Wychowawca klasy, w której miało miejsce takie zdarzenie, ma obowiązek przeprowadzenia godziny
wychowawczej na temat kradzieży – samodzielnie lub z pomocą kompetentnych osób (policjant,
pedagog).
XXII.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci

1. Wszystkie komputery w szkole, z których korzystają uczniowie, są zabezpieczone odpowiednim
oprogramowaniem, utrudniającym dostęp do treści niepożądanych.
2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.
3. Podczas korzystania z Internetu uczniowie:
a) powinni przestrzegać zasad ograniczonego zaufania, zwłaszcza wobec nowo poznanych osób,
b) nie powinni udostępniać swoich danych osobowych,
c) nie mogą zapisywać na dysku komputerów treści ściągniętych z Internetu, np. plików graficznych,
muzycznych, filmowych itp.
d) nie mogą umieszczać treści obraźliwych,
e) powinni przestrzegać zasad netykiety,
f) w razie wystąpienia sytuacji wątpliwej i niejasnej powinni zwrócić się do nauczyciela o pomoc.
4. Wychowawca ma obowiązek uświadomić rodzicom ucznia zagrożenia związane z Internetem.
5. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim
organizacjom i instytucjom, zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.
XXIII. Procedura postępowania w sytuacji krzywdzenia dzieci
1. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela objawów krzywdzenia dziecka, wychowawca
przeprowadza rozmowę z dzieckiem i rodzicami w celu zweryfikowania danych.
2. W przypadku potwierdzenia się podejrzeń, wychowawca zgłasza sytuację do pedagoga i pielęgniarki.
3. Pedagog szkolny, po dokładnym rozpoznaniu sprawy, nawiązuje współpracę z instytucjami
pomocowymi: dzielnicowym, inspektorem ds. nieletnich, pracownikiem socjalnym.
4. W sprawach trudnych lub związanych z popełnieniem przestępstwa, pedagog powiadamia inspektora
ds. nieletnich oraz sąd rodzinny.
5. W sytuacjach bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka, pedagog powiadamia policję
lub prokuraturę rejonową.

XXIV. Procedura postępowania w przypadku bójek i przemocy słownej wśród uczniów
1. Każdy nauczyciel, który zauważył bójkę lub kłótnię słowną, powinien:
a) rozłączyć uczestników bójki lub przerwać kłótnię,
b) upomnieć osoby, które stosują względem siebie przemoc,
c) wpisać uwagi dotyczące zachowania uczniów w dziennikach lekcyjnych, klasowym zeszycie uwag,
d) poinformować o incydencie wychowawcę.
2. Wychowawca przeprowadza indywidualne rozmowy z uczestnikami incydentu i ustala jego przyczynę.
3. Wychowawca zobowiązuje uczniów biorących udział w bójce lub stosujących przemoc słowną
do zmiany swojej postawy.
4. W przypadku ucznia często popadającego w konflikty lub który stworzył swoim zachowaniem realne
zagrożenie dla zdrowia innych, wychowawca wzywa na rozmowę jego rodziców, których informuje
o negatywnych zachowaniach i uświadamia o ich konsekwencjach.
5. W przypadku nagminnych negatywnych zachowań (stosowania przemocy słownej lub fizycznej)
wychowawca klasy zobowiązuje ucznia do prowadzenia dzienniczka, a rodziców do kontroli wpisów.
W dzienniczku uczeń lub nauczyciel opisuje zachowanie na poszczególnych lekcjach.
Nauczyciel potwierdza to swoim podpisem. Rodzice zapoznają się z wpisami i potwierdzają to swoimi
podpisami. Dzienniczek jest prowadzony do czasu zauważenia istotnej poprawy zachowania (brak
negatywnych wpisów). Decyzję o zawieszeniu prowadzenia dzienniczka podejmuje wychowawca.
6. Jeżeli powyższe działania nie przynoszą skutku, wychowawca stosuje odpowiednie kary przewidziane
w statucie szkoły.
XXV.

Procedura kontaktów z rodzicami

1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno-wychowawczych
z nim związanych jego rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z nauczycielem
przedmiotu, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem. Jeżeli efekty tych rozmów
nie są satysfakcjonuje, udają się do dyrektora szkoły.
2. Do kontaktów z dyrektorem szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, uprawnieni są
przedstawiciele oddziałowych rad rodziców.
3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się zgodnie z harmonogramem zebrań.
4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych oraz w ramach dni
otwartej szkoły. W sytuacjach szczególnych możliwy jest kontakt bezpośredni – po wcześniejszym
uzgodnieniu z nauczycielem. Harmonogram spotkań z rodzicami zamieszczony jest na stronie
internetowej szkoły.
5. Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e–mailowy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.
XXVI. Zasady postępowania ze zdenerwowanymi rodzicami
1. Pozwól rozmówcy wyładować swoją złość, nie przerywaj mu.
2. Pozostawaj z nim w kontakcie wzrokowym.
3. Nie próbuj dyskutować z osobą bardzo agresywną. Taki rozmówca nie będzie słuchał sensownych
argumentów.
4. Bądź dobrym słuchaczem. Pozwól rozmówcy wylać żale, nawet jeśli nie ma racji. Jeśli będziesz
uważnie słuchał, twój rozmówca uzna cię za przyjaciela, nie za przeciwnika.

5. Nie traktuj skarg na szkołę czy nauczyciela osobiście. Nie odbieraj gniewu rodziców personalnie.
Pamiętaj, masz do czynienia z problemem zawodowym, a nie prywatnym. Łatwo się zdenerwować,
jeśli odbierzesz skargę jako osobisty żal do ciebie.
6. Jeśli rozmówca jest agresywny, zachowaj spokój. Słuchaj.
7. Ogranicz swój komentarz do minimum (hm i aha), aż rozmówca się uspokoi. Okazuj jak najwięcej
empatii. Dopiero wówczas możesz z nim porozmawiać konstruktywnie.
8. Bądź spokojny i obiektywny. Postaraj się zobaczyć problem z punktu widzenia rozmówcy, nie tylko
ze swojego. Będziesz w stanie wówczas ustalić treść sensownej odpowiedzi. Spróbuj zrozumieć, a nie
zbijaj od razu zarzutów.
9. Zachęcaj rodzica, aby opowiedział absolutnie wszystko o gnębiącej go sprawie. Będzie mu trudniej
wymyślić jakiś kolejny powód do skargi, skoro właśnie rozwiązałeś przedstawiony przez niego
problem.
10. Nie krytykuj w tym momencie jego osoby, jego sposobu zachowania.
11. Unikaj słów drażniących, mogących spowodować nasilenie gniewu. Użyte bez cienia złej woli
stwierdzenie Pan się myli może dolać oliwy do ognia.
12. Nie zmieniaj tematu rozmowy.
13. Nie zakładaj, że atakujący kieruje się wrogimi pobudkami, chce cię zranić. Przyjmij, że powierza ci
swój sekret, informuje o ważnej dla siebie sprawie.
14. Nie oferuj pomocy, której nie możesz udzielić, i nie udzielaj nieprzemyślanych zapewnień.
Niedotrzymane obietnice nie budą zaufania ani do ciebie, ani do szkoły.
15. Nie obawiaj się powiedzieć, że zasięgniesz czyjejś opinii. To przynajmniej upewni rodzica, że robisz,
co możesz, aby rozwiązać problem. Koniecznie powiedz, kiedy dokładnie nawiążesz z nim kontakt po
sprawdzeniu faktów.
XXVII. Procedura dotycząca sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w sprawie
opieki nad dzieckiem (brak postanowienia sądowego w sprawie ograniczenia praw
rodzicielskich)
1. Wychowawca ma obowiązek informować każdego z rodziców o postępach w nauce i zachowaniu
dziecka.
2. Wychowawca ma obowiązek przekazać dziecko każdemu z rodziców po skończonych zajęciach
szkolnych i w razie potrzeby zwalniać z zajęć lekcyjnych (zgodnie z procedurą).
3. Wychowawca/nauczyciel ma obowiązek przekazania dziecka po skończonych zajęciach osobom
upoważnionym przez każdego z rodziców, jeżeli takie upoważnienie zostało złożone u wychowawcy.
4. Każdy z rodziców ma prawo decydowania o udziale dziecka w wycieczkach, imprezach i innych
zajęciach pozalekcyjnych.
5. Wychowawca klasy informuje każdego z rodziców o zaistniałych w szkole kłopotach zdrowotnych
dziecka (jeśli posiada numer kontaktowy).
XXVIII. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
W przypadku pozyskania od rodziców informacji o chorobie przewlekłej ucznia:
1. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania szkoły o tym fakcie oraz stałej współpracy z wychowawcą
dziecka chorego i/lub szkolną pielęgniarką.

2. Wychowawca jest zobowiązany do przekazania radzie pedagogicznej i pozostałym pracownikom
szkoły informacji o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji
zaostrzenia objawów czy wystąpienia ataku choroby.
3. Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy i metody pracy wychowawczo- dydaktycznej do
możliwości psychofizycznych chorego ucznia, a także do objęcia go odpowiednimi formami pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
4. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole wychowawca
(nauczyciel/pielęgniarka lub dyrektor szkoły) niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji jego
rodziców.
5. Nauczyciele i pracownicy szkoły mają obowiązek stosować w codziennej pracy z uczniem chorym
wskazane przez lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną i rodziców sposoby pomocy dziecku
przewlekle choremu, w szczególności poprzez:
a) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do grupy i
nauczyciela,
b) traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy,
c) pomoc w pokonywaniu trudności, nadrabianiu pojawiających się zaległości szkolnych, oraz nauce
nowych umiejętności,
d) wdrażanie do samodzielności,
e) budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym,
f) uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego,
g) uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów,
h) motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi,
i) zapewnienie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów,
j) motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań,
k) przeprowadzanie zajęć i rozmów o emocjach i trudnych sprawach,
l) odpowiednią organizację czasu pracy ucznia.

