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Cele procedur 

 

 
 

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez: 

 

 

• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

 

• usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów, 

 

• zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły. 

 

 

Dotyczy: 

 

• nauczycieli 

 

• rodziców 

 

• uczniów 

 

• pracowników administracji i obsługi 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE : 

 

 999 - POGOTOWIE RATUNKOWE 

 

998 – STRAŻ POŻARNA 

 

997 – POLICJA 

 

112 – TELEFON ALARMOWY 
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W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy 

organami szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia 

bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, stosuje się następujące procedury: 

 

 

I. Przebywania w budynku szkoły 
 

 

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły jest monitorowane przez nauczycieli 

dyżurujących oraz innych pracowników szkoły. 

 

2. W budynku mogą przebywać rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci i uczniów 

nie dłużej niż 20 minut. 

 

3. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają ich do klas.  

 

4. Zabrania się przyprowadzania na teren budynku szkoły i teren wokół niej zwierząt. 

 

II. Rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych 
 

1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od godziny 7.40 do godziny 

16.30, w zależności od czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych. Po godz. 

16.30 szkoła nie zapewnia dzieciom i uczniom opieki. 

 

2. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych. 

 

3. Od 7
45

 do 8
00

 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli 

pełniących dyżury. 

 

4. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  lub  osoby  pisemnie  do  tego  upoważnione  

odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę 

nauczyciela lub wychowawcy świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy. 

 

6. Dzieci z klas I przez okres pierwszego półrocza przyprowadzane są przez nauczyciela do 

sali lekcyjnej z szatni i ze świetlicy. Po upływie tego czasu ( od II semestru) dzieci 

samodzielnie przychodzą na zajęcia. 

 

7. Pozostali uczniowie samodzielnie przychodzą do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć. 

 

8. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli. 

 

9. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od 

rodziców/prawnych opiekunów pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa  

dziecku w drodze do i ze szkoły  

 

10. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I-III sprowadzani są do szatni przez 

nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję. 
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11. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I-III odbierają 

swoje dzieci zaraz po zakończeniu zajęć. Jeśli uczeń uczęszcza do świetlicy, to rodzice 

zgłaszają odbiór nauczycielowi świetlicy . 

 

12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I – III, którzy 

nie mogą osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania 

nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie lub 

osobiście) kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. Zgłaszają tę sytuację 

wychowawcy klasy oraz (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy) także nauczycielowi 

świetlicy. Fakt telefonicznej prośby zwolnienia dziecka do domu należy opisać w notatce 

i przechowywać w teczce wychowawcy. 

 

13. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod 

wpływem środków odurzających. 

 

14. W przypadku stwierdzenia, że rodzic/opiekun zgłosił się po dziecko w stanie 

wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

 

 nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

 

 wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

 

 jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia opuszczenia 

szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub 

osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję czy należy wezwać policję. Nauczyciel 

zobowiązany jest do sporządzenia notatki dotyczącej zaistniałego zdarzenia. 

 

15. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

 

 niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami ( prawnymi opiekunami) 

 

 zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do 

odbioru dziecka po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z 

rodzicami zawiadomić policję. 

 

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

 

 

III. 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 wolno im 

samowolnie oddalać się poza jej teren. 

4. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco 

notuje spóźnienia. 
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5. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę 

lub innych nauczycieli oraz informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń. 

 

6. Uczniowie mają możliwość przechowywania w szkole podręczników, instrumentów 

muzycznych i innych pomocy naukowych niezbędnych im do procesu dydaktycznego (w 

salach lekcyjnych, przedmiotowych, w szatni oraz innych pomieszczeniach w miarę 

możliwości i potrzeb). 

 

7. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali; 

odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

 

8. Każda klasopracownia może mieć swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje 

swoich uczniów na początku września.  

 

 

IV. Kontakty z rodzicami 
 

 

1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno-

wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z 

nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem 

- o ile takie stanowiska funkcjonuja w szkole. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje 

ich, udają się do dyrektora szkoły. 

 

2. Do kontaktów z dyrektorem szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, 

uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych rad rodziców: Rady Rodziców i Zarządu 

Rady Rodziców. 

 

3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej cztery razy w roku. 

 

4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych i dyżurów 

nauczycieli zgodnych z harmonogramem (z wykluczeniem przypadków nagłych). 

Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e-mailowy na zasadach uzgodnionych z 

nauczycielem. 

 

V. Prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej 

odbierania dziecka ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych, 

wycieczek i imprez. 
 

 

Każdy wychowawca klas I-VI i grup oddziałów przedszkolnych: 

 

1. Zbiera od rodziców oświadczenia /prawnego opiekuna/ dotyczące bezpieczeństwa dziecka 

podczas drogi do i ze szkoły według przyjętego przez szkołę wzoru (termin – do 20 września) 

oraz oświadczenia według przyjętego przez szkołę wzoru , w których rodzice/prawni 

opiekunowie wyrażają zgodę na samodzielne powroty dziecka ze szkoły po zajęciach 

dydaktycznych do domu, przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie - (nie dotyczy 

dzieci pięcioletnich i sześcioletnich). . 

 



 
8 

2. Gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego. 

 

3. Zamieszcza nazwiska dzieci, posiadające pozwolenie na na samodzielny powrót do domu. 

 

4. Samodzielny powrót dziecka (sporadyczny, periodyczny) jest udokumentowany 

stosownym oświadczeniem ,które mają obowiązek złożyć rodzice/prawni opiekunowie 

zamieszcza się w teczce wychowawcy i informuje o tym innych nauczycieli prowadzących 

ostatnią lekcję w klasie. 

 

5. Zamieszcza w dzienniku listę dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne odbywające 

się szkole. Czas oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne uczniowie klas I-III spędzają w 

świetlicy. Rodzic zobowiązany jest wówczas wypełnić kartę świetlicy. 

 

6. Wychowawca zbiera od rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia według przyjętego 

przez szkołę wzoru (przed każdą wycieczką lub imprezą), w których rodzice/prawni 

opiekunowie wyrażają zgodę/nie wyrażają zgody na samodzielne powroty dziecka ze szkolnej 

wycieczki lub imprezy (zabawy) do domu, przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie. 

Wychowawca gromadzi i przekazuje oświadczenia dotyczące wycieczki do sekretariatu. 

 

7. Procedura gromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji powtarzana jest w każdym roku 

szkolnym. 

 

 

VI. Procedura dotycząca uchylania się od realizacji 

obowiązku szkolnego 
 

 

1. Od 7 roku życia (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego) dziecko jest 

objęte obowiązkiem szkolnym. 

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania 

ucznia na zajęcia szkolne. 

Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych. Nieobecność na zajęciach 

uzasadniają tylko: choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, wizyty lekarskie, badania 

specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe. 

 

3. Wychowawcy i nauczyciele uczący mają bezwzględny obowiązek sprawdzania stanu 

obecności uczniów na lekcjach. 

 

4. W przypadku częstej, powtarzającej się nieobecności ucznia na lekcjach danego 

przedmiotu, zainteresowany nauczyciel informuje wychowawcę klasy. 

 

5. Wychowawca na bieżąco analizuje frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych. W 

klasach IV – VI wypełnia comiesięczne arkusze monitorowania frekwencji. 

 

6. W  przypadku  stwierdzenia,  że  nieusprawiedliwione  nieobecności  przekraczają  30% 

 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych za okres dwóch tygodni, wychowawca kontaktuje się z 

rodzicami/prawnymi opiekunami celem uzyskania wyjaśnień i udzielenia ustnego 

upomnienia. 
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8. Jeśli w ciągu dwóch tygodni uczeń nie rozpocznie regularnego uczęszczania na zajęcia, 

wychowawca wysyła upomnienie i jednocześnie wzywa rodziców/prawnych opiekunów na 

rozmowę. 

 

9. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami i jednocześnie 

przypominają o prawnych skutkach nieposyłania dziecka do szkoły (rodzic/prawny opiekun 

podpisuje się pod notatką z rozmowy). 

 

10. W przypadku dalszego uchylania się ucznia od spełniania obowiązku szkolnego, gdy 

nieusprawiedliwione nieobecności za okres jednego miesiąca przekraczają 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawca wysyła do rodzica/prawnego opiekuna 

drugie upomnienie. 

 

11. W uzasadnionych przypadkach  kieruje się sprawę do Sadu Rejonowego, Wydział 

Rodzinny, celem rozpatrzenia sytuacji rodzinnej ucznia. 

 

12. Niepodjęcie przez ucznia nauki we wskazanym w drugim upomnieniu terminie powoduje 

wystąpienie dyrektora szkoły (na wniosek wychowawcy) do organu prowadzącego o 

wszczęcie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (kara 

grzywny wobec rodziców/ prawnych opiekunów). 

 

13. 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. 

 

 

VII. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów 
 

 

1. W PRZYPADKU, GDY NIEOBECNOŚCI NIEUSPRAWIEDLIWIONE 

UCZNIA PRZEKRACZAJĄ 7 DNI wychowawca powinien podjąć następujące 

kroki: 

 
 Wzywa rodziców i informuje o nieobecnościach ucznia oraz konsekwencjach 

niespełnienia obowiązku szkolnego.
 

 Powiadamia dyrektora szkoły.
 

 W przypadku braku kontaktu wychowawcy z rodzicami, wychowawca pisemnie wzywa 

ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 

 Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z dyrektorem szkoły itp.) i ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny)
 

 

2. W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ OPUSZCZA POJEDYNCZE ZAJĘCIA LEKCYJNE 

BEZ USPRAWIEDLIWIENIA (WAGARUJE) wychowawca podejmuje kroki, jak w 

punkcie 1. 
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VIII.  Zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych 

 
1. Uczeń  może  być  zwolniony  z  zajęć  lekcyjnych  w  danym  dniu  przez  wychowawcę 

lub  nauczyciela  prowadzącego  lekcję  tylko  na  podstawie  osobistej  lub  pisemnej  prośby 

rodzica/prawnego opiekuna. 

 

2. Uczeń posiadający stałe lub czasowe zwolnienie z zajęć (religii, wychowania fizycznego), 

jeżeli są to zajęcia pierwsze lub ostatnie w danym dniu, może – na podstawie pisemnej prośby 

rodziców/prawnych opiekunów – nie uczestniczyć w nich. 

 

IX. Procedura postępowania w przypadku samowolnego 

opuszczenia szkoły przez ucznia 
 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego 

zajęciach miało to miejsce, zobowiązany jest zaznaczyć nieobecność ucznia na lekcji oraz 

niezwłocznie powiadomić wychowawcę i dyrektora. 

 

2. Wychowawca lub dyrektor powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji 

rodzica/prawnego opiekuna, w przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi 

opiekunami, powiadamia policję. 

 

 

X. Postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne 

na lekcji 
 

 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji nauczyciel kontaktuje 

się z wychowawcą  i ustala z nim dalsze postępowanie w sprawie ucznia. 

 

2. Wychowawca telefonicznie ustala z rodzicami ucznia formę powrotu dziecka do domu 

(w razie nieobecności wychowawcy nauczyciel sam podejmuje ww. czynności). 

 

3. Uczeń chory nie może pozostać bez opieki. 

 

4. Szczegółowe zasady postepowania w razie wypadku w szkole reguluje osobny dokument 

– “Procedury postępowania w razie wypadku w Szkole Podstawowej w Dobczynie”. 

 

 

 

XI. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia 

(stwierdzenia) choroby zakaźnej 
 

1. Nauczyciel, który podejrzewa u ucznia objawy choroby zakaźnej, zobowiązany jest do 

zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły. 

 

2. Po przeprowadzonym rozpoznaniu  wychowawca informuje rodziców/prawnych 

opiekunów i kieruje ich do lekarza specjalisty. 
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3. Po otrzymaniu od lekarza specjalisty potwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej 

wychowawca informuje dyrektora szkoły. 

 

4. Dyrektor zarządza przeprowadzenie wzmożonej dezynfekcji, zgodnie ze wskazaniami 

udzielonymi przez wybrany ZOZ. 

 

 

XII. 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 interwencję inny 

nauczyciel lub dyrektor. 

 

3. Nauczyciel zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy. 

 

4. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca w razie potrzeby wzywa rodziców/prawnych 

opiekunów 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/prawnymi opiekunami, w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. 

 

7. Jeżeli są to sytuacje nawracające, ustala się system pracy z uczniem i oddziaływań 

indywidualnych (pedagog, wychowawca, rodzice/prawni opiekunowie), w celu eliminacji 

zachowań niepożądanych. O uzgodnieniach informuje się dyrektora. 

 

XIII. 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 zeszytach uwag znajdujących się w 

dziennikach lekcyjnych, 

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 



 
12 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia, informuje o negatywnych zachowaniach i 

uświadamia o ich konsekwencjach. 

 

5. W przypadku nagminnych negatywnych zachowań (przemocy słownej lub fizycznej) 

uczeń podpisuje w obecności wychowawcy klasy i dyrektora szkoły „kontrakt”, a 

wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów o tym fakcie. 

 

6. Jeżeli powyższe działania nie przynoszą skutku, wychowawca stosuje odpowiednie kary 

przewidziane w Statucie Szkoły.  

 

 

XIV. Procedura postępowania w przypadku powstania szkody 

lub zniszczenia mienia przez ucznia 
 

1. Świadek zdarzenia (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) przekazuje informacje o 

zaistniałym zdarzeniu wychowawcy ucznia, który dopuścił się czynu zabronionego lub – w 

przypadku nieobecności wychowawcy – bezpośrednio dyrektorowi szkoły. 

 

2. Świadek zdarzenia lub osoba odpowiedzialna za ucznia (sprawcę) w czasie zaistniałego 

zdarzenia sporządza notatkę służbową i przekazuje ją wychowawcy klasy. 

 

3. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem (sprawcą czynu), podkreślając 

naganność postępowania i informuje go o przewidywanych konsekwencjach. 

 

4. Wychowawca wzywa  do szkoły  rodziców/prawnych  opiekunów ucznia.  Przekazuje 

im zawiadomienie dotyczące wyrządzonej szkody i ustala formę naprawy szkody. 

Jednocześnie przypomina rodzicom/prawnym  opiekunom  o  ich odpowiedzialności 

za wychowanie dziecka, podkreślając obowiązek wpojenia zasad wyłączających 

wyrządzanie szkód, naruszanie zasad współżycia społecznego, niszczenie mienia, 

popełnianie wykroczeń czy przestępstw oraz o ponoszeniu przez nich odpowiedzialności za 

ewentualne błędy wychowawcze. 

 

6. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie odmawiają dobrowolnego naprawienia 

wyrządzonej szkody, wychowawca przekazuje sprawę do dyrektora szkoły. 

 

7. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami, informując ich o dalszej procedurze postępowania. W razie konieczności 

rozmowa przeprowadzana jest w obecności specjalisty ds. nieletnich Komendy Powiatowej 

Policji. 

 

8. Dyrektor szkoły  i  specjalista  ds.  nieletnich  podejmują  decyzję  o  skierowaniu  sprawy  

do  Sądu Rejonowego w Wolominie. 

9. Dalsze postępowanie leży w kompetencji w/w instytucji. 
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XV. Procedura postępowania wszystkich pracowników szkoły w 

sytuacjach kryzysowych 

 
1. W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU 

LUB INNYCH ŚRODKÓW WCELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN 

ODURZENIA, UPRAWIA NIERZĄD, BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA 

ŚWIADCZĄCE O JEGO DEMORALIZACJI (naruszanie zasad współżycia społecznego, 

popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku 

szkolnego, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien 

podjąć następujące kroki: 
 Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

 

 Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.
 

 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności 

- z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia 

do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 

 W przypadku braku kontaktu wychowawcy z rodzicami, pedagog pisemnie wzywa 

ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 

 Jeżeli rodzice nie stawią się do szkoły wychowawca z pedagogiem odwiedzają 

rodziców
 
ucznia w ich miejscu zamieszkania.

 

 Brak pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia lub powtarzające się incydenty ze 

środkami uzależniającymi powodują, że uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły. 

 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na 

wezwanie stawiennictwa sie w szkole, ignorują sygnały płynace ze szkoły dyrektor 

szkoły  powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. 

nieletnich). 

 

 Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z 

pedagogiem / psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji, zgodnie z 

warunkami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich. “. 

 

2. W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY 

UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW 

powinien podjąć następujące kroki: 

 
 Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

 

 

 Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 

 

 Wzywa pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej.
 

 

 Zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
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 W przypadku odmowy ze strony rodziców /opiekunów, dyrektor szkoły powiadamia 

Policję.
 

 

3. W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY 

SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK powinien 

podjąć następujące kroki: 

 
 Nauczyciel o zaistniałym fakcie powiadamia dyrektora zachowując środki ostrożności 

zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz 

ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest 

możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja 

należy.
 

 

 Dyrektor wzywa Policję.
 

 

 Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 

 

4. W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA 

PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK, powinien podjąć 

następujące kroki: 

 
 Powiadamia dyrektora i wychowawcę.

 

 

 Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę 

substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. 

innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla Policji!
 

 

 Wychowawca powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i 

wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 

 

 W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji, ani 

pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która po przyjeździe przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i 

zabiera ją do ekspertyzy.
 

 

 Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej 

zabezpieczeniu, bezzwłocznie przekazuje ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje 

ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel 

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami. 
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 5.W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH TZW. „DOPALACZY” W CELU WPROWADZENIA SIĘ W 

STAN ODURZENIA LUB GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE 

SZKOŁY UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM „DOPALACZY” procedury 

postępowania są takie same, jak w sytuacjach związanych z używaniem przez ucznia 

alkoholu lub narkotyków. 

 

6.W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY. 

 

Działania związane z faktem kradzieży na terenie szkoły: 

 
 Uczeń ma obowiązek zawiadomić prowadzącego zajęcia o kradzieży natychmiast po 

stwierdzeniu tego faktu (jeśli kradzież nastąpiła na przerwie - wychowawcę lub 

dyrektora szkoły).
 

 

 Nauczyciel powiadamia wychowawcę, dyrektora szkoły .
 

 

 Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia, prowadzi postępowanie wyjaśniajace .
 

 

 Wychowawca wspólnie z innym nauczycielem przeprowadza rozmowę z 

poszkodowanym uczniem.
 

 

 Dyrektor po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej 

osobie.
 

 

 Wychowawca (w przypadku nieobecności wychowawcy- dyrektor) bezzwłocznie 

zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie 

kradzieży, o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy 

(okoliczności i przebiegu zdarzenia).
 

 

Postępowanie w przypadku znalezienia rzeczy lub ustalenia sprawcy kradzieży. 

 
 W przypadku znalezienia rzeczy wychowawca powiadamia dyrektora szkoły oraz 

rodziców poszkodowanego.
 

 

 W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży wychowawca wzywa rodziców sprawcy. 

Po rozmowie sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisują rodzice.
 

 

 Wychowawca  przeprowadza rozmowę ze sprawcą kradzieży.
 

 

 Sprawca kradzieży dokonuje zadośćuczynienia pokrzywdzonemu (zwrot 

przedmiotów, przeprosiny).
 

 

 W  oparciu  o  Statut  Szkoły dyrektor  wspólnie  z  wychowawcą  ustala
 
sankcje 

wobec ucznia i przekazuje rodzicom informację na temat wyciągniętych
 

konsekwencji w stosunku do ucznia.
 

 
 W przypadku powtórzenia się kradzieży dokonanej przez tego samego ucznia pedagog 

i powiadamia rodziców poszkodowanego zgłasza sprawę policji.
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 Wychowawca przeprowadza rozmowę  z klasą o  zaistniałej sytuacji, informuje 

możliwych konsekwencjach czynu. 

 
 

Postępowanie w przypadku nieznalezienia rzeczy i nieustalenia sprawcy kradzieży. 

 

 W  przypadku gdy  skradziona  rzecz  nie zostanie znaleziona i  wystąpią trudności 

z ustaleniem sprawcy  wychowawca o tym fakcie powiadamia dyrektora szkoły . 

 

 Wychowawca sporządza   w dzienniku krótką notatkę   z przebiegu zdarzenia 

 
 Gdy wartość skradzionej rzeczy przekracza 250 zł dyrektor szkoły lub pedagog 

zgłasza sprawę policji.
 

 

Odpowiedzialność za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów do szkoły. 

 
 Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe nie związane z procesem 

dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczym /np. telefony komórkowe, biżuterię,
 

odtwarzacze mp3, mp4, tablety, gry elektroniczne, itp./ Większe sumy pieniędzy (np. 

na wycieczkę) rodzic wpłaca osobiście lub na własną odpowiedzialność daje dziecku.
 

 Na lekcji wychowania fizycznego uczeń cenne rzeczy oddaje pod opiekę nauczyciela 

prowadzącego lekcję. 
 

 

 Wychowawcy informują uczniów o tym, że na przerwach zobowiązani są do 

pilnowania swoich plecaków.
 

 

 

 

7. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA ZAMACHEM SAMOBÓJCZYM 

 

UCZNIA 

 
 Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

 

 

 Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.
 

 

 Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie 

ani zdrowie.
 

 

 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - 

z uczniem. Zobowiązuje rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 

 

 Jeżeli rodzice nie stawią się do szkoły wychowawca z innym nauczycielem 

odwiedzają rodziców ucznia w ich miejscu zamieszkania.
 

 Dyrektor zawiadamia  Policję.  W  razie   konieczności  wzywa  pogotowie
 
ratunkowe. 

 Zespół opiekuńczo-wychowawczy zbiera wstępne informacje o okolicznościach 

zdarzenia. 
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 Należy ocenić ryzyko dalszego zagrożenia (możliwe, że konieczna będzie 

hospitalizacja dziecka).
 

 Wychowawca  ustala  termin  konsultacji  psychologicznej  w  Poradni  

Psychologiczno-
 

Pedagogicznej, kieruje rodziców po poradę do poradni 

psychiatrycznej.
 

 Zespół opiekuńczo-wychowawczy dba, by interwencja przebiegła spokojnie i 

dyskretnie.
 

 Bezpośrednio po przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej należy dokonać diagnozy 

ryzyka ponowienia próby samobójczej,
 
zaplanować dalszą strategię postępowania 

wspólnie ze specjalistami z Centrum Interwencji Kryzysowej lub placówką zdrowia 

psychicznego itp.,
 
oraz podjąć próbę zmobilizowania rodziny, by udzieliła dziecku 

wsparcia i zapewniła bezpieczeństwo.
 

 

 

RYZYKO PONOWNEJ PRÓBY SAMOBÓJCZEJ 

 

Szczególnie istotne jest ocenienie ryzyka ponownej próby samobójczej. Osoby, które już raz 

podjęły zamach na swoje życie, łatwiej podejmują kolejną próbę. 

 

W czasie kryzysu dziecko powinno przebywać pod stałym nadzorem co najmniej przez kilka 

dni. Istotne jest również, aby w pobliżu lub w stałym kontakcie był lekarz lub psycholog.  

 

Próbując ocenić ryzyko ponownej próby samobójczej, warto znaleźć odpowiedź na 

następujące pytania: 

 

– W jakich okolicznościach uczeń podjął próbę samobójczą? 

– Jakie były tego przyczyny? 

– Czy jest to pierwsza próba samobójcza, a jeśli nie, to w jakich okolicznościach i z jakiego 

powodu podejmowane były poprzednie próby? 

– Co działo się w życiu ucznia i jakie uczucia mu towarzyszyły w ostatnim tygodniu przed 

podjęciem próby samobójczej oraz w dniu samobójstwa i tuż przed jego popełnieniem? 

– Czy, podejmując próbę samobójczą, uczeń znajdował się pod wpływem działania środków 

zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki psychotropowe). 

– Jakie uczucia towarzyszyły uczniowi po podjętej próbie samobójczej? 

– Czy w rodzinie lub w najbliższym otoczeniu dziecka zdarzyły się próby samobójcze lub 

śmierć samobójcza? 

– Czy uczeń leczył się psychiatrycznie, jeśli tak, to gdzie, kiedy i z jakiego powodu? 

– Czy w ostatnim okresie (roku, kilku miesięcy, tygodni) uczeń doznał utraty kogoś bliskiego 

lub innych traumatycznych doświadczeń w swoim życiu oraz jaki to ma wpływ na jego 

obecne funkcjonowanie? 

 

W okresie następującym po tragicznych wydarzeniach istotne jest wnikliwe monitorowanie 

stanu psychicznego uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia 

wśród uczniów objawów stresu pourazowego. Uczniowie powinni też uzyskać informację o 

miejscach, w których uzyskają pomoc w sytuacji kryzysu, oraz numerach infolinii i telefonów 

zaufania. 

 

Uwzględnienie powyższych czynników zmniejsza ryzyko naśladownictwa i wystąpienia 

seryjnych prób samobójczych lub samobójstw 
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XVI. Organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów 

nauczycieli 
 

Nauczyciel: 

 

1. Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu 

zgodnie z harmonogramem . 

 

2. Zajmuje miejsce stanowisko w przydzielonym sektorze, które opuszcza wraz z 

dzwonkiem na lekcje. 

 

3. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, szatnie klas, szatnia wychowania 

fizycznego, a w okresie letnim przed szkołą. 

 

4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem 

całego terenu dyżurowania. 

 

5. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

 

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego 

nie jest w stanie sam usunąć. 

 

7. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 

pracowników szkoły. 

 

8. W miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, 

gazetki, obrazy, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia 

wychowawcę i dyrektora szkoły. 

 

9. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru, w wyniku którego 

uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe nauczyciel wzywa służby 

ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka i powiadamia niezwłocznie dyrektora o 

zaistniałej sytuacji. 

 

10. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych. 

 

11. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi. Nie pozwala, aby 

inne czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

 

12. Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa. 

 

13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w 

jego zastępstwie. W przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację 

wicedyrektorowi, który wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu dyżuru. 

 

14. Dyżury rozpoczynają się o 7
45

 i trwają do zakończenia zajęć lekcyjnych. 
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15. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym 

zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy. 

 

16. Regulamin  pełnienia  dyżurów  szczegółowo  określa  zakres  obowiązków  

nauczyciela dyżurującego.
 

 

Uczniowie: 

 

 

1.    W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie 

biegają, nie hałasują). 

2. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym. 

3. Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

4. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli. 

5. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą 

sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań z 

wieszaków w szatniach itp.).  

 

XVII. Przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci 

uczęszczających do świetlicy 
 

 

 

1. Wychowawcy klas I–III są zobowiązani do zabrania uczniów na zajęcia ze świetlicy i 

odprowadzenia ich po zajęciach do świetlicy. 

 

2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel np. religii, języka angielskiego, jest 

on zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia uczniów. 

 

3. Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy (lub przed przekazaniem uczniów 

wychowawcy klasy) nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności 

dzieci. 

 

 

XVIII. Postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są 

zapisane do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez 

opieki z różnych przyczyn 

 
1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą przebywać w 

niej w przypadku, gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów. 

 

2. Jeżeli uczeń skończył zajęcia to nauczyciel mający ostatnią lekcję jest zobowiązany 

zapewnić opiekę do momentu przyjścia rodziców. 

 

3. Jeżeli nauczyciel skończył lekcje z daną klasą, a ma jeszcze zajęcia dydaktyczne, 

wówczas przyprowadza dziecko doświetlicy. Robi to osobiście i podaje dane dziecka. 

Następnie kontaktuje się z rodzicami dziecka i powiadamia ich o pozostawieniu go pod 

opieką świetlicy. 
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4. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy ewidencjonowani są w specjalnym zeszycie 

dzieci niezapisanych do świetlicy szkolnej, a pozostających pod jej opieką w szczególnych 

przypadkach. 

 

5. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez 

rodziców. 

 

6. Dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą pozostać pod jej opieką w godzinach jej 

pracy. 

 

 

XIX. Przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy 

szkolnej przez rodziców 
 

 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane osobiście przez rodzi-

ców/opiekunów z sali świetlicowej. 

 

2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły a 

nie zgłosiło się do świetlicy. 

 

3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dzieci w 

świetlicy. 

 

4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich 

upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru 

dziecka wychowawcy świetlicy. 

 

5. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka 

do domu oraz odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun . 

 

6. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane 

dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku 

kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami nauczyciel informuje odpowiednie 

organy (policja) oraz dyrektora szkoły. 

 

7. Rodzice dzieci odebranych ze świetlicy po godzinach zakończenia zajęć zobowiązani są 

do napisania wyjaśnienia. 

 

XX. Sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od 

zajęć dydaktycznych 
 

 

1. W dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (nie dotyczy sobót i niedziel) 

szkoła może zapewnić opiekę uczniom. 

 

2. W tym dniu uczniowie są pod opieką nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 
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XXI. Sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w 

bibliotece szkolnej 
 

1. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki. 

 

2. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegania 

regulaminów biblioteki szkolnej. 

 

3. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej 

(nieprzestrzegania regulaminów) obowiązują następujące kroki postępowania: 

 

 upomnienie ustne 

 zapis w bibliotecznym zeszycie uwag 

 zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym i zgłoszenie wychowawcy klasy 

 zgłoszenie do wychowawcy, a następnie do Dyrektora szkoły (w razie sytuacji 

powtarzających się) 

 

 

 

XXII. Organizowania imprez i uroczystości szkolnych 
 

 

 

1. Szkoła organizuje lub współorganizuje uroczystości, akademie, imprezy, apele, konkursy, 

turnieje, występy, koncerty, bale, zabawy, dyskoteki itp. 

 

2. Imprezy mogą mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, 

międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 

 

3. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel bądź grupa nauczycieli. Akceptacji 

udziela dyrektor szkoły. 

 

4. Zaplanowane imprezy i uroczystości powinny być umieszczone w kalendarzu szkolnym 

(plan pracy szkoły). 

 

5. Szczegóły dotyczące przebiegu imprezy organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły 

przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym, uwzględniając odpowiedni 

poziom przedsięwzięcia. 

 

6. Nauczyciel odpowiedzialny za daną imprezę przygotowuje wzór zaproszeń oraz 

scenariusz przedsięwzięcia, w którym uwzględnia: 

 

 część oficjalną i artystyczną, 

 oprawę muzyczną, 

 oprawę plastyczną (np.: scenografia, organizacja sceny, rekwizyty), 

 wykorzystanie TIK (np.: prezentacja multimedialna), 
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 szczegóły techniczno-organizacyjne (np.: nagłośnienie, sprzęt 

audiowizualny, organizacja widowni), 

 wykaz nauczycieli odpowiedzialnych za współorganizację z przydzielonymi 

zadaniami, 

 listę występujących uczniów. 

 

7. Organizator informuje nauczycieli wspomagających o zakresie ich zadań. Muzykowi, 

plastykowi i informatykowi należy przedstawić zarys scenariusza co najmniej na miesiąc 

przed imprezą. 

 

8. Należy wyznaczyć również osoby odpowiedzialne za medialną archiwizację wydarzenia 

(fotografowanie i filmowanie). 

 

9. Nauczyciel opracowuje i udostępnia harmonogram prób. Na jedną z nich zaprasza 

dyrektora. 

 

10. Przy wyborze prowadzących i aktorów należy wziąć pod uwagę predyspozycje 

osobowościowe i aktorskie ucznia. Podczas prób trzeba zadbać o sposób prezentacji roli 

przez uczniów (dykcja, akcent, intonacja, interpretacja tekstu, prezencja, ruch sceniczny 

itp.). 

 

11. Na  tydzień  przed  uroczystością  trzeba  przesłać  drogą  elektroniczną  dopracowany 

scenariusz dyrektorowi szkoły.  

 

12. Kilka dni przed uroczystością przygotowane zaproszenia należy wręczyć gościom. 

 

13. Wychowawca informuje klasę o uroczystości i obowiązkowym tego dnia stroju galowym 

(biała bluzka/koszula, ciemne spodnie/spódnica,). 

 

14. W dniu imprezy główny organizator koordynuje i nadzoruje przebieg uroczystości. 

Współorganizatorzy odpowiadają za przydzielone im zadania. 

 

15. Podczas imprezy wychowawca klasy, bądź nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami 

usadawia ich w wyznaczonym miejscu. Sam siada obok klasy i czynnie nadzoruje jej 

zachowanie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 

 

16. Organizator najpóźniej 7 dni po uroczystości powinien przygotować krótką relację z 

wydarzenia (można dołączyć zdjęcia, film) i umieścić ją na stronie internetowej szkoły. 

 

 

XXIII. Organizowania wycieczek szkolnych 
 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zawarte są w 

Regulaminie wycieczek szkolnych. 
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XXIV. Korzystania z szatni szkolnej 
 

1. Szatnia jest czynna w godzinach 7.30 – 16.30 

2. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku - 

obuwie zewnętrzne (ewentualnie sportowe). 

3. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony 

komórkowe, pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć 

lekcyjnych i przerw. 

5. Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielony segment wieszakowy, 

odpowiednio oznaczony. 

6. W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są na klucz przez pracowników 

administracyjnych. 

7. Podczas przerw przy szatni pełnione są przez nauczycieli dyżury. 

8. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni. 

9. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni. 

10.       Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie 

szkoły. 

 

 

XXV. Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych 
 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). 

 

2. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu bądź innego nośnika jest zabronione. 

 

3. Uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu w trakcie lekcji oraz innych zajęć 

(np. na wycieczce, w kinie). 

 

4. Jeżeli uczeń nie przestrzega powyższych zasad, to: 

a) za pierwszym razem otrzymuje ustne upomnienie od nauczyciela, 

 b) za drugim razem nauczyciel zabiera telefon (po wcześniejszym wyłączeniu go przez 

ucznia) i przekazuje go do sekretariatu w depozyt, 

c) rodzice/prawni opiekunowie osobiście odbierają telefon z depozytu. 

 

 

XXVI. Bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego 
 

 

 

1. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących. 

 

2. Kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe. 
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3. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami. 

 

4. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 

fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady 

bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 

 

5. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

 

6. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stworzyć 

zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

 

7. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką 

nauczyciela. 

 

8. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

9. Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego 

o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego. Mają 

obowiązek podania takiej informacji także podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu 

sportowego. 

 

10. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren 

szkoły sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego. 

 

11. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą 

usuwane na koszt rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, 

 

12. Osobami powołanymi do egzekwowania przepisów powyższego regulaminu są 

nauczyciele wychowania fizycznego tutejszej szkoły oraz jej dyrektor. 

 

 

 

XXVII. Zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji 

wychowania-fizycznego 
 

 

1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonych i 

przygotowanych obiektach sportowych. 

 

2. Uczniowie  oczekujący  na  lekcje  wychowania  fizycznego,  znajdujący  się  w  szatni 

lub korytarzu wychowania fizycznego, są pod opieką dyżurującego w tym segmencie 

nauczyciela wychowania fizycznego. 

 

3. Wchodzenie do sali gimnastycznej podczas przerw czy poza wynikającymi z planu 

godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo 

zabronione. 
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4. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu 

godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo 

zabronione. 

 

5. Podczas przerw międzylekcyjnych sali gimnastycznej oraz drzwi prowadzące na 

boisko szkolne są zamknięte. Grupy ćwiczebne mogą przebywać w sali gimnastycznej 

i na boisku szkolnym tylko w obecności nauczyciela. 

 

6. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie 

ładu, porządku i dyscypliny. 

 

7. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności 

nauczyciela. 

8. Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela. 

9. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić 

nauczycielowi. 

 

10. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w 

sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione. 

 

11. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie jest podczas lekcji wychowania fizycznego 

są surowo zabronione. 

 

12. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane 

odpowiednio do pory roku i miejsca gdzie odbędzie się lekcja ( sala gimnastyczna, 

boisko przyszkolne). 

 

13. Aktywne uczestnictwo w lekcji w stroju niegimnastycznym jest zabronione. 

 

14. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, 

zwolnienie od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela i biernie uczestniczą w 

zajęciach. 

 

15. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń. 

 

16. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora szkoły o każdym 

poważnym wypadku. 

 

17. Każde nieszczęśliwe zdarzenie należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, 

który znajduje się sekretariacie szkoły. 

 

18. Uczeń zostaje zwolniony z lekcji wychowania fizycznego do domu tylko na osobistą 

lub pisemną prośbę rodzica, wychowawcy. 

 

19. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela 

opuszczać sali gimnastycznej lub boiska przyszkolnego. 
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XXVIII. Korzystania ze szkolnego placu zabaw, boiska 

szkolnego. 
 

1. Przy szkole znajduje się plac zabaw dla uczniów,boisko szkolne których użytkowanie 

określone jest regulaminem. 

 

2. Wszyscy użytkownicy placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania jego 

regulaminu. 

 

3.  Klasy I-III mające lekcję wychowania fizycznego korzystają w pierwszej kolejności z 

pomieszczeń gimnastycznych, następnie z boiska sportowego dla klas I-III. Jeśli ww. 

miejsca są niedostępne nauczyciel może zrealizować sportowe zajęcia edukacyjne na 

terenie placu zabaw. 

 

4. Na placu zabaw organizowane są zajęcia rekreacyjne dla ograniczonej liczby dzieci. 

Dopuszcza się ilość uczniów w liczbie ok. 75 tj. trzech klas lub grup świetlicowych. 

 

5. Nauczyciele sprawują opiekę na placu zabaw w sposób czynny, pozwalający im na 

obserwację wszystkich swoich podopiecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury uchwalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17.11.2016 r.  


