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PROCEDURY 

OBOWIĄZUJĄCE 

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

W OPOCZNIE 

  

http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=5
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=5
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=15
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=15
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=16
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=16
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=17
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=17
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Spis  procedur 

 

 

 Cele procedur 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów 

2. Pomoc w opanowaniu sytuacji kryzysowej 

3. Zapobieganie zdarzeniom krytycznym 

4. Sprawna organizacja pracy szkoły w sytuacjach szczególnych 

5. Przepływ informacji między organami szkoły i całym środowiskiem szkolnym 

 

Sposoby prezentacji procedur 

1. Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych 

2. Zapoznanie rodziców na zebraniu wychowawcy z rodzicami  

3. Opublikowanie procedur na stronie internetowej szkoły 

4. Dostępność w pokoju nauczycielskim i sekretariacie szkoły 

 

Ewaluacja rozwiązań proceduralnych 

1. Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur 

2. Prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa zgodnie z planem nadzoru  

           pedagogicznego 

 

Tryb wprowadzania zmian i nowych procedur 

1. Zgłoszenie uwag dyrektorowi szkoły 

2. Dyskusja nad proponowanymi zmianami/nowymi procedurami 

3. Zaopiniowanie zmian/nowych procedur przez zespół zadaniowy 

4. Wprowadzenie ich w życie zarządzeniem dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=32
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=32
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=33
http://edukacja.czerniceborowe.pl/asp/pliki/gimnazjum_procedury_bezpieczenstwo_2013/zestaw_procerur_nowe.pdf#page=33
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SPIS PROCEDUR 

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH 

I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH W SZKOLE 

 

ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE 
 

Numer 
procedury 

Tytuł procedury 

1.  Procedura postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego 

2.  Podłożenie podejrzanego pakunku 

3.  
Procedura postępowania w przypadku ucznia dotkniętego przemocą w rodzinie - procedu-
ra „Niebieskiej Karty” 

4.  Procedury kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej 

5.  Procedura reagowania w przypadku wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły 

6.  Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły  

7.  Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły 

 

 

ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE 
 

Numer 
procedury 

Tytuł procedury 

1.  Procedura postępowania nauczyciela w przypadku, gdy podejrzewa,  
że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

2.  Procedura postępowania wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

3.  Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

4.  Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy 
 w szkole ((bójki, poszturchiwanie, zaczepianie, popychanie itp.) 

5.  

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku uzyskania informacji, 
 że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowa-
dzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczą-
ce o jego demoralizacji: łamanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabro-
nionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nau-
ki, włóczęgostwo, udział w działaniach grup przestępczych 

6.  

Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów,  
które zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, mówienie o 
samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, 
posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.) 
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7.  Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia 

8.  Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły 
 ucznia z urazami wskazującymi na przemoc fizyczną w domu 

9.  Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży 

10.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA PO-
ZOSTAJĄCEGO POD OPIEKĄ SZKOŁY 

11.  Procedura postępowania z dzieckiem chorym w szkole w przypadku uskarżania się ucznia 
na zły stan zdrowia 

12.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia/stwierdzenia choroby zakaźnej 

13.  Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym 

14.  Procedura postępowania w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy 

15.  Procedury zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji 
 wychowania fizycznego 

16.  Procedura zwalniania uczniów z lekcji w czasie ich trwania 

17.  Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie sub-
stancję przypominającą wyglądem narkotyk 

18.  Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń zachowuje się niekulturalnie 
wobec innych uczniów oraz pracowników szkoły 

19.  Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji 

20.  Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu dewastacji 
 lub niszczenia mienia przez ucznia 

21.  Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych 

22.  PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASACH 0-III 

23.  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole lub 
tzw. “fali” 

24.  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole 

25.  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania porno-
grafii w szkole przez ucznia 

26.  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub 
wśród uczniów 

27.  Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 
seksualnych uczniów w szkole 
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PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIE-

NIA W SZKOLE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFRO-

WEGO 
 

Numer 

procedury 
Tytuł procedury 

1.  Cyberprzemoc – procedura reagowania 

2.  
Procedury używania przez uczniów telefonów komórkowych  i innych urządzeń elektro-
nicznych/nośników  

3.  
Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez administratorów strony 
WWW szkoły oraz w innych mediach 

4.  
Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez nauczycieli w doku-
mentach dotyczących przebiegu procesu wychowania i nauczania 

5.  Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu 

6.  
Nawiązywanie  niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofi-
lią 

7.  Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online 

 

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE SPRAW ORGANIZACYJNYCH 

SZKOŁY 
 

 

Numer 

procedury 
Tytuł procedury 

1.  Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych 

2.  Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

3.  Procedura zwalniania uczniów z lekcji w czasie ich trwania 

4.  Procedura zwalniania ucznia z zajęć religii / etyki 

5.  
Procedura postępowania w sprawie dostosowania wymagań programowych  
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

6.  Procedura dotycząca ubiegania się o indywidualny program nauki lub tok nauczania 

7.  Procedura organizowania nauczania indywidualnego 

8.  Procedura uzyskiwania  zwolnienia  z nauki drugiego języka obcego 

9.  Procedura udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań 

10.  Procedura kierowania na zajęcia logopedyczne 

11.  
Procedura kierowania uczniów na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i terapii pedago-
gicznej 

12.  Procedura kierowania uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

13.  Procedura dotycząca zasad organizacji dyskotek szkolnych 
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14.  Procedura organizacji imprez i uroczystości szkolnych 

15.  Procedura organizowania wyjść poza teren szkoły w ramach zajęć szkolnych 

16.  PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI 

17.  
Procedura postępowania w przypadku zwalniania ucznia z lekcji na zawody sportowe, 

konkursy i uroczystości pozaszkolne 

18.  
Procedury postępowania wobec uczniów niewłaściwie realizujących obowiązek szkolny i 

obowiązek nauki 

19.  
PROCEDURY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

KLAS  0 – III  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

20.  Procedura przyznawania tytułu „Najlepszego Absolwenta” 

21.  Procedura przyznawania stypendium szkolnego za szczególne wyniki w nauce 

22.  
Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w ter-

minie  podręcznika lub materiału edukacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

23.  
Procedura wyboru programów nauczania do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum 

ogólnokształcącego 

24.  
Procedura wyboru podręczników do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólno-

kształcącego 

25.  
Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych oraz po-

bierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie 

26.  
Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Zespole Szkół Sa-

morządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie 

27.  
PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA I ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK UCZNIOW-

SKICH 

28.  Procedura organizacji rekolekcji wielkopostnych 

29.  
Procedury postępowania z  nieaktualnymi podręcznikami i materiałami edukacyjnymi za-

kupionymi w ramach dotacji i przekazanymi przez MEN 

30.  Procedura odbierania dzieci do 12 roku życia po zajęciach lekcyjnych 

31.  
PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PE-

DAGOGICZNEJ  W  ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W OPOCZNIE 

32.  
Dokumenty regulujące kwestie bezpieczeństwa oraz przetwarzanie danych w ramach 

RODO 
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Procedury reagowania w przypadku wystąpienia  

wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych 

 w szkole 

 

 

 

 

 
ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE 
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1.Procedura postępowania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego 

 

Po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego : 

1. należy prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku wy-

buchowego zapamiętać jak największą ilość szczegółów (uzyskane infor-

macje mogą być istotne dla policji w celu identyfikacji sprawcy alarmu); 

2. zapisać natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje (w 

przypadku stresującej sytuacji po pewnym czasie można mieć problemy z 

przypomnieniem sobie istotnych informacji); 

3. poinformować niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę odpowiedzialną 

w szkole za uruchomienie procedury (osoba odpowiedzialna może zarzą-

dzić ewakuację całości personelu szkoły); 

4. rozpocząć ewakuację zgodnie z planem ewakuacji niezwłocznie po usły-

szeniu odpowiedniego sygnału  (ewakuacja ma na celu ochronę personelu 

przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku); 

5. nie należy używać telefonu komórkowego (eksplozja ładunku może zostać 

zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy); 

6. trzeba sprawdzić (jeśli jest to możliwe) czy w klasie pozostały przedmioty, 

które nie należą do jej wyposażenia (stwierdzenie obecności nieznanego 

przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skut-

ki ewentualnej eksplozji); 

7. należy bezwzględnie wykonywać polecenia osoby kierującej sytuacją kry-

zysową lub funkcjonariuszy służb (w trakcie uruchomienia procedury nie-

zbędna jest dyscyplina i niezwłoczne wykonanie wszystkich poleceń osoby 

kierującej sytuacją kryzysową); 

8. nauczyciel koniecznie powinien policzyć wszystkie dzieci będące pod jego 

opieką w miejscu ewakuacji i poinformować osobę odpowiedzialną za kie-

rowanie działaniami kryzysowymi (szybkie sprawdzenie obecności wszyst-

kich dzieci ułatwi zakończenie ewakuacji całości personelu szkoły); 

9. należy poinformować rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu 

(informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje 

blokowania dróg ewakuacyjnych). 
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1. Podłożenie podejrzanego pakunku 

           

Podejrzany ładunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub z nieznaną substancją. 

W przypadku podejrzenia jej otrzymania należy: 

1. Odizolować miejsce, w którym się znajduje podejrzany pakunek..  

2. Nie dotykać, nie otwierać i nie przesuwać podejrzanego pakunku. 

3. Okryć pakunek w przypadku, gdy stwierdzono wydobywanie się z niego innej 

substancji (tylko, gdy pozwala na to czas). 

4. Poinformować o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie 

procedury (dyrektora placówki, w przypadku jego nieobecności wicedyrektora, w 

przypadku ich nieobecności osobę do tego upoważnioną) – osoba odpowiedzial-

na może zarządzić ewakuację. 

5. Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocząć niezwłocz-

nie  ewakuację zgodnie z planem ewakuacji. 

6. Nie używać telefonu komórkowego (fale emitowane przez telefon komórkowy 

mogą zainicjować eksplozję ładunku). 

7. Bezwzględnie i niezwłocznie wykonywać polecenia osoby kierującej sytuacją kry-

zysową lub funkcjonariuszy służb. 

8. W miejscu ewakuacji policzyć wszystkie dzieci i poinformować osobę odpowie-

dzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi. 

9. Poinformować rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu.  

 

Uwagi: 

1. W przypadku prowadzenia rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ła-

dunku wybuchowego należy zapamiętać jak największą liczbę szczegółów, 

a wszystkie uzyskane informacje należy zapisać.   

2. Osoba odpowiedzialna za  uruchomienie procedury powiadamia  służby 

(telefon alarmowy 112) podając: nazwę i adres szkoły, rodzaj stwierdzone-

go zagrożenia, imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję, telefon kontaktowy, 

zrealizowane przedsięwzięcia oraz  potwierdza przyjęcie zgłoszenia i zap i-

suje dane przyjmującego zgłoszenie.  
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3.Procedura postępowania w przypadku ucznia dotkniętego przemocą w rodzi-

nie – procedura „Niebieskiej Karty” 

 

 

I. Zgodnie z przepisami: Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku O przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)  i  Rozporządze-

niem Rady Ministrów z dn.13 września2011r. (Dz. U. Nr.209 poz. 1245) w 

sprawie procedury,, Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Kar-

ta,” szkoła uruchamia procedurę „Niebieska Karta” 

II. Dyrektor wyznacza na terenie szkoły pedagoga szkolnego jako osobę koordy-

nującą działania w tym zakresie i upoważnia do wypełnienia formularza „Nie-

bieska Karta A”. 

III. Postępowanie dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy, nau-

czycieli wychowawców i innych nauczycieli w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”. 

 

1. Dyrektor szkoły, pedagog i nauczyciele są zobowiązani do reagowania w sytuacji 

choćby jednorazowego podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie. 

2. Każde alarmujące i podejrzane zachowanie ucznia winno być zweryfikowane 

przez nauczyciela lub dyrektora pod kątem ewentualnego stosowania wobec 

ucznia przemocy w rodzinie. 

3. Weryfikacja powodu alarmującego zachowania polega na przeprowadzeniu roz-

mowy: z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami, z jego rówieśnikami oraz inny-

mi nauczycielami mającymi kontakt z uczniem. Najlepiej gdy z uczniem rozmawia 

osoba, którą darzy zaufaniem np. wychowawca klasy, wychowawca świetlicy lub 

pedagog szkolny. 

4. W przypadku potwierdzenia podejrzeń o stosowanie choćby jednorazowej prze-

mocy          w rodzinie, nauczyciel/wychowawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego. 

5. W przypadku potwierdzenia podejrzeń dyrektor lub upoważniony nauczyciel zo-

bowiązani są: 

─ niezwłocznie zawiadomić policję i prokuraturę, 

─ w przypadku, gdy stan zdrowia ucznia tego wymaga niezwłocznie zorganizo-

wać pomoc medyczną. 
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6. Do wszczęcia procedury „Niebieska Karta” nie jest konieczna pewność występo-

wania przemocy, wystarczy jej uzasadnione podejrzenie. 

7. Wszczęcie procedury „Niebieska Karta” równoznaczne jest z wypełnieniem for-

mularza „Niebieska Karta A” przez dyrektora lub nauczyciela. 

8. ”Niebieska Karta A” to formularz zawierający informacje o zgłoszonym przypadku. 

Podaje się w nim: dane osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest ofiarą 

przemocy w rodzinie, w tym dotyczące jej stanu zdrowia; dane osoby podejrzanej 

o stosowanie przemocy; dane osoby zgłaszającej konkretny przypadek oraz 

świadków. 

9. Wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” może nastąpić bez udziału osoby,  

co do której jest podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

10. W przypadku, gdy ofiarą przemocy jest dziecko, wszystkie działania realizowane 

w związku z procedurą „Niebieskiej Karty” przeprowadza się w obecności rodzica, 

opiekuna prawnego lub faktycznego. 

11. W przypadku, gdy o stosowanie przemocy wobec dziecka podejrzani są jego ro-

dzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, to wszystkie działania realizowane w 

związku z procedurą „Niebieskiej Karty” z udziałem dziecka przeprowadza się w 

obecności pełnoletniej innej osoby najbliższej (w rozumieniu Kodeksu Karnego), a 

także w miarę możliwości z udziałem psychologa, a jeśli uczeń nie ma pełnolet-

niego rodzeństwa lub dziadków, to o wgląd w sprawę prosi się sąd rodzinny i nie-

letnich. 

12. Dyrektor szkoły lub nauczyciel wszczynają procedurę „Niebieskiej Karty” także w 

takim przypadku, gdy dotknięty przemocą jest inny dorosły członek rodziny np. 

matka ucznia. 

13. Wszczynając procedurę dyrektor lub nauczyciel zobowiązany jest podjąć działa-

nia interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do któ-

rej istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

14. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, w związku  

z przemocą w rodzinie dyrektor lub upoważniony pedagog szkolny/ nauczyciel 

zobowiązany jest do skontaktowania się z pracownikiem socjalnym, który z kolei 

w takim przypadku ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej nie-

zamieszkującej wspólnie osoby najbliższej np. u pełnoletniego rodzeństwa czy 

dziadków. 
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15. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta A” dyrektor lub nauczyciel wypełniają 

formularz „Niebieska Karta B”, czyli pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie. 

16.  „Niebieska Karta B” zawiera wykaz czynności, do których ma prawo prokurator w 

toku postępowania przygotowawczego, wykaz czynności dokonywanych przez 

bliskich, które są ścigane przez prawo oraz zwięzły opis postępowania w przy-

padku doświadczenia przemocy w rodzinie, z dołączonym wykazem instytucji i 

organizacji, do których można zwrócić się o pomoc. 

17. Formularz „Niebieska Karta B” wręcza się osobie, co do której istnieje podejrze-

nie, że jest zagrożona przemocą w rodzinie. 

18. Dyrektor szkoły lub nauczyciel zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego 

rodzica/opiekuna lub osoby najbliższej o możliwościach uzyskania pomocy, pod-

jęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej. 

19. Dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do zdiagnozowania potrzeb dotkniętego 

przemocą ucznia i wdrożenia działań pomocowych (np. w zakresie dożywiania, 

pomocy stypendialnej, zorganizowania pomocy dydaktyczno-wyrównawczej, zor-

ganizowania uczniowi konsultacji z psychologiem, leczenia w poradni specjali-

stycznej itp.). 

20. W zależności od sytuacji dyrektor szkoły lub nauczyciel podejmują decyzję  

o przeprowadzeniu rozmowy ze sprawcą przemocy nt. konsekwencji jej stosowa-

nia i możliwości podjęcia leczenia lub terapii. Rozmowa ze sprawcą przemocy nie 

jest obowiązkowa. 

21. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta A” i przekazaniu formularza „Niebie-

ska Karta B” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, dyrektor szkoły lub nauczyciel, który wszczął procedurę musi nie-

zwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazać wypełniony formularz 

„Niebieska Karta A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie, a kopię formularza pozosta-

wić w szkole. 

22. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebie-

ska Karta A” musi niezwłocznie, tzn. nie później niż w ciągu trzech dni od daty jej 

otrzymania, przekazać go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub specjalnie 

do tego celu powołanej grupy roboczej, w skład której może wejść dany nauczy-

ciel lub dyrektor szkoły. 
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23. Dyrektor szkoły i nauczyciele zobowiązani są do ścisłej współpracy z miejskim 

zespołem interdyscyplinarnym w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

24. Zespół interdyscyplinarny wykonuje swoje zadania przede wszystkim za pomocą 

grup roboczych, powoływanych doraźnie i specjalnie w celu rozwiązywania pro-

blemów przemocą w rodzinie. 

25. Na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, której członkiem 

może być dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub nauczyciel, dokonywana jest ana-

liza sytuacji rodziny dotkniętej przemocą i wypełniony jest formularz „Niebieska 

Karta C”. Posiedzenie odbywa się zwykle z udziałem osoby, co do której jest po-

dejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.  

26. Wszystkie działania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” muszą być doku-

mentowane i dotyczą one również prowadzonych rozmów telefonicznych  

lub bezpośrednich z różnymi osobami w sprawie podejrzenia o stosowanie prze-

mocy w rodzinie, z których dyrektor/wicedyrektor lub nauczyciel sporządza notat-

kę służbową. 

27. Dyrektor/wicedyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do powtórnego wypełnienia 

formularza „Niebieska Karta A” w przypadku, gdyby doszło do kolejnego podej-

rzenia przypadku przemocy w rodzinie. 
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4.Procedury kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej 

1. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej odbywa się w formie oficjalnych ko-

munikatów. 

2. Tylko dyrektor lub upoważniona przez dyrektora osoba kontaktuje się z me-

diami, przekazując niezbędne informacje.  

3. Pozostali pracownicy szkoły nie udzielają informacji o kryzysie, nie wyrażają 

swoich opinii publicznie do czasu oficjalnego zakończenia sprawy. 
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5.Procedura reagowania w przypadku wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły: 

 

1. Jeżeli nie ma szansy na ucieczkę, nauczyciel zamyka drzwi na klucz i 

uspokaja uczniów. 

2. Należy zaopiekować się uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-

mi; zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na 

stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji.  

3. Należy bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony. 

4. Natychmiast poinformować policję, wysyłając informację tekstową - SMS o 

zaistniałej sytuacji. 

5. Należy zaciemnić salę, aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych. 

6. W przypadku, kiedy padną strzały, nie należy krzyczeć, zejść z linii strzału i 

położyć się na podłodze. 

7. W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikiem, należy bezwzględ-

nie wykonywać jego polecenia. 

8. W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję należy 

słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej.  

9. Po wydaniu polecenia wyjścia należy opuścić pomieszczenie jak najszyb-

ciej i oddalić się we wskazanym kierunku. 

10. Nie należy zatrzymywać się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje 

ryzyko pożaru.                            
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6.Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły 

 

       Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środo-

wiska substancji występujących w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowie-

ka. Zagrożenie może też być wywołane zastosowaniem broni biologicznej. 

A. Szkoła otrzymała informację o możliwym skażeniu substancją chemicz-

ną/biologiczną 

Należy wówczas: 

1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby przeby-

wające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły przemieszczając się pod 

wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru.  

2. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby (policję, 

straż pożarną, pogotowie ratunkowe), zwracając uwagę, aby w powiadomieniu 

znalazła się informacja o charakterze potencjalnego zagrożenia. 

3. W budynku szkoły zamknąć i uszczelnić okna, drzwi i otwory wentylacyjne, wy-

łączyć klimatyzację. 

4. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki (maski 

pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę 

utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do 

zmywania skóry). 

5. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych. 

6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagają-

cych dużego wysiłku. 

7. Do chwili odwołani alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno opuszczać 

uszczelnionych pomieszczeń, nie wolno przebywać w pobliżu okien i innych 

otworów wentylacyjnych.  

8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgonie z 

otrzymanymi od nich zaleceniami.  

 

 

B. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zo-

stało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się 

 

Należy wówczas: 

1. Nie dotykać, nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie 

ścierać cieczy. 

2. Zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji przykrywając ją  np. kocem. 

3. Pozamykać okna oraz drzwi, wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przecią-

gów. 

4. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 

substancji i nie wpuszczać do niego innych osób.  
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5. Powiadomić osobę odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe w szkole (dy-

rektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważniona przez dyrekcję). 

6. Zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je 

w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierun-

ku wiatru. 

7. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby (policja, 

straż pożarna, pogotowie ratunkowe) kładąc szczególny nacisk na zawarcie w 

tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.  

8. Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, to należy: umyć dokładnie ręce wodą i 

mydłem, zdjąć ubranie, które miało miejsce z podejrzana substancją i włożyć 

go do plastikowego worka. 

9. Po kontakcie z substancją nie wolno jeść, pić i palić aż do czasu uzyskania 

zgody odpowiednich służb (policja, straż pożarna, wyspecjalizowana jednostka 

zwalczania skażeń i zakażeń. 

10. W obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić 

okna, drzwi, otwory wentylacyjne oraz wyłączyć klimatyzację. 

11. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znala-

zły się w odległości około 5 m od niej. Listę przekazać policji. 

12. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki (maski 

pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, wodę 

utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus do 

zmywania skóry). 

13. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych na wypadek 

przeniknięcia środków chemicznych/środka biologicznego do wnętrza po-

mieszczeń. 

14. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagają-

cych dużego wysiłku. 

15. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 

otrzymanymi od nich wytycznymi. 

 

 

C. Szkoła została skażona substancją chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zo-

stało wykryte późno (np. gdy pojawiły się objawy reakcji na substancję lub gdy 

pojawiły się ogniska zachorowań) 

 

Należy wtedy: 

1. Nie dotykać, nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie 

ścierać cieczy. 

2. Powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole (dy-

rektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważniona przez dyrekcję). 

3. Zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji przykrywając ją  np. kocem. 

4. Pozamykać okna oraz drzwi, wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przecią-

gów. 
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5. Opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 

substancji i nie wpuszczać do niego innych osób.  

6. Ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły 

znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na terenie 

szkoły ewakuować do wnętrza szkoły. 

7. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby (policja, 

straż pożarna, pogotowie ratunkowe) kładąc szczególny nacisk na zawarcie w 

tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego zagrożenia.  

8. W szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi otwory wentylacyjne, wyłączyć kli-

matyzację a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi wewnątrz osobami 

odizolować od bezpośredniego otoczenia przygotowując się do ewentualnej 

kwarantanny.  

9. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 

otrzymanymi od nich wytycznymi.  

Uwagi: 

1. Ewakuację można przeprowadzić tylko na wyraźną komendę sił interweniują-

cych i zgodnie z ich wskazówkami. 

2. Sposób powiadamia  służb (telefony alarmowe) - podanie: nazwy i adresu 

szkoły, rodzaju stwierdzonego zagrożenia, imienia i nazwiska oraz pełnionej 

funkcji, telefonu kontaktowego, zrealizowanego przedsięwzięcia oraz  potwier-

dzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.  

3. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki, 

wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 
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7.   Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika (terrorysty) 

do szkoły 

 

1. Jeżeli nauczyciel nie ma szansy na ucieczkę wspólnie z uczniami, zamyka drzwi na 

klucz (zabarykadowuje się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastni-

kowi wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób. 

2. Należy wyciszyć i uspokoić uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyj-

nych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelać 

salę lekcyjną przez drzwi czy ścianę. 

3. Nauczyciel w szczególności powinien zaopiekować się uczniami ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi oraz uczniami, którzy potrzebują pomocy, gdyż dzieci te spe-

cyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji. 

4. Należy nakazać uczniom, by bezwzględnie wyciszyli lub wyłączyli telefony, ponieważ 

niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz za-

mkniętych pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia. 

5. Nauczyciel powinien poinformować policję wysyłając informację tekstową - SMS o za-

istniałej sytuacji (w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest na-

tychmiastowe przekazanie informacji policji). 

6. Należy zaciemnić salę, aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach 

lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz 

obiektu szkolnego (zasłoń okno, zgaś światło). 

7. Osoby znajdujące się w zabarykadowanej sali lekcyjnej nie powinny przemieszczać 

się, gdyż powoduje to powstawanie dźwięków lub cień, który może zostać zauważony 

przez napastników. 

8. Jeżeli jakaś osoba musi się przemieścić, powinna stanąć poniżej linii okien i zejść ze 

światła drzwi (przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone 

przez napastników). 

9. Nikt nie powinien przebywać na linii strzału, należy położyć się na podłodze. (Z reguły 

napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez pro-

blemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz). 

10. Gdy padną strzały, nie należy krzyczeć, ponieważ napastnicy oddając na ślepo strza-

ły przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się 

czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma. 

11. Nie wolno nikomu otwierać drzwi - interweniujące oddziały policji, w przypadku takiej 

konieczności, same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do 

przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi. 

12. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia nauczyciel powinien podjąć 

walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia. (W sytuacji obecności 

aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytu-

acji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia). 

 

  



 

20 

Spis  procedur 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad 

szkołą należy : 

1. wykonywać bezwzględnie poleceń napastnika - wszelkie próby oporu mogą być 

uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników; 

2. na żądanie terrorystów oddać im przedmioty osobiste, np. telefon (wszelkie próby 

oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej); 

3. poinformować, że nie możemy wykonać jakiegoś polecenia (w takim przypadku 

ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako 

próba oporu; 

4. unikać kontaktu wzrokowego - nie patrz terrorystom w oczy (w takiej sytuacji patrze-

nie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji); 

5. nie odwracać się nigdy plecami do napastnika (odwracanie plecami może zostać 

uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji); 

6. nie zwracać na siebie uwagi (niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę 

na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się zabić kogoś dla 

przykładu); 

7. nie lekceważyć napastnika i nie być agresywnym (brak szacunku i agresja mogą zo-

stać ukarane przez zamachowców); 

8. nie oszukiwać terrorysty (oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku 

czy agresji i zostać ukarane); 

9. uspokoić uczniów, zawsze zwracać się do nich po imieniu (zwracanie się do uczniów 

po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich trak-

towanie przez zamachowców); 

10. poinformować napastnika o uczniach ze schorzeniami (wiedza ta w konsekwencji ob-

niży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od 

reszty); 

11. pytać zawsze o pozwolenie - np. gdy nauczyciel chce się zwrócić do uczniów (każda 

aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt 

oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana); 

12. zawsze korzystać z dobrej woli terrorysty (nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz bę-

dziemy mogli napić się czy zjeść posiłek). 
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W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję: 

 

1. nie należy uciekać z miejsca zdarzenia, nie wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż 

można być wtedy uznanym za terrorystę (policja w trakcie operacji odbijania zakład-

ników nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar); 

2. nie próbować pomagać służbom ratowniczym czy dyskutować z nimi (próba pomocy 

siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowana 

jako akt agresji); 

3. położyć się na podłodze, trzymać ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości 

głowy (taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niepotrzebne narzędzia będące w 

posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników); 

4. słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawać się jej działaniom 

(postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikuje zamachowców, którzy 

próbują się wtopić w szeregi zakładników); 

5. nie trzeć oczu w przypadku użycia gazów łzawiących (tarcie oczu tylko pogarsza 

skutki użycia gazu łzawiącego); 

6. pytać o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami (wszelkie samowolne działa-

nia mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudniać akcję ratunkową); 

7. odpowiadać na pytania funkcjonariuszy (policja zbiera kluczowe informacje mające 

się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachow-

ców); 

8. należy być przygotowanym na traktowanie swojej osoby jako potencjalnego terrorysty 

dopóki nie zostanie potwierdzona tożsamość (w pierwszej fazie operacji odbijania za-

kładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy czę-

sto próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku); 

9. po wydaniu polecenia wyjścia należy opuścić pomieszczenia jak najszybciej, oddalić 

się we wskazanym kierunku (w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wy-

konać polecenia dokładnie tak, jak chcą tego siły interwencyjne); 

10. nie należy zatrzymywać się w celu zabrania rzeczy osobistych, gdyż zawsze istnieje 

ryzyko wybuchu lub pożaru (najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero 

później ratowanie dóbr materialnych). 
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ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE 
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1. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku, gdy podejrzewa,  

że na terenie szkoły uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkoty-

ków 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie po-

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

życie ani zdrowie. 

2. Wzywa dyrektora dyżurnego, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu: 

czy wezwać pogotowie i powiadomić rodziców, czy odprowadzić ucznia do pie-

lęgniarki, gdzie zaczeka na rodziców 

3. Zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje  

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

4.  Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w 

szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do 

dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje wezwany lekarz po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, 

będącego pod wpływem alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża 

życiu lub zdrowiu innych osób. 

6. O dalszym postępowaniu zadecyduje funkcjonariusz policji w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrek-

tor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nielet-

nich) lub sądu rodzinnego. 

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fak-

cie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej insty-

tucji. 
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2. Procedura postępowania wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa 

W przypadku, gdy nauczyciel powziął informację, że na terenie szkoły doszło do po-

pełnienia czynu karalnego lub przestępstwa, powinien: 

1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora dyżurującego. 

2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod 

opiekę dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu. 

4. Powiadomić rodziców ucznia-sprawcy. 

5. Niezwłocznie powiadomić policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana. 

6. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty. pocho-

dzące z przestępstwa i przekazać je policji (np. sprawca rozboju na terenie 

szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot po-

chodzący z kradzieży). 

7. Sporządzić notatkę służbową i przekazać ją dyrekcji. 

 

 

 

 

 

 

  



 

25 

Spis  procedur 

3. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą 

czynu karalnego 

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnia jej udzie-

lenie poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.. 

2. Niezwłocznie informuje dyrektora dyżurującego, który powiadamia rodziców 

ucznia oraz decyduje o wezwaniu policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia. 
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4. Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy 

 w szkole (bójki, poszturchiwanie, zaczepianie, popychanie itp.) 

  

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły stanowczo reaguje na agresywne za-

chowanie, doprowadza do jego przerwania.      

2.  W razie potrzeby rozdziela i odizolowuje uczestników zajścia.  

W uzasadnionych sytuacjach spisuje zeznania dzieci-świadków. Mogą być one 

pomocne w przekazaniu informacji o zdarzeniu rodzicom uczestników. 

3. Zgłasza przypadek do wychowawcy/pedagoga celem wyjaśnienia okoliczności 

zajścia. 

4. Gdy zdarzenie ma cechy czynu karalnego, informuje dyrektora. 

5.  Dyrektor szkoły wzywa rodziców i w razie konieczności powiadamia policję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

27 

Spis  procedur 

5. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku uzyskania informacji, 

 że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zacho-

wania świadczące o jego demoralizacji: łamanie zasad współżycia społecznego, 

popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od spełniania obo-

wiązku szkolnego/obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działaniach grup prze-

stępczych 

  

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora 

szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i prze-

kazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z 

uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje 

ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględ-

nie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej 

może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej pla-

cówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

 z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd ro-

dzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki od-

działywań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotka-

nia z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczeki-

wanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dal-

szy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 

18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie 

przestępstwa, to nauczyciel informuje wychowawcę, który przeprowadza roz-

mowę z uczniem i powiadamia o wszystkim rodziców. 

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 

17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup 

przestępczych, zgodnie z art.304 §2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor 
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szkoły jako przedstawiciel instytucji, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 

o tym prokuratora lub policję. 
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6. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów,  

które zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, 

mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczy-

cieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków 

pirotechnicznych, itp.) 

  

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań 

ucznia, zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, 

nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę kla-

sy/pedagoga/pielęgniarkę/dyrektora dyżurnego i rodziców. 

2.  Dyrektor wyznacza osobę, która zaopiekuje się dzieckiem do momentu przyj-

ścia rodzica powiadomionego telefonicznie 

3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami, 

która powinna  zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem. 

Sporządza notatkę ze spotkania. 

4. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa dyrektor powiadamia 

policję, natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodzi-

ców lub jego demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do są-

du rodzinnego. 
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7. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobój-

stwa ucznia 

  

Każdy pracownik Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie ma obowiązek 

zareagować na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. 

 W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub 

podjął próbę samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o 

tym dyrektora szkoły. 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajm-

niej jednego z poniższych czynników: 

─ mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei, 

─ mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych 

 lub testamentu, 

─ pozbawianie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów, 

─ unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie, 

─ zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność, 

─ przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych 

zachowań, 

─ przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie nar-

kotyków, spożywanie alkoholu, 

─ przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp., 

─ fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły sa-

mobójstwo.  

 

Postępowanie w przypadku powzięcia podejrzenia, że uczeń przejawia skłonności 

samobójcze: 

1. Zaufaj swemu podejrzeniu, że młody człowiek może przejawiać tendencje sa-

mobójcze. 

2. Powiedz mu, że obawiasz się o niego i staraj się go wysłuchać. 

3. Zadawaj pytania bezpośrednie. Nie obawiaj się pytać wprost, czy myśli o sa-

mobójstwie, a jeśli tak, to czy je zaplanował 
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4. Staraj się nie okazywać, że to, co słyszysz, jest dla ciebie szokujące. Unikaj 

dyskusji o tym, czy samobójstwo jest dobre, czy złe ani nie prowadź porad-

nictwa, jeśli nie masz do tego kwalifikacji. Nie przyrzekaj, że zachowasz 

zamiary dziecka w tajemnicy, ponieważ jest to niewykonalne. 

5. Nie pozostawiaj dziecka samego, jeśli uważasz, że zagrożenie samobójstwem  

ma charakter bezpośredni. Zapewnij dziecko, że coś z tym można zrobić, że 

jego samobójcze pragnienia nie są lekceważone i że z czasem zagrożenie 

najprawdopodobniej minie. 

6. Zapewnij sobie pomoc specjalisty. Wytłumacz dziecku, że pomoc jest w za-

sięgu ręki i że niezbędne jest zwracanie się o tę pomoc w sposób bezpośred-

ni, kiedy tylko pragnienie samobójstwa staje się silne. 

7. Upewnij się, że dziecko jest bezpieczne i że osoby dorosłe odpowiedzialne za 

nie zostały powiadomione i zajęły się nim. 

8. Kiedy wydaje Ci się, że dziecko uporało się z ostrą fazą kryzysu, śledź uważ-

nie jego dalsze postępy. Wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy już 

wydawało się, że są wzmocnione i odnowione. 

 

Jeśli zaistnieje realne zagrożenie próby samobójczej ucznia, należy podjąć następu-

jące czynności:  

1. Nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego i spróbować 

przeprowadzić go w bezpieczne, ustronne miejsce. 

2. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia. 

3. W razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, policję.  

4. W czasie interwencji zadbać, by przebiegała ona spokojnie i dyskretnie. 

5. Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, pedagoga, wychowawcę dziecka 

oraz rodziców. 

6. Chronić ucznia przed dodatkową traumą. 

 

Uczeń, który podjął próbę samobójczą bezwzględnie powinien otrzymać konsultację 

psychiatryczną. Jeżeli uczeń wróci do szkoły, należy w trakcie pierwszych z nim kon-

taktów pamiętać o daniu mu wsparcia, akceptacji, okazaniu zrozumienia. Należy 

utrzymać dystans do tego, co się stało, skoncentrować się na głównych problemach 
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ucznia i jeśli to możliwe pozytywnie je przeformułować, wskazać różne systemy 

oparcia, a co najważniejsze słuchać, co mówi uczeń. 

 

Jeżeli uczeń popełni samobójstwo należy pamiętać o kilku zasadach: 

1. Po samobójstwie lub usiłowaniu popełnienia może dojść do zjawiska zakaże-

nia się samobójstwem (tzw. efekt Wertera). Należy zidentyfikować wszystkich 

uczniów o złym stania emocjonalnym i otoczyć ich większą opieką i wsparciem 

– takie osoby często identyfikują się z samobójcami. 

2. Koledzy szkolni, personel i rodzice powinni być poinformowani o wydarzeniu. 

3. W czasie dyskusji i rozmów nie można dopuścić do gratyfikowania tego typu 

zachowań oraz do idealizacji osoby samobójcy. 

4. Nie należy organizować uroczystości o charakterze wspominkowym, ani apeli 

szkolnych, na których informowałoby się o zdarzeniu. 

5. Uczniowie powinni uzyskać informację o miejscach, w których uzyskaliby po-

moc w czasie kryzysu oraz numery telefonów zaufania. 

6. O samobójstwie ucznia dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę. 
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8. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły 

 ucznia z urazami wskazującymi na przemoc fizyczną w domu 

  

1. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy lub uczeń zgłosi mu 

 po przyjściu do szkoły urazy (złamania, stłuczenia, zasinienia, zranienia itp.) 

stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu ucznia w domu, 

postępuje w następujący sposób: 

a) zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej, 

b) powiadamia wychowawcę, pedagoga a w razie konieczności dyrektora 

szkoły,  

c) wysłuchuje relacji ucznia i powiadamia rodziców, 

d) wspólnie z innymi osobami (np. pielęgniarka szkolna) ocenia stan ucznia i 

ewentualnie udziela mu niezbędnej pomocy  

e) w razie potrzeby powiadamia policję, 

f) wszczyna procedurę ,,Niebieska Karta” (w razie stwierdzenia takiej potrze-

by) 

      2. Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy: 

a) uczeń zgłasza, iż doświadczył w domu innego rodzaju przemocy 

b) jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przez któregoś z ro-

dziców 

c) uczeń odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że rodzi-

ce/opiekunowie są pod wpływem alkoholu i nie mogą wykonywać czynno-

ści opiekuńczych wobec ucznia. 
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9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży 

  

1. W przypadku stwierdzenia kradzieży sprawą zajmuje się nauczyciel, któremu 

sprawę zgłoszono. 

2. Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia dyrektora dyżurnego 

 oraz prowadzi we współpracy z pedagogiem szkolnym postępowanie wyja-

śniające, z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia. 

3. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca lub pedagog) żąda od 

ucznia, aby pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ew. innych  przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku 

z poszukiwaną rzeczą. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czyn-

ności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla policji. 

4.  Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców poszko-

dowanego, jak  i podejrzanego o dokonanie kradzieży. W czasie rozmowy ro-

dzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach mających na 

celu wyjaśnienie sprawy.  

5. W przypadku, gdy przedmiotem kradzieży jest rzecz o znacznej wartości a 

strony (rodzice) nie są w stanie dojść do porozumienia, dyrektor przekazuje 

sprawę policji. 

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione w szkole przedmioty, któ-

rych nie udało się odnaleźć. 
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10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA 

POZOSTAJĄCEGO POD OPIEKĄ SZKOŁY 

  

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 

69); 

10.a. Postanowienia ogólne 

1. Wypadek w szkole to  zdarzenie nagłe, powodujące uraz, wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które nastąpiło, gdy uczeń pozostawał pod opieką szkoły w czasie: 

a) zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

b) przerw międzylekcyjnych, 

c) innych zajęć szkolnych (np. dyskoteki, imprezy). 

2. Do wypadków szkolnych zalicza się również nagłe zdarzenie powodujące uraz, 

wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło poza szkołą, w czasie gdy ucz-

niowie pozostawali pod opieką szkoły (np. wyjazdy, wycieczki, zawody sportowe). 

3. Nie jest wypadkiem w szkole zdarzenie: 

a) pozbawione cechy nagłości, 

b) nie powodujące skutków w postaci urazu lub śmierci, 

c) zaistniałe w czasie, gdy uczeń samowolnie opuścił zajęcia i teren szkoły, 

d) wywołane wyłącznie przez samego ucznia, 

e) wywołane chorobą ucznia. 

4. Cały teren szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia, pozostaje pod nadzorem i 

opieką szkoły. 

5. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy one są zajęciami 

planowanymi, czy też zastępuje on nieobecnego w tym czasie innego nauczycie-

la. 



 

36 

Spis  procedur 

6. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt spor-

towy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzysty-

wane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia 

bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel 

bądź inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać, a o zaistnia-

łym zagrożeniu natychmiast powiadamia dyrektora szkoły. 
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10.b. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, 

nie wymagającego interwencji lekarza 

 

1. Po stwierdzeniu zdarzenia, w wyniku którego uczeń ma stłuczenie, powierz-

chowne zadrapanie lub zranienie, należy udzielić pierwszej pomocy: obmyć 

ranę i zabezpieczyć plastrem. Jeśli nauczyciel nie dysponuje takimi środkami,  

wzywa dyrektora dyżurnego, który zadecyduje o dalszym postępowaniu. Na-

uczycielowi nie wolno opuścić lekcji, ani wysyłać poszkodowanego z innym 

uczniem do pielęgniarki.  

2. W razie nieobecności pielęgniarki  uczniowi pomocy udziela osoba mająca 

przeszkolenie w tym zakresie. 

3. Osoba udzielająca pomocy ustala, czy uczeń nie cierpi na chorobę, która w 

połączeniu z urazem może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ucznia 

– w takim przypadku wzywa pogotowie ratunkowe. 

4. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły, który 

zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala z nimi ewentualną ko-

nieczność odbioru ucznia ze szkoły przed zakończeniem zajęć. 

5. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność urządzeń szkol-

nych, nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania. 

6. W przypadku zaistnienia wypadku lekkiego nie spisuje się protokołu powy-

padkowego ani nie zamieszcza informacji o jego zaistnieniu w rejestrze wy-

padków. 

10.c.  Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji 

lekarza 

  

1. Jeżeli w czasie lekcji uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel prowadzący zaję-

cia natychmiast udziela pierwszej pomocy i wzywa dyrektora dyżurnego. Nau-

czyciel winien również poinformować dyrektora, czy stan ucznia wymaga na-

tychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego. 

2. Dyrektor dyżurny po przybyciu na miejsce zdarzenia decyduje o dalszym po-

stępowaniu: czy uczeń winien być przetransportowany do pielęgniarki, czy to 
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ona powinna  przyjść na miejsce zdarzenia. Nauczyciel prowadzący zajęcia 

nie może opuścić sali 

3.  Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej 

pomocy, należy wezwać pogotowie ratunkowe. 

4.  Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego opiekę nad uczniem sprawuje 

pielęgniarka szkolna lub osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedme-

dycznej, które podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i 

życie ucznia. 

5. Uczniowi nie podaje się żadnych leków bez konsultacji z rodzicami/prawnymi 

opiekunami. 

6.  Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

bada przyczyny zdarzenia. 

7. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające 

zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 

8. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na ze-

braniu rady pedagogicznej. 

10.d.  Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku 

powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy postępować tak 

samo, jak w procedurze oznaczonej 16.c 

2.  Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel lub 

inny pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsca zda-

rzenia i natychmiast wzywa dyrektora szkoły. 

3. W obu przypadkach dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodzi-

ców/opiekunów prawnych, w razie zgonu policję, organ prowadzący oraz or-

gan nadzoru pedagogicznego. 

4.  Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by 

było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

5.  Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję ba-

dającą przyczyny zajścia. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi 

zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 
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6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na ze-

braniu rady pedagogicznej. 

10.e.  Procedura postępowania w razie wypadku 

poza zajęciami edukacyjnymi i poza terenem szkoły 

  

1. Jeżeli wypadek ma miejsce w godzinach popołudniowych lub wieczornych, 

nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem podejmuje decyzję o wezwaniu 

pogotowia ratunkowego. Z kolei o zaistniałym wypadku telefonicznie powia-

damia dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

2. Jeżeli wypadek ma miejsce podczas wycieczki, wyjazdu poza szkołę – 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy, który jest w pełni 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników. O zaistniałym wypadku tele-

fonicznie powiadamia dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. W sytuacjach zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała 

lub zgon postępuje się zgodnie z procedurą 16.c punkty 2-5 

10.f. Zespół powypadkowy 

1. Zespół powypadkowy powołuje dyrektor szkoły. 

2. W skład zespołu wchodzą: 

a) przewodniczący – pracownik szkolnej służby BHP, 

b) dwóch członków – pracownicy szkoły. 

3. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową. Przesłuchanie poszkodowanego ucznia i świadków powinno 

odbyć się w obecności rodziców/prawnych opiekunów, ewentualnie wycho-

wawcy. 

4. Protokół powypadkowy, podpisany przez jego członków oraz dyrektora szkoły, 

powinien zawierać: 

a) skład zespołu i datę przeprowadzonych prac, 

b) opis wypadku oraz jego okoliczności i przyczyn, 

c) imię i nazwisko ucznia, który uległ wypadkowi, rodzaj i opis urazu, udzielo-

ną pomoc, osobę sprawującą nadzór nad poszkodowanym wraz z informa-

cją, czy była obecna na miejscu zaistnienia zdarzenia, 
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d) imiona i nazwiska świadków zdarzenia, 

e) podjęte środki zaradcze. 

5. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden doręcza 

rodzicom/opiekunom prawnym poszkodowanego wraz z pouczeniem o możli-

wości wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od doręczenia. Zastrzeżenia 

rozpatruje organ prowadzący, który może zlecić zespołowi wyjaśnienie ustaleń 

protokołu lub  przeprowadzenie określonych czynności dowodowych albo po-

wołać nowy zespół, który ponownie przeprowadzi całe postępowanie powy-

padkowe. 

10.g. Postanowienia końcowe 

1. W sytuacji zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy dzieciom bez 

względu na światopogląd, wyznanie, czy inne okoliczności zgłoszone przez 

rodziców. 

2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor zawiadamia nie-

zwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

3. Wszelkie urazy odniesione przez uczniów podczas bójek lub wzajemnych kon-

fliktów, w czasie gdy przebywają na terenie szkoły lub podczas zajęć organi-

zowanych przez szkołę poza jej terenem, należy kwalifikować jako wypadek w 

szkole w kategorii - pobicie, uderzenie zamierzone. Należy precyzyjnie ustalić 

okoliczności i przyczyny konfliktu w procesie postępowania powypadkowego. 

4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszcze-

nia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor 

zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez ze-

spół powypadkowy. 

5. Rejestr wypadków prowadzi inspektor ds. BHP. 

10.h. Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy 

poszkodowanym w wypadkach 

  

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypad-

kach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 

2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 
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3. każdym wypadku należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły 

4. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

5. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją 

zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej 

udzielić. 

6. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w 

każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 

7. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawi-

dłowo zaopatrzyć. 

8. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwo-

toku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza 

(pogotowie ratunkowe). 

9. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddycha-

nia. 

10. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić. 

11. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci 

płynnej ani stałej (tabletki). 

12. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej 

przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego. 

13. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 
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11. Procedura postępowania z dzieckiem chorym w szkole w przypadku 

uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia 

  

1. W razie złego samopoczucia ucznia nauczyciel zawiadamia telefonicznie ro-

dzica/opiekuna o wystąpieniu niedyspozycji dziecka i telefonicznie informuje 

dyżurującego dyrektora, który decyduje o dalszym postępowaniu. 

2. O konieczności  wezwania pogotowia są powiadomieni telefonicznie rodzice 

ucznia. 

3. W momencie przejęcia ucznia przez pogotowie ratunkowe za jego bezpie-

czeństwo odpowiada lekarz pogotowia. 

4. Zabronione jest zwalnianie do domu ucznia, który uskarża się na zły stan 

zdrowia, bez poinformowania jego rodziców/opiekunów. 

5. Uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki lub nauczyciela do momentu odebra-

nia go przez rodziców/ pełnoletnią osobę upoważnioną. 
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12. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia/stwierdzenia choroby zakaź-

nej 

  

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

do zgłoszenia tego faktu pielęgniarce szkolnej. 

2. Po przeprowadzonym rozpoznaniu medycznym pielęgniarka informuje rodzi-

ców/opiekunów  i kieruje ich do lekarza. 

3. Po otrzymaniu od lekarza potwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej pielęgniarka 

informuje dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor zarządza przeprowadzenie wzmożonej dezynfekcji, zgodnie ze wskazaniami 

udzielonymi przez pielęgniarkę szkolną. 

5. Wychowawcy, przy współpracy z pielęgniarką, przeprowadzają pogadanki tematyczne 

i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 
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13. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym 

  

1. W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole rodzic powinien przed 

przyjęciem do szkoły dostarczyć dyrektorowi informacje o stanie zdrowia dziec-

ka przewlekle chorego,  objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyj-

mowanych lekach (nazwa leku, sposób dawkowania) i ich wpływie na organizm. 

Złożyć lekarskie zlecenia na podanie leku i pisemne upoważnienia dla pielę-

gniarki do podawania leku. Wymogi te dotyczą także uczniów pełnoletnich. 

2.  Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły, rodzic 

powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

3. Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

4. Wychowawca po otrzymaniu informacji o problemie zdrowotnym dziecka jest 

zobowiązany do uzyskania od jego rodziców/prawnych opiekunów szczegóło-

wych informacji na temat choroby ucznia oraz wynikających z niej ograniczeń w 

funkcjonowaniu.  

5. Wychowawca przekazuje informacje nauczycielom uczącym dziecko o sposo-

bach postępowania z chorym uczniem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia 

objawów czy ataku choroby. 

6. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor  

lub nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub praw-

nych opiekunów. 

7. Jeśli pielęgniarka jest nieobecna w szkole, a stan zdrowia dziecka wymaga po-

dania leku lub innych czynności  (np. podania leku drogą wziewną dziecku cho-

remu na astmę, kontroli poziomu cukru u dziecka chorego  na cukrzycę), czyn-

ności te mogą wykonać także inne osoby (samo dziecko, rodzic, nauczyciel), je-

śli zostały poinstruowane w tym zakresie. 

8. Nauczyciel przyjmując zadanie np. pomiaru poziomu cukru lub podania leku 

musi wyrazić na to zgodę. Przekazanie przez rodziców tych  uprawnień oraz 

zgoda nauczyciela i zobowiązanie do sprawowania opieki nad dzieckiem powin-

ny mieć formę pisemnej umowy między nimi. 

9. Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym nauczyciele 

nie podają leków uczniom w innych sytuacjach. 
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Dziecko z astmą 

 Nakazy: Częste wietrzenie sal lekcyjnych. Dziecko, które ma objawy choroby po 

wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć dodatkowy lek. Ćwi-

czenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. W przypadku wystąpienia u dziecka 

objawów duszności należy przerwać wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć 

środek rozkurczowy. 

 Zakazy: Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. W 

okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz 

nie powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto. Astma oskrze-

lowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego 

wysiłku. 

 Ograniczenia: Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności 

fizycznej i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia. Dziecko uczulone na pokarmy 

powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść w sytuacjach, które mogą wywo-

łać pojawienie się objawów uczulenia. 

  Obszary dozwolone i wskazane dla dziecka: Dzieci chore na astmę powinny 

uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. Wysportowane dziecko lepiej 

znosi okresy zaostrzeń choroby. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany 

z zajęć z wychowania fizycznego. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a tak-

że gry zespołowe Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. Dzieci z 

astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych.  

 

Dziecko z cukrzycą 

Objawy hipoglikemii - niedocukrzenia: Bladość skóry, nadmierna potliwość, drże-

nie rąk. Ból głowy, ból brzucha. Szybkie bicie serca. Uczucie silnego głodu/wstręt do 

jedzenia.  Osłabienie, zmęczenie. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem. 

Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. Napady agresji lub wesoł-

kowatości .Ziewanie/senność. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. Zmiana cha-
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rakteru pisma. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. Kontakt ucznia z 

otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. Drgawki. 

  Postępowanie przy hipoglikemii:  

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie.  

2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy roz-

puszczony w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód). 

Nie wolno: Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłusz-

cze, jak np. czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu 

pokarmowego). Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

Objawy hiperglikemii: Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu 

Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębie-

nie, apatia. Jeżeli do ww. objawów dołączą: ból głowy, ból brzucha, nudności i wy-

mioty, ciężki oddech, może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. Należy 

wtedy bezzwłocznie: 

1. Zbadać poziom glukozy.  

2. Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie. 

Postępowanie przy hiperglikemii:  

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna). 

2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1 litr w okresie 1,5-

2 godz., najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna). 

3. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom 

glikemii nie obniży się. 

 Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą – każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 

należy zapewnić w szkole: 

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momen-

cie –także w trakcie trwania lekcji. 

2. Możliwość podania insuliny. 



 

47 

Spis  procedur 

3.  Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą 

insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dys-

krecję. 

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym  

z pielęgniarką szkolną i rodzicami dziecka. 

5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrze-

ba, nawet w trakcie trwania lekcji. 

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, tak-

że w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycz-

nego oraz różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, 

zielonych szkołach. 

Dziecko z padaczką 

W razie wystąpienia napadu należy: 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

3.  Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć 

okulary, usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świa-

domości. 

 Nie wolno: 

1. Podnosić pacjenta. 

2.  Krępować jego ruchów. 

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

 W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość do-

uczania, zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpo-

czynek, modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie 

należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego, ani z zabaw i za-

jęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać 
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do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, 

dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły. 

Dziecko z ADHD, czyli zespołem hiperkinetycznym 

 W pracy szkolnej uczniowie z ADHD wymagają od nauczycieli:  

1. poznania i zrozumienia specyficznych zachowań i emocji dziecka (tj. brak kon-

centracji na szczegółach, trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach, 

nierespektowanie podanych kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem zadań i 

wypełnianiem codziennych obowiązków, dezorganizacja, szybkie rozpraszanie 

się pod wpływem bodźców zewnętrznych, nadmierna ruchliwość i gadatliwość, 

przerywanie bądź wtrącanie się do rozmowy), 

2. akceptacji, pozytywnego wsparcia, nasilonej w stosunku do innych uczniów 

uwagi i zainteresowania, 

3. organizacji środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia bodź-

ców, 

4. stosowania wzmocnień (pochwał, nagród), 

5.  skutecznego komunikowania (krótkie instrukcje, powtarzanie), 

6. konsekwencji w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i za-

sad, 

7. elastyczności pracy dającej możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania 

emocji. 

Dziecko z zaburzeniami lękowymi 

Jeśli nauczyciel zauważy powtarzające się zaburzenia lękowe powinien ten fakt zgło-

sić rodzicom ucznia. 

Zasady postępowania z uczniem z zaburzeniami lękowymi: 

─ zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w relacji uczeń- nauczyciel- klasa, 

─ stosowanie pochwał nawet za małe osiągnięcia, 

─ ograniczenie odpytywania na forum klasy, 

─ normalizowanie reakcji lękowych i pokazywanie adaptacyjnej funkcji lęku, 

─ uczenie techniki rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem.  
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14. Procedura postępowania w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy 

  

W przypadku zaobserwowania lub otrzymania  informacji, że uczennica jest w 

ciąży  nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dy-

rektora szkoły. 

1. Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców /opiekunów 

prawnych i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami 

/opiekunami. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy (do teczki 

wychowawcy). 

2. W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu  

z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wychowawcą ustalają sposób 

 i termin realizacji obowiązku szkolnego przez uczennicę. 

3. Pedagog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez 

uczennicę i ich samych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 

terenie szkoły i poza nią. 

4. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki 

 nad uczennicą w trakcie pobytu w szkole. 

5. Dyrektor szkoły powiadamia na piśmie sąd rodzinny lub policję o zaistniałej 

sytuacji. Informuje o tym fakcie rodziców uczennicy.  
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15. Procedury zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji 

 wychowania fizycznego 

  

1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczo-

nych i przygotowanych obiektach sportowych ZSS nr 1 w Opocznie, base-

nie miejskim oraz w terenie. 

2. Na segmencie sportowym w trakcie lekcji mają prawo przebywać tylko ucz-

niowie aktualnie uczestniczący w zajęciach.  

3. W trakcie przerw uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego 

 lub kończący zajęcia, którzy znajdują się w szatni lub korytarzu, są pod 

opieką dyżurującego w tym segmencie nauczyciela. 

4. Wchodzenie do salek gimnastycznych oraz do sali gimnastycznej podczas 

przerw czy poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego 

lub innych planowych zajęć bez zapewnionej opieki nauczyciela jest zabro-

nione.  

5. Podczas przerw międzylekcyjnych drzwi salek gimnastycznych, sali gimna-

stycznej, „orlika” oraz drzwi prowadzące na boisko szkolne są zamknięte. 

6. Uczniowie, którzy mają  zajęcia lekcyjne na basenie, wchodzą na obiekt 

 pod nadzorem nauczyciela uczącego. 

7. W trakcie przerw międzylekcyjnych szatnie pozostają otwarte, a klucze do 

nich znajdują się w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. 

8. Po dzwonku na lekcję szatnie zostają zamknięte przez nauczyciela uczą-

cego daną grupę lub wyznaczonego przez niego ucznia, po uprzednim 

upewnieniu się, że wszyscy opuścili szatnię, a klucz pozostaje u nauczycie-

la lub zostaje przez niego odwieszony w pokoju nauczycieli wychowania fi-

zycznego.  

9. Szatnie zostają otwarte przez nauczyciela uczącego daną grupę lub wy-

znaczonego przez niego ucznia, któremu nauczyciel wydaje klucz po za-

kończonej lekcji. 

10. W czasie lekcji żaden uczeń nie może przebywać w szatni. Tylko w wyjąt-

kowych okolicznościach oraz za wyraźną zgodą nauczyciela uczącego da-

nego ucznia uczeń może otrzymać klucz po dzwonku na lekcję, aby udać 

się do szatni.   
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11. Cenne rzeczy, w tym telefony komórkowe oraz pieniądze pozostawione w 

szatni zbiorowej   pozostają tam na wyłączną odpowiedzialność ucznia , 

który je pozostawił. Szkoła  ani nauczyciel nie odpowiadają za zaginięcie, 

zniszczenie lub kradzież w/w przedmiotów pozostawionych w szatni. Roz-

wiązanie problemu zabezpieczenia cennych przedmiotów nauczyciel uczą-

cy sugeruje na pierwszych zajęciach organizacyjnych. 

12. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniają-

cych pełne bezpieczeństwo ćwiczących.  

13. Urządzenia sportowe, których przemieszczenie się może stanowić zagro-

żenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe.  

14. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego prowadzący zajęcia spraw-

dza przed każdymi zajęciami.  

15. Na wszystkich obiektach sportowych obowiązują regulaminy poszczegól-

nych obiektów, z którymi uczniowie zapoznani zostają na pierwszych zaję-

ciach. 

16. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bez-

piecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.  

17. Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku 

szkolnego o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze 

sprzętu sportowego 

 oraz przypominają o nich w trakcie całego roku szkolnego. 

18. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i 

pod opieką nauczyciela. 

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

20. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji uczeń zobowiązany jest zgło-

sić nauczycielowi. 

21. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia 

poza teren szkoły sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu 

sportowego.  

22. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez 

ucznia będą usuwane na koszt rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

23. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane 

odpowiednio do pory roku i miejsca, gdzie odbędzie się lekcja. 



 

52 

Spis  procedur 

24. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela dotyczących 

szczególnie ładu, porządku i dyscypliny.  

25. Aktywne uczestnictwo w lekcji bez odpowiedniego stroju  jest zabronione. 

26. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekar-

skie, zwolnienie od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela w salkach 

gimnastycznych, sali gimnastycznej,  na boisku lub innych obiektach spor-

towych szkoły i biernie uczestniczą w zajęciach. Wyjątek stanowią zajęcia 

na basenie lub poza terenem szkoły,  podczas których w/w uczniowie prze-

bywają w bibliotece lub na świetlicy szkolnej, czego potwierdzeniem jest li-

sta podpisana przez nauczyciela biblioteki lub świetlicy i dostarczona do 

nauczyciela uczącego po zakończonej lekcji przez uczniów tam przebywa-

jących. 

27. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwalniani z wykonywania 

ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do pielęgniarki szkolnej.  

28. W razie wypadku podczas lekcji nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia  

pierwszej pomocy uczniowi, który uległ wypadkowi. 

29. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o każdym 

poważnym wypadku.  

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

osobistą lub pisemną prośbę rodzica.  

31. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczy-

ciela opuszczać obiektów sportowych. 

32. Wyjście z klasą na zajęcia sportowe poza teren szkoły zgłaszane jest do 

dyrektora dyżurującego wraz z listą imienną uczniów, składaną do sekreta-

riatu szkoły. 
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16.Procedura zwalniania uczniów z lekcji w czasie ich trwania 

  

1. Uczniowie mogą być zwolnieni z pojedynczych lekcji w czasie ich trwania tyl-

ko w uzasadnionych przypadkach. 

2. Ucznia zwalnia rodzic / opiekun osobiście u nauczyciela / wychowawcy  

 lub pisemnie w formie prośby o zwolnienie ze wskazaniem na przedmioty, 

 z których uczeń ma być zwolniony. 

3. Uczeń z pisemną prośbą o zwolnienie z lekcji zgłasza się do nauczyciela, 

 z którego lekcji ma być zwolniony. 

4. W przypadku gdy uczeń zwalnia się z kilku następujących po sobie lekcji 

kartkę ze zwolnieniem oddaje nauczycielowi, z którego przedmiotu 

 w pierwszej kolejności ma być zwolniony. 

5. Nauczyciel odnotowuje fakt zwolnienia ucznia w dzienniku w formie nieobec-

ności usprawiedliwionej, a ewentualną kartkę od rodzica/opiekuna 

 z prośbą o zwolnienie przekazuje wychowawcy. 

6. W przypadkach nie budzących wątpliwości nauczyciel może zwolnić ucznia 

 na podstawie rozmowy telefonicznej. 
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17.Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyk 

  

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora itp.) 

 ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość 

torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów bu-

dzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel 

nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodzi-

ców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń - mimo wezwania - odmawia przekazania nauczycie-

lowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, 

która przeszukuje odzież/przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel - po odpowiednim za-

bezpieczeniu - zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki poli-

cji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. 

Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną no-

tatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest: 

─ posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropo-

wych; 

─ wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

─ udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakła-

nianie do użycia; 

─ wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukoń-
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czył 13 lat, a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z 

wymienionych czynów popełni uczeń po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania kar-

nego. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. W 

każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 

lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestęp-

stwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia - prokuratora lub policję (art. 4 Upn i 

art. 304 Kpk). 
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18.Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń zachowuje się niekultu-

ralnie wobec innych uczniów oraz pracowników szkoły 

  

 

1. Nauczyciel reaguje zdecydowanie i stanowczo, upomina ucznia w obecności klasy 

 i informuje go o konsekwencjach wynikających z łamania regulaminu szkoły i obo-

wiązujących norm współżycia społecznego. 

2.  Przekazuje informację wychowawcy klasy o zachowaniu dziecka. 

3.  Jeśli zachowanie ucznia nie ulega zmianie, wychowawca kontaktuje się z  rodzicami 

ucznia i rozmawia na temat  nieodpowiedniego zachowania dziecka. 

4.  W dalszym ciągu obserwuje się zachowanie ucznia. 

5.  Ma prawo wnioskować o obniżenie oceny zachowania. 
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19. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie 

lekcji  

 

1. Nauczyciel reaguje zdecydowanie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez 

niego regulaminu szkoły i wynikających stąd konsekwencjach. 

2. Jeśli sytuacja nie ulega poprawie, za pośrednictwem wychowawcy kontaktuje się  

z  rodzicami ucznia i rozmawia nt. trudności dziecka oraz ewentualnej możliwości 

pomocy, a także o konsekwencjach dla dziecka wynikających z łamania statutu szko-

ły. 

3.  Sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia. 

4. W dalszym ciągu obserwuje zachowanie ucznia. 

5.  Ma prawo wnioskować o obniżenie oceny zachowania. 
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20. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu dewastacji 

 lub niszczenia mienia przez ucznia 

  

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który uzyska informacje o dewastacji 

 lub niszczeniu mienia przez ucznia: 

a) ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą 

 o  zaistniałym fakcie oraz na podstawie oglądu sytuacji w miejscu  zaistnienia 

szkody, 

b) powiadamia wychowawcę lub dyrektora dyżurnego,  

c) podejmuje próbę ustalenia sprawcy.  

2. W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody, dyrektor szkoły 

wzywa do szkoły jego rodziców/opiekunów prawnych i zobowiązuje ich  

 do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów.  

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor powiadamia policję. 
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21. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoak-

tywnych 

  

ZNALEZIENIE W SZKOLE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH. 

Cel: Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego 

uczniów przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozpro-

wadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem narkotykami 

lub “dopalaczami” 

 

1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy: 

─ Zachować szczególne środki ostrożności. 

─ Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów, oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem. 

─ Powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję. 

─ Ustalić (jeśli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy. 

─ Przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji. 

2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy: 

─ Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie. 

─ Powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego. 

─ Powiadomić dyrektora szkoły który powiadamia Policję. 

─ Zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej 

substancji. 

─ Zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni. 

─ Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

─ Poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole. 

─ Przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego. W dalszej kolejności na-

leży objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi.  

3. W przypadku rozpoznawania stanu odurzenia ucznia alkoholem należy: 

─ Powiadomić wychowawcę, pedagoga/psychologa szkolnego. 

─ Odizolować ucznia od pozostałych osób w klasie.  

─ Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego. 

─ Powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

─ Powiadomić rodziców ucznia z prośbą o natychmiastowe przybycie do szkoły. 

─ Przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdro-

wia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 

4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami należy: 

─ W momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie. 

─ Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego. 

─ Przekazać informację wychowawcy klasy. 

─ Poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

─ Wezwać do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

─ Przekazać rodzicom/opiekunom prawnym informację o obowiązującej procedurze 

postępowania, oraz przeprowadzić z nimi rozmowę.  
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─ Zobowiązać rodziców do pomocy dziecku, wskazać działania i instytucje mogące 

służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 

─ Opracować działania profilaktyczne (pedagog wspólnie z wychowawcą) pracy z 

dzieckiem. 

5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia “dopalaczami” należy: 

─ W momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie. 

─ Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego. 

─ Przekazać informację wychowawcy klasy. 

─ Poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

─ Dyrektor lub pielęgniarka wzywa karetkę pogotowia ratunkowego. 

─ Wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

─ Przekazać rodzicom/opiekunom prawnym informację o obowiązującej procedurze 

postępowania, oraz przeprowadzić z nimi rozmowę.  

─ Zobowiązać rodziców do pomocy dziecku, wskazać działania i instytucje mogące 

służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 

─ Opracować działania profilaktyczne (pedagog wspólnie z wychowawcą) pracy z 

dzieckiem. 

─ Powiadomić odpowiednie instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia. 

6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców/opiekunów prawnych: 

─ Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję. 

─ Szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia. 

─ Szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe ustalenia i sposoby postę-

powania z uczniem. 
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22. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASACH 0-III 

22.a. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych 

 Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. 

1. Dzieci wchodzą do sal razem z nauczycielem rozpoczynającym zajęcia. 

2.  Po zakończeniu zajęć uczniowie klas I - III opuszczają budynek szkoły i udają 

się do domu. 

3.  W  przypadku, gdy uczeń, który zawsze jest odbierany przez rodzi-

ców/prawnych opiekunów, zgłasza nauczycielowi, że nikt po niego nie przy-

szedł, nauczyciel przyprowadza dziecko do świetlicy i podaje jego dane (wraz 

z telefonem kontaktowym do rodziców/prawnych opiekunów). Następnie kon-

taktuje się z rodzicami ucznia i powiadamia ich o pozostawieniu dziecka pod 

opieką świetlicy. 

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem nauczyciel zgłasza sprawę dyrekcji. 

5.  Uczniowie klas ,,0” przyprowadzani są przez rodziców/prawnych opiekunów 

do Sali i odbierani z sali po zakończonych zajęciach. 

22.b. Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas spacerów 

            i wycieczek pieszych organizowanych poza terenem szkoły 

1. W przypadku wyjścia poza teren szkoły nauczyciel przygotowuje listę obecno-

ści  (odnotowując na niej datę oraz miejsce wyjścia) i zostawia ją w sekretaria-

cie szkoły. Wyjście w czasie zajęć dydaktycznych w pobliże terenu szkoły (np. 

zajęcia przyrodnicze, praktyczne ćwiczenia przepisów ruchu drogowego, ogró-

dek szkolny) nauczyciel zgłasza do sekretariatu szkoły. 

2. W przypadku wyjścia poza teren szkoły opiekę sprawują 2 osoby na 30 

uczestników. 

3. Przed wyjściem na teren miasta nauczyciel powinien omówić z dziećmi ogólne 

zasady bezpieczeństwa.  

4. W przypadku złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć  

w spacerze/wycieczce szkolnej. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić ro-

dziców o zaistniałej sytuacji. 
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5.  Do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów dziecko przebywa na 

świetlicy szkolnej lub przekazane jest pod opiekę pielęgniarki. 

6.  Jeżeli w trakcie trwania spaceru/wycieczki pieszej dojdzie do sytuacji zagraża-

jącej zdrowiu ucznia, wówczas nauczyciel wraz z grupą natychmiast wraca na 

teren szkoły, informuje dyrektora i odprowadza poszkodowane dziecko do pie-

lęgniarki. 

7. Jeśli w trakcie zajęć w terenie dojdzie do wypadku, nauczyciel udziela pierw-

szej pomocy przedmedycznej, powiadamia dyrektora dyżurnego i wzywa po-

gotowie ratunkowe na miejsce zdarzenia.  

22.c. Procedura samodzielnego poruszania się po szkole uczniów klas 0-III  

1. Uczniowie klas I - III w czasie przerwy (w razie potrzeby) mogą samodzielnie 

poruszać się po szkole (np. do sklepiku, toalety, biblioteki, na świetlicę czy sto-

łówkę szkolną). Każde wyjście z klasy na teren szkoły zgłaszają nauczycielowi. 

2. Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele dyżurujący w czasie przerw na koryta-

rzach szkolnych. 

3. W sytuacjach koniecznych uczeń może wyjść do toalety w trakcie trwania lek-

cji. 

4.  Uczniowie klas ,,0” opuszczają samodzielnie salę lekcyjną tylko w przypadku 

potrzeby skorzystania z toalety  (za zgodą nauczyciela). 

22.d. Procedura postępowania w przypadku, gdy w czasie lekcji uczeń ma ob-

jawy chorobowe 

1. W przypadku złego samopoczucia (np. ból brzucha, głowy, zęba, drobne otar-

cia, skaleczenia) nauczyciel opatruje otarcia, skaleczenia, a po zakończonej 

lekcji udaje się z uczniem do pielęgniarki. 

2. W przypadkach występowania poważniejszych dolegliwości (omdlenia, tempe-

ratura, wymioty) nauczyciel dzwoni do dyrektora dyżurującego, który podejmie 

decyzję w kwestii dalszego postępowania. 

3. Nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzice 

mają obowiązek odebrać dziecko od pielęgniarki. 

4. W przypadku krwawienia z nosa, zranienia - nauczyciel udziela pierwszej po-

mocy i powiadamia rodzica/prawnego opiekuna. 
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22.e. Procedura postępowania podczas konieczności opuszczenia klasy przez 

nauczyciela 

1. Nauczyciel może opuścić klasę w przypadku potrzeby fizjologicznej lub zdro-

wotnej. 

2. W tej sytuacji nauczyciel wykonuje telefon do dyrektora dyżurującego. Opiekę 

 nad klasą przejmuje dyrektor dyżurujący lub osoba przez niego wyznaczona. 

22.f. Procedura organizacji wyjść na basen w klasach I-III szkoły podstawowej 

1. Opiekę podczas zajęć na basenie sprawuje wychowawca i wyznaczony nau-

czyciel. 

2.  Dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach na basenie, samodzielnie idą do 

świetlicy lub do biblioteki.  

3. Opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel świetlicy lub bibliotekarz. 

4. O wyznaczonej porze samodzielnie wracają do swoich sal. 

22.g. Procedura sprawowania opieki nad uczniami w czasie dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

  

1. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku w spra-

wie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 180 poz. 1245), dyrektor szkoły w 

oparciu o § 5 ust.1 po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i 

samorządu uczniowskiego, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydak-

tyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów 

oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

za pośrednictwem strony internetowej szkoły. 

3. W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót, niedziel i 

dni ustawowo wolnych od zajęć) i dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w okresie przerwy zimowej i wiosennej, szkoła może zapew-

nić uczniom opiekę.  
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4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci składają pisemną informację wychowaw-

com klas w terminie przynajmniej 3 dni przed terminem dnia wolnego/dni wol-

nych.  

5. W tym dniu /w tych dniach uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dokumentują za-

jęcia opiekuńcze i obecność zgłoszonych przez rodziców uczniów w dzienniku 

zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

7. Przedłożenie prośby o opiekę nad dzieckiem w dzień wolny od zajęć dydak-

tycznych zobowiązuje rodziców do dotrzymania złożonej prośby, a w razie re-

zygnacji z opieki w czasie zadeklarowanym konieczne jest poinformowanie 

szkoły z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 
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23. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szko-

le lub tzw. “fali” 

 

Agresywne zachowania ucznia w szkole lub przypadki tak tzw. “fali”. 

 

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie 

szkoły zachowań agresywnych to jest agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia 

lub nauczyciela. 

 

1. Agresja fizyczna. 

─ Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycz-

nej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. 

─ Stanowczo i zdecydowanie należy poinformować uczestników agresji że nie ma 

zgody na zachowania agresywne (należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, 

używać krótkich komunikatów). 

─ Należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu między agresorami. 

─ Należy poinformować wychowawcę oraz rodziców/opiekunów prawnych agresora i 

ofiary.  

─ W przypadku uszczerbku na zdrowiu osób których dotknęła agresja fizyczna nale-

ży powiadomić pielęgniarkę szkolną. 

─ W przypadku zagrożenia życia pielęgniarka/pedagog/psycholog lub dyrektor szko-

ły wzywa natychmiast karetkę pogotowia (nawet bez uzyskania zgody rodziców 

lub prawnych opiekunów).  

─ Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości 

udzielania zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szko-

ły. 

─ Decyzje o dalszym leczeniu dziecka podejmują decyzję rodzice/opiekunowie 

prawni poszkodowanego. 

─ Pedagog szkolny/psycholog i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowę z rodzi-

cami/opiekunami prawnymi obu stron oraz ze sprawcą i ofiara. Z rozmowy spo-

rządzają notatkę. 

─ Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze 

przemocy, wskazać jak należy radzić sobie w kontaktach z innymi. 

─ Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, przypomnieć normy i 

zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w podobnych przypadkach. 

─ W przypadku wszczynania kolejnych ataków agresji przez agresora z widocznymi 

skutkami pobicia - dyrektor szkoły kieruje sprawę na Policję, od postępowania któ-

rej zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konse-

kwencje przewidziane w statucie i regulaminie szkoły. 

2. Agresja słowna. 

─ Należy natychmiast podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 

tego zjawiska. 

─ Należy powiadomić wychowawcę klasy lub dyrektora czy też pedagoga/psychologa. 
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─ Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą 

na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy 

przeprowadzić osobno. 

─ Wychowawca (pedagog/psycholog lub dyrektor) przeprowadza rozmowę ze sprawcą 

i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę za-

dość uczynienia. 

─ zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestn i-

ków zdarzenia. 

─ Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze prze-

mocy, wskazać jak należy radzić sobie w kontaktach z innymi. 

─ W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ści-

ganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powia-

damiana jest Policja. 

─ Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konwencje prze-

widziane w statucie lub regulaminie szkoły.  
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24. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole 

 

  

1. W pierwszym kroku każdy, kto stwierdził wyżej wymienione zagrożenie, po-

wiadamia dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepia-

jących uczniów, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą placówkę policji. 

3. Następnie dyrektor przekazuje pracownikom szkoły informację o stwierdzonym 

zagrożeniu. 

4. Wychowawca klasy oraz pedagog/psycholog szkolny podejmują działania pro-

filaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz 

zapoznania z możliwymi formami przekazania informacji o osobach, które mo-

gą stwarzać zagrożenie. 

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, dyrektor szkoły bez-

zwłocznie powiadamia jego rodziców/opiekunów oraz policję w celu przepro-

wadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy mole-

stowania. 

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog przeprowadza indywidualną rozmowę z 

uczniem. W obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia. 

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala z 

udziałem pedagoga/psychologa dziecięcego działania służące zapewnieniu 

opieki i stosownej pomocy. 
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25.  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania 

pornografii w szkole przez ucznia 

  

1. W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o 

rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bez-

zwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym 

zdarzeniu. 

 

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały ma-

teriały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknię-

cia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowa-

ną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia. 

 

3. Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracow-

nikom szkoły. 

 

4. Wychowawca klasy, pedagog/psycholog szkolny winien podjąć działania profilak-

tyczne wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicz-

nianie materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych kon-

sekwencji tego typu działań. 

 

5. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 

rozpowszechniał materiały pornograficzne i wraz z wychowawcą lub pedago-

giem/psychologiem szkolnym winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami ucznia 

sprawcy na temat zdarzenia. 
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26. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole 

lub wśród uczniów 

 

 

1. W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem 

czynności mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyj-

mujący zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrek-

tora szkoły. 

 

2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczy-

ciel powiadamia wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły rodzi-

ców/prawnych opiekunów ucznia. 

 

3. Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opieku-

nami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, 

zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś 

bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 

profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specja-

listycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. Jeżeli rodzi-

ce/prawni opiekunowie ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do 

szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach de-

moralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistnia-

łej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich). 

 

4. W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzeżenia 

ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem szkolnym), a ich zastosowanie 

nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły winien powiadomić sąd 

rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytu-

cji. 

5. Dyrektor szkoły winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia prze-

stępstwa. 

6. Dyrektor wraz z wychowawcą lub pedagogiem/psychologiem szkolnym winien 

przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na 

temat zdarzenia.  

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala ko-

nieczność podjęcia działań z udziałem psychologa w celu zapewnienia opieki 

nad uczniem/uczennicą, którzy świadomie lub nie dopuszczali się czynności, 

które mogłyby być uznane za prostytuowanie się. 
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27. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących za-
chowań seksualnych uczniów w szkole  

  

  
Kiedy jakieś zachowania seksualne dzieci/młodzieży wzbudzają niepokój (są nieadekwatne 
do wieku i etapu rozwojowego, nadmierne, kompulsywne, utrzymywane w tajemnicy) lub 
wyrządzają krzywdę innym (poprzez używanie siły, poniżanie, zastraszanie, manipulowanie, 
przekupstwo itp.) sygnalizują potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi dorosłych, konieczność 
monitorowania takich zachowań, nadzoru oraz edukacji dzieci i młodzieży. Mogą również 
wymagać ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem, podjęcia działań prawnych, bądź 
zapewnienia uczniom specjalistycznej terapii. 

 
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zaobserwował niepokojące zachowania 

seksualne ucznia, reaguje zgodnie z oceną danej sytuacji ( np. dyskretnie obserwuje 

zachowanie dziecka, żąda od niego zaprzestania danej czynności, podejmuje z nim 

rozmowę wychowawczą itp), a następnie powiadamia wychowawcę klasy lub/i peda-

goga/psychologa. 

2. Wychowawca lub pedagog/psycholog wyjaśnia z uczniem okoliczności zdarzenia, 

zawiadamia jego rodziców lub przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności. 

3. Następnie ustala z rodzicami dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem, zobowiązu-

jąc ich jednocześnie do szczególnego nadzoru  nad  nim. 

4. W przypadku, gdy informacja o niepokojących zachowaniach seksualnych pochodzi 

od innego ucznia, konieczne jest zapewnienie mu anonimowości w celu uniknięcia 

ewentualnych konsekwencji i zapewnienia bezpieczeństwa. 

5. Jeśli rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na   wezwanie do pojawienia się 

w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej   metody oddziaływań wychowawczych 

i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na 

znaczny stopień demoralizacji   (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły  pisemnie 

powiadamia  o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny i nieletnich lub policję (wydział ds. nie-

letnich).   

6. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego   przestępstwa 

(np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły, po   

uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliż-

szą jednostkę policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog 

całe zdarzenie   dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

7. Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który   ukończył 18 

lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestęp-

stwa, postępowanie nauczyciela  określa statut i/lub regulamin szkoły. 

8. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu karnego, dyrektor szkoły  

niezwłocznie   zawiadamia o tym prokuraturę lub policję.       
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1. Cyberprzemoc – procedura reagowania 

  

1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia: 

 

─ Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka 

(np. innego ucznia, nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. ro-

dzice, rodzeństwo, przyjaciele). W każdym przypadku należy ze spokojem 

wysłuchać osoby zgłaszającej i okazać jej wsparcie.  

─ Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem 

mediów elektronicznych powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowa-

ne i udokumentowane. 

─ Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powi-

nien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pe-

dagoga szkolnego i dyrektora. 

─ Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać ana-

lizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. 

─ Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentual-

nych świadków. W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba 

ustalić charakter zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazo-

wość/powtarzalność). 

─ Nauczyciel informatyki w procedurze interwencyjnej, o ile to możliwe, za-

bezpiecza dowody i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

2.    Zabezpieczenie dowodów: 

─ Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zareje-

strowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wia-

domości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres 

e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony WWW, na któ-

rej pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

─ Zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy 

usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale 

również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaan-

gażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny, rodzice, a wresz-

cie policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

3. Jak można zarejestrować dowody cyberprzemocy? 

─ telefon komórkowy (nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać za-

równo te tekstowe jak też zdjęcia, nagrania z dyktafonu czy filmy) 
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─ komunikatory (w niektórych serwisach jest możliwość zapisywania rozmów 

w tzw. archiwach. Jeżeli nie ma takiej możliwości, można rozmowę skopio-

wać do edytora tekstowego i wydrukować). 

─ strona WWW (można zapisać widok strony przez naciśnięcie klawisza Print 

Screen, a następnie wykonać operację Wklej w dokumencie Word lub Pa-

int. 

─ e-mail (trzeba zapisać wiadomość i to nie tylko treść, ale całą wiadomość, 

ponieważ  może to pomóc w ustaleniu pochodzenia wiadomości). 

4.   Identyfikacja sprawcy: 

─ Szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy cyber-

przemocy. 

─ W sytuacji kiedy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować 

się z dostawcą usługi w celu usunięcia z Sieci kompromitujących lub 

krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania zobowiązuje ad-

ministratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

─ W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało 

się ustalić należy bezwzględnie skontaktować się z policją. 

  

5. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy: 

 

─ W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem 

szkoły, pedagog szkolny powinien podjąć następujące działania: 

─ przeprowadzić rozmowę z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności 

zajścia, wspólnie zastanowić się nad jego przyczynami i poszukać rozwią-

zania sytuacji konfliktowej; 

─ omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwen-

cjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane; 

─ zobowiązać sprawcę do zaprzestania swojego działania i usunięcia z Sieci 

szkodliwych materiałów; 

─ ustalić ze sprawcą sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy. 

─ Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z 

każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy. 

─ Nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 

─ Rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani 

z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępo-

wania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziec-

ka. 
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─ We współpracy z rodzicami należy opracować projekt kontraktu dla dziec-

ka, określającego zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły 

oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych wymagań i terminy reali-

zacji zadań zawartych w umowie. 

6. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy: 

─ Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie 

szkoły, takie same, jak w przypadku każdego rodzaju przemocy. 

─ Dodatkowo uczeń-sprawca może mieć czasowy zakaz korzystania ze 

szkolnej pracowni multimedialnej w czasie wolnym lub przynoszenia do 

szkoły akcesoriów elektronicznych (zgodnie z regulaminem korzystania z 

telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych). 

─ Podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę: 

─ rozmiar i rangę szkody - czy materiał został upubliczniony w sposób po-

zwalający na dotarcie do niego wielu osobom (określa to rozmiar upoko-

rzenia jakiego doznaje ofiara), czy trudno jest wycofać materiał z Sieci, itp.; 

─ czas trwania prześladowania - czy było to długotrwałe działanie, czy poje-

dynczy incydent; 

─ świadomość popełnianego czynu - czy działanie było zaplanowane, a 

sprawca był świadomy, że wyrządza krzywdę koledze oraz jak wiele wysił-

ku włożył w ukrycie swojej tożsamości, itp.; 

─ motywację sprawcy  - należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest 

działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześla-

dowanie; 

─ rodzaj rozpowszechnianego materiału. 

 

7. Działania wobec ofiary cyberprzemocy: 

─ Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-

pedagogiczną udzielaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego. 

─ W strategii działań pomocowych uczeń-ofiara powinien otrzymać wsparcie 

psychiczne oraz poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczu-

cie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania: nie 

utrzymywać kontaktów ze sprawcą, nie kasować dowodów tj. e-maili, SMS-

ów, MMS-ów, zdjęć, filmów. Ważna jest też zmiana danych kontaktowych 

np. na komunikatorze, zmiana adresu e-mail, a nawet w szczególnie trud-

nych sytuacjach numeru telefonu (oczywiście robią to rodzice). 

─ Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy 

(pedagog szkolny lub psycholog szkolny) monitorują sytuację ucznia 

sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania prze-

mocy bądź odwetowe ze strony sprawcy. 
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─ Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o 

problemie, podjętych działaniach szkoły i, w miarę potrzeb, otrzymują 

wsparcie i pomoc specjalistów. 

  

Wsparcie psychiczne 

Podobnie jak w przypadku innych form przemocy, ofiara cyberprzemocy potrzebuje pomocy i 

emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. Musi także wiedzieć, że szkoła podejmie od-

powiednie kroki w celu rozwiązania problemu. 

Podczas rozmowy z uczniem – ofiarą cyberprzemocy: 

─ Należy zapewnić go, że dobrze zrobił, mówiąc o tym, co się stało. 

─ Mówimy, że widzimy i rozumiemy, że jest mu trudno ujawnić to, co go spotkało. 

─ Informujemy go, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego. 

─ Zapewniamy go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postara się mu 

pomóc, uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne. 

─ Jesteśmy uważni  na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie, skrę-

powanie, wstyd, lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy. 

 

8. Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie: 

 

─ Opieką psychologiczno-pedagogiczną otacza szkoła świadków zdarzenia uczest-

niczących w ustalaniu przebiegu zajścia. 

─ Osoba, której uczeń zaufał informując o cyberprzemocy ma obowiązek postępo-

wać tak, by swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego 

problem. 

─ Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, jako metoda wyjaśnia-

nia sprawy. 

─ Świadkowie powinni być objęci profesjonalną ochroną, a wszystkie działania po-

winny być tak prowadzone, aby zapewniały bezpieczeństwo nie tylko ofierze, ale i 

świadkom cyberprzemocy. Ważne jest, by w wyniku interwencji nie narażać 

świadka na groźby i zdarzenia ze strony sprawcy. Całe postępowanie powinno 

być prowadzone w sposób bardzo dyskretny i poufny. Jeżeli tak nie będzie, to 

dziecko może bać się, że wobec niego też może wystąpić takie zdarzenie i zosta-

nie nazwany „donosicielem”. Dlatego podczas takiej rozmowy pedagog powinien 

wzbudzić swoim zachowaniem zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa, wykazać 

zrozumienie i empatię. Należy powiedzieć uczniowi, że postąpił właściwie, że wy-

magało to od niego odwagi. Należy zapewnić go o dyskrecji i nie ujawniać jego 

danych osobowych (chyba, że jest to na prośbę policji).  
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Sporządzenie dokumentacji z zajścia: 

─ Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów 

ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument 

powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej 

udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. 

─ Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy) powinien on 

podpisać notatkę po jej sporządzeniu. 

─ Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do 

dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis, itp.). 

  

9. Powiadomienie sądu rodzinnego: 

─ Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się 

do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania dyrektor szkoły 

powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie je-

śli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka. 

─ W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze 

(rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z 

pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych re-

zultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z zawiadomieniem o 

podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu w spra-

wach nieletnich. 

W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa, dyrektor szkoły 

zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i do sądu rodzinnego. 
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2. Procedury używania przez uczniów telefonów komórkowych  i innych urządzeń 

elektronicznych/nośników  

  

1. Podczas zajęć edukacyjnych bez  zgody nauczyciela uczniowie nie mogą używać te-

lefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych (aparaty oraz     

urządzenia powinny być wyłączone i schowane). 

2.  Jeśli uczeń nie przestrzega tych zasad to otrzymuje ustne upomnienie od nauczycie-

la. 

3. W przypadku notorycznego łamania zakazu korzystania z telefonu komórkowego lub 

innych prywatnych urządzeń elektronicznych, nauczyciel za pośrednictwem wycho-

wawcy informuje o tym jego rodziców/opiekunów. Uczeń zostaje pozbawiony wszyst-

kich przywilejów typu: „szczęśliwy numerek”, nieprzygotowania, bonusy za 100% fre-

kwencję, nieotrzymywanie ocen niedostatecznych dnia 13-go każdego miesiąca na 

okres jednego miesiąca 

4. W kolejnych przypadkach łamania powyższego zakazu, następuje obniżenie oceny 

zachowania. 

5.   Nagrywanie dźwięku i/lub obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu bądź in-

nego urządzenia jest zabronione (z wyjątkiem dokumentowania w celu wykorzystania 

materiałów przez szkołę) i skutkuje wymienionymi wcześniej konsekwencjami w dłuż-

szej przestrzeni czasowej, np. do końca roku szkolnego. 

6. Jeśli uczeń nagrał dźwięk i/lub obraz za pomocą telefonu bądź innego urządzenia, 

 to w obecności nauczyciela i innych uczniów zobowiązany jest trwale usunąć nagra-

nia.  

7.  Jeśli uczeń odmówi usunięcia nagrania, wówczas wychowawca ucznia kontaktuje 

się z jego rodzicami, informuje ich o incydencie oraz o konsekwencjach prawnych 

wynikających z rozpowszechniania  nagrań bez zgody  osób  z nimi związanych; ro-

dzice  zostają zobowiązani do usunięcia nagrań. 
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3.  Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez administra-

torów strony WWW szkoły oraz w innych mediach 

  

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie posiada własną stronę internetową – 

www.jedynkaopoczno.pl. Odpowiednie zakładki na  stronie głównej pozwalają otworzyć czę-

ści odpowiadające szkołom wchodzącym w skład zespołu. Każda z tych części jest admini-

strowana przez osobę odpowiedzialną za umieszczane tam informacje. 

Wyznaczony pracownik szkoły – wicedyrektor – odpowiada za kontakty z pozostałymi me-

diami (prasą, radiem, telewizją) i za publikowane tam informacje o szkole. 

Celem publikacji medialnych zawierających dane osobowe jest promowanie szkoły w środo-

wisku lokalnym. 

Jedynymi danymi osobowymi, które mogą być przetwarzane do mediów są następujące da-

ne uczniów i pracowników Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie: 

─ informacje o faktycznych osiągnięciach i wyróżnieniach uczniów wymienionych z imienia i 

nazwiska w ramach zadań realizowanych przez szkołę lub inne instytucje; 

─ informacje o podjętych, planowanych lub zakończonych zadaniach i przedsięwzięciach 

realizowanych w ramach działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły przez wymienio-

nych z imienia i nazwiska uczniów lub nauczycieli; 

─ zdjęcia uczniów lub nauczycieli wykonane na terenie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 

w Opocznie lub w innym obiekcie w kontekście informacji opisanych powyżej oraz zdjęcia 

z życia szkoły. Zdjęcia te nie mogą naruszać dobrego wizerunku osób na nich umiesz-

czonych;  

─ imienne listy osób przyjętych do gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. 

Niedopuszczalne jest udostępnianie innych danych osobowych poza wymienionymi wyżej, a 

w szczególności: adresów, dat i miejsc urodzenia, numerów telefonicznych, numerów PE-

SEL czy numerów dokumentów potwierdzających tożsamość osoby. 

 

 

 

  

http://www.jedynkaopoczno.pl/
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4.  Procedury bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez nauczycieli 

w dokumentach dotyczących przebiegu procesu wychowania i nauczania 

  

Dzienniki zajęć 

Dzienniki te są przechowywane w pokoju nauczycielskim. Dziennik pedagoga oraz dziennik 

bibliotekarza mogą być też przechowywane odpowiednio w gabinecie pedagoga, bibliotece 

w zamkniętym na klucz schowku. Dzienniki mogą być wyniesione z miejsca ich przechowy-

wania jedynie przez osobę uprawnioną czyli nauczyciela i nie mogą być pozostawione bez 

nadzoru tej osoby. W przypadku, gdy nauczyciel nie może dłużej nadzorować dziennika od-

nosi go do miejsca jego przechowywania lub przekazuje innemu nauczycielowi, który jest 

zobowiązany odnieść dziennik do pokoju nauczycielskiego. Dzienniki lekcyjne nie mogą być 

wynoszone poza teren szkoły. Nauczyciel, który korzysta w danej chwili z dziennika dokłada 

starań, aby do dziennika nie miały wglądu inne nieuprawnione osoby oraz dba o jego stan 

techniczny.  Poza nauczycielami wgląd do dziennika  mogą mieć uczniowie oraz ich rodzi-

ce/prawni opiekunowie ale tylko w zakresie dotyczącym danego ucznia. Wgląd ten może się 

odbyć tylko na życzenie osoby zainteresowanej w obecności nauczyciela wychowawcy lub 

nauczyciela przedmiotu w zakresie danego przedmiotu. W szczególnych przypadkach dyrek-

tor szkoły umożliwia wgląd do dzienników innym osobom. Dzienniki lekcyjne z minionych lat 

szkolnych znajdują się w archiwum. 

Arkusze ocen 

Arkusze ocen są przechowywane w sekretariacie szkoły w zamkniętej na klucz szafie. Oso-

bami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych zawartych w arkuszach ocen są 

dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, sekretarz szkoły oraz – w zakresie arkuszy ocen uczniów 

danej klasy – wychowawcy. Osobą uprawnioną do wyniesienia kompletu arkuszy ocen danej 

klasy poza sekretariat jest wyłącznie wychowawca tej klasy. Wyniesienie to jest możliwe tyl-

ko w celu uzupełnienia danych dotyczących przebiegu nauczania. Wychowawca pobierający 

komplet arkuszy ocen dokłada szczególnych starań żeby zapewnić bezpieczeństwo tym do-

kumentom. W szczególności musi je mieć pod ciągłym nadzorem, nie udostępnia wglądu do 

nich osobom nieuprawnionym i nie może ich wynosić poza obręb budynku szkoły. Arkusze 

ocen uczniów, którzy zakończyli bądź ukończyli naukę w szkole są przechowywane w arch i-

wum. 

 

Świadectwa szkolne 
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Świadectwa szkolne są wypełniane za pomocą programu komputerowego. Tworzenie bazy 

danych uczniów należy wykonać na komputerze będącym na wyposażeniu szkoły. Baza ta 

może być zapisana na przenośnym nośniku informacji. Po zakończeniu druku świadectw 

baza danych  powinna być przeniesiona przez wychowawcę przy pomocy administratora 

systemu informatycznego do zasobów informatycznych szkoły z możliwością jej pobrania w 

kolejnym roku szkolnym. Po tej operacji nauczyciel likwiduje pozostałe kopie tej bazy. Wy-

drukowane świadectwa są niezwłocznie podpisywane przez wychowawcę i złożone u sekre-

tarza szkoły. Nauczyciel wychowawca odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych 

zawartych w bazie danych. W przypadku nieodebrania świadectwa szkolnego przez 

ucznia/absolwenta wychowawca zwraca je sekretarzowi szkoły. 

 Inne dokumenty 

Pisemne usprawiedliwienia nieobecności uczniów przez ich rodziców/prawnych opieku-

nów powinny być przechowywane przez wychowawcę nie dłużej niż do końca danego roku 

szkolnego i mogą być zniszczone od momentu ich otrzymania. 

Pisemne oświadczenia rodziców dotyczące nauki religii, etyki lub wychowania do życia w 

rodzinie przechowuje wychowawca klasy do zakończenia lub ukończenia szkoły, a po tym 

okresie umieszcza je wewnątrz arkusza ocen danego ucznia. 

Zwolnienie lekarskie z wykonywania niektórych ćwiczeń zajęć wychowania fizycznego 

przechowuje nauczyciel wychowania fizycznego do końca roku szkolnego, którego dotyczy 

okres zwolnienia. Po tym okresie zwolnienie powinno być zniszczone. Zwolnienie to nie 

skutkuje zwolnieniem z zajęć wychowania fizycznego. 

Zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego przekazuje nauczyciel wychowania 

fizycznego, jeśli je otrzymał, do wicedyrektora szkoły. Zwolnienie to staje się podstawą decy-

zji o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego. 

Orzeczenia i opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej przechowuje wicedyrektor 

(orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, opinie) lub pedagog szkolny (orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie) w zamkniętych pomieszczeniach. 

Karty wycieczek wraz z załącznikami są procedowane zgodnie z opisem procedury orga-

nizacji wycieczek/imprez krajoznawstwa i turystyki. Kierownik wycieczki przechowuje i za-

bezpiecza dokumenty w czasie trwania wycieczki w sposób uniemożliwiający wgląd do nich 

osobom nieuprawnionym. 
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Za bezpieczeństwo danych osobowych zawartych w innych dokumentach odpowiada osoba 

je przechowująca. Wszystkie dokumenty wycieczek, które się odbyły są przechowywane na 

terenie szkoły. 

Uwagi końcowe 

─ Osobami uprawnionymi w zakresie przetwarzania danych osobowych uczniów są: dy-

rektor szkoły, wicedyrektorzy, sekretarz szkoły, pracownicy administracji szkoły w za-

kresie swoich obowiązków oraz pracownicy pedagogiczni. 

─ Dokumentów zawierających dane osobowe uczniów bądź ich rodziców nie należy 

kopiować w innym celu niż sporządzenie odpisu lub duplikatu. Może to zrobić wy-

łącznie sekretarz szkoły. W przypadku celowego sporządzenia notatki zawierającej 

dane osobowe należy ją zniszczyć zaraz po jej wykorzystaniu. 

─ Osoby uprawnione do przetwarzania danych osobowych nie przekazują tych danych 

innym osobom nieuprawnionym. 

─ Przetwarzanie danych osobowych ma zawsze charakter celowy czyli nie należy prze-

twarzać danych osobowych bez wyraźnej potrzeby. 

─ Dane osobowe, którymi dysponuje Szkoła są przetwarzane wyłącznie na jej terenie. 
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5. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z internetu  

Infoholizm (siecioholizm) – nadmierne korzystanie z zasobów Internetu, gier kompu-

terowych (najczęściej sieciowych) i portali społecznościowych przez dzieci. Jego ne-

gatywne efekty polegają na pogarszaniu się stanu zdrowia fizycznego (np. choroby 

oczu, padaczka ekranowa, choroby kręgosłupa) i psychicznego (irytacja, rozdrażnie-

nie, spadek sprawności psychofizycznej, a nawet depresja), zaniedbywaniu codzien-

nych czynności, oraz osłabianiu relacji rodzinnych i społecznych. 

SPOSÓB POSTĘPOWNIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 

1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia. 

Infoholizm stwierdza najczęściej rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przy-

padku konieczności podejmowania dalszych działań pomocowych można skie-

rować ucznia, za zgodą i we współpracy z rodzicami, do placówki specjali-

stycznej, np. terapeutycznej. Kluczowe są tutaj pozostałe objawy wskazane 

wyżej. 

Nauczyciele w szkole także powinni zainteresować się przypadkami dzieci 

nieangażującymi się w życie klasy, a poświęcającymi wolne chwile na kontakt 

online lub przychodzącymi do szkoły po nieprzespanej nocy. Rzadziej zgło-

szeń można spodziewać się od rówieśników dziecka nadmiernie korzystające-

go z sieci.  

2. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów. 

Pierwszym krokiem jest ustalenie przez szkołę skutków zdrowotnych i psy-

chicznych, jakie nadmierne korzystanie z zasobów Internetu wywołało u dziec-

ka (np. gorsze oceny w nauce, niedosypianie, niedojadanie, rezygnacja z 

dawnych zainteresowań, załamanie się relacji z rodziną czy rówieśnikami). Ce-

lem tych ustaleń jest wybór odpowiedniej ścieżki rozwiązywania problemu – z 

udziałem specjalistów (lekarzy, terapeutów) lub bez – wyłącznie w szkole. W 

początkowej fazie popadania w uzależnienie od Internetu należy koncentrować 

się na wsparciu udzielonym w rodzinie i w szkole (psycholog/pedagog szkolny, 

wychowawca). 

3. Aktywności wobec ofiar zdarzenia. 

Osoba, której problem dotyczy, powinna zostać otoczona zindywidualizowana 

opieką przez pedagoga/psychologa szkolnego. Pierwszym jej etapem będzie 

rozmowa (rozmowy) ze specjalistą, która pozwoli zdiagnozować poziom za-

grożenia, określić przyczyny popadnięcia w nałóg (np. sytuacja domowa, brak 

sukcesów edukacyjnych w szkole, izolacja w środowisku rówieśniczym) i uka-

zać specyfikę przypadku. Każde dziecko, u którego podejrzewa się nałóg ko-

rzystania z Internetu powinno zostać  profesjonalnie zdiagnozowane przez 

psychologa szkolnego. Czasem warto skorzystać z pomocy Poradni Psycholo-

giczno –Pedagogicznej.  

Dziecku w trakcie wsparcia należy zapewnić komfort psychiczny – o jego sytu-

acji i specyfice uwarunkowań osobistych muszą zostać powiadomieni wszyscy 

uczący go i oceniający nauczyciele. 
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O ile nie wiedzą o problemie swojego dziecka, niezbędne jest powiadomienie  

rodziców lub opiekunów prawnych i omówienie z nimi wspólnych rozwiązań. 

Tylko synergiczne współdziałanie rodziców i szkoły może zagwarantować po-

wodzenie podejmowanych działań wspierających dziecko.  

4. Aktywność wobec świadków. 

Jeśli świadkami problemu są rówieśnicy dziecka, należy im w rozmowie zwró-

cić uwagę na negatywne aspekty nadmiernego korzystania z zasobów Interne-

tu oraz zaapelować o codzienne wsparcie dla dziecka dotkniętego problemem, 

a także o informowanie wychowawcy w przypadku wystąpienia kolejnych przy-

padków u innych dzieci. 

5. Współpraca ze służbami i placówkami specjalistycznymi. 

W przypadku zdiagnozowania przez psychologa zaawansowanego uzależnie-

nia od korzystania z zasobów Internetu dziecko powinno zostać skierowane 

przez szkołę, w bliskiej współpracy z rodzicami, do placówki specjalistycznej 

oferującej program terapeutyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. 

W części przypadków może się okazać konieczna diagnoza i terapia lekarska.  
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6. Nawiązywanie  niebezpiecznych kontaktów w internecie – uwodzenie, zagro-

żenie pedofilią 

  

Zagrożenie obejmuje kontakty osób dorosłych z małoletnimi w celu zainicjowania 

znajomości prowadzących do wyłudzania poufnych informacji, nawiązywania kontak-

tów seksualnych, skłonienia dziecka do zachowań niebezpiecznych dla jego zdrowia 

i życia lub wyłudzenia własności (np. danych, pieniędzy, cennych przedmiotów ro-

dzinnych). 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROŻENIA 

1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia 

Osobami najczęściej zgłaszającymi omawiany problem są rodzi-

ce/opiekunowie prawni dziecka lub osoby zajmujące się „poszukiwaniem pedo-

fili”. W pierwszym przypadku informacja trafia najpierw do szkół, w drugim na 

Policję. Zdarza się, że informacja jest pozyskiwana ze środowiska rówieśników 

ofiary. 

Kluczowe znaczenie w działaniach szkoły ma czas reakcji – szybkość prze-

ciwdziałania zagrożeniu ze względu na niezwykle szkodliwe konsekwencje 

realizacji kontaktu online, przeradzającego się w zachowania w świecie rze-

czywistym: uwiedzenie i wykorzystanie seksualne, kidnaping, a także wyłu-

dzenie pieniędzy czy przedmiotów dużej wartości. W przypadku niebezpiecz-

nych kontaktów inicjowanych w Internecie może dochodzić do zagrożenia ży-

cia i zdrowia dziecka, szantażu i przymusu realizacji czynności seksualnych. 

2. Opis okoliczności, analiza, zabezpieczenie dowodów. 

Należy zidentyfikować i zabezpieczyć w szkole, w formie elektronicznej dowo-

dy działania dorosłego sprawcy uwiedzenia (zapisy rozmów w komunikato-

rach, na portalach społecznościowych; zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości 

e-mail). 

Jednocześnie – bezzwłocznie – należy dokonać zawiadomienia na Policję o 

wystąpieniu zdarzenia.  

3. Identyfikacja sprawcy (-ów). 

Ze względu na bezpieczeństwo nie należy podejmować samodzielnych działań 

w celu dotarcia do sprawcy, lecz udzielać wszelkiego możliwego wsparcia or-

ganom ścigania, m.in. zabezpieczyć i przekazać zebrane dowody. Identyfika-

cja sprawcy wykracza poza kompetencje i możliwości szkoły w większości  

przypadków uwodzenia przez Internet. 

4. Aktywność wobec sprawców ze szkoły/spoza szkoły. 

Nie należy podejmować aktywności zmierzających bezpośrednio  do kontaktu 

ze sprawcą. Zadaniem szkoły jest zebranie dowodów i opieka nad ofiarą i ew. 

świadkami. 

5. Aktywność wobec ofiar zdarzenia. 
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W każdym przypadku próby nawiązania niebezpiecznego kontaktu – np. w ce-

lu werbunku do sekty lub grupy promującej niebezpieczne zachowania, a także 

werbunku do grupy terrorystycznej należy przede wszystkim zapewnić ofierze 

opiekę psychologiczna i poczucie bezpieczeństwa. Podobne wsparcie winno 

być udzielone w przypadku zaobserwowania antyzdrowotnych  i zagrażających 

życiu zachowań uczniów ( samookaleczenia, zażywanie substancji psychoak-

tywnych), bowiem zachowania te mogą być inicjowane i wzmacniane poprzez 

kontakty w Internecie. O możliwym związku takich zachowań dzieci z inspira-

cją w Internecie należy powiadomić rodziców.  

Pierwszą czynnością w ramach reakcji na zagrożenie jest otoczenie ofiary po-

mocą psychologiczno- pedagogiczną we współpracy szkoły z rodzicami/ opie-

kunami prawnymi. W trakcie rozmowy z dzieckiem prowadzonej w warunkach 

komfortu psychicznego przez wychowawcę/pedagoga/ psychologa/osobę ze 

szkoły, do której dziecko ma szczególne zaufanie, należy uzyskać wszelkie 

możliwe informacje o sprawcy i przekazać je Policji. Należy upewnić się, że 

kontakt ofiary  ze sprawcą został przerwany, a dziecko odzyskało poczucie 

bezpieczeństwa. Towarzyszyć temu powinna analiza sytuacji domowej (ro-

dzinnej) dziecka, w której tkwić może źródło poszukiwania kontaktów w Inter-

necie. Dziecku należy udzielić profesjonalnej opieki terapeutycznej i/lub lekar-

skiej. 

Wszelkie działania szkoły wobec dziecka winny być uzgadniane z rodzica-

mi/opiekunami prawnymi i inicjowane za ich zgodą.  

6. Aktywności wobec świadków. 

Jeśli zgłaszającym zagrożenie był rówieśnik ofiary, należy również objąć go 

opieka psychologiczną, pozytywnie wzmacniając jego reakcję na zdarzenie.  

7. Współpraca z Policją i sąsiadami rodzinnymi. 

W przypadku naruszenia prawa – szczególnie w przypadku uwiedzenia dziec-

ka do lat 15 – obowiązkiem szkoły jest powiadomienie Policji lub sadu rodzin-

nego. 

8. Współpraca ze służbami społecznymi i placówkami specjalistycznymi 

W przypadku uwiedzenia nieletnich przez osoby dorosłe rekomenduje się – w 

porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi – skierowanie ofiary na tera-

pię do placówki specjalistycznej opieki psychologicznej. 
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7.Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online 

  

Rodzaj zagrożenia objętego procedurą: 

Kategoria technicznych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego obejmuje obecnie szerokie 

spectrum problemów:  

1) ataki przez wirusy, robaki i trojany, 

2) ataki na zasoby sieciowe (hakerstwo, spyware, crimeware, eksploit, ataki słownikowe 

i back door, skanowanie portów, phishing, pharming, sniffing, spoofing, ataki Denial 

of service (DoS), rootkit) i ataki socjotechniczne.  

Na styku z zagadnieniami technicznymi lokalizują się zagrożenia wynikające z nieprawidło-

wych i szkodliwych zachowań użytkowników np. używanie łatwych do odgadnięcia haseł, 

pozostawianie komputerów włączonych bez opieki, czy brak zabezpieczeń na wypadek bra-

ku energii elektrycznej. 

Sposób postępowania: 

1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia: 

a) W przypadku wystąpienia incydentów zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego należy 

zgłosić go osobie odpowiedzialnej za infrastrukturę cyfrową szkoły oraz dyrekcji, 

b) Zebrać i zabezpieczyć (przez specjalistę) dowodów w formie elektronicznej -  

w przypadku, gdy szkoła nie poradzi sobie we własnym zakresie, konieczne będzie 

skorzystanie z zewnętrznego wsparcia wyspecjalizowanych firm. 

2. Identyfikacja sprawcy: 

a) Identyfikację sprawców ataku należy pozostawić specjalistom – informatykom, 

b) W sytuacji, gdy incydent spowodował w szkole straty materialne lub wiązał się z utra-

tą danych należy powiadomić Policję, aby podjęła działania na rzecz zidentyfikowania 

sprawcy. 

3. Aktywność wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/spoza szkoły: 

a) Jeśli sprawcami incydentu są uczniowie  szkoły, o zaistniałej sytuacji należy powia-

domić ich rodziców, zaś wobec nich podjąć działania wychowawcze, 

b) Jeżeli skutki ataku mają dotkliwy charakter, doprowadziły do zniszczenia mienia lub 

utraty istotnych danych (np. gromadzonych w e-dzienniku szkoły), należy taki przypa-

dek zgłosić na Policję 

4. Aktywność wobec świadków: 

O incydencie należy powiadomić społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodzi-

ców) i zaprezentować podjęte działania, tak przywracające działanie aplikacji i sieci 

komputerowej w szkole, jak i wychowawczo-edukacyjne wobec dzieci. 

5.Współpraca z Policją i sądem: 
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W przypadku wystąpienia strat materialnych oraz utraty danych (szczególnie danych 

wrażliwych) należy zgłosić incydent na Policji. 

7.Współpraca ze służbami społecznymi i placówkami specjalistycznymi: 

W przypadkach zaawansowanych awarii (np. wywołanych przez trojany) lub strat (np. 

utrata danych z e-dziennika) konieczne jest skorzystanie z zewnętrznego wsparcia 

eksperckiego, kontakt z serwisem twórcy oprogramowania lub zamówienie usługi w 

wyspecjalizowanej firmie. 
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1. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych 

  

 

1. Czas zajęć lekcyjnych liczy się od początku pierwszej lekcji do końca ostat-

niej, zgodnie z planem zajęć uczniów.  

2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.  

3.  Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania swoich zajęć lekcyjnych, nie 

wolno im samowolnie  oddalać się poza jej teren.  

4.  Nauczyciel na początku każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza 

nieobecności i odnotowuje spóźnienia.  

5.  Uczniowi, który z opóźnieniem pojawi się na pierwszej lekcji, można wpisać 

spóźnienie, o ile nie minęło jeszcze 15 minut lekcji (powyżej tego czasu ucz-

niowi zapisujemy nieobecność), natomiast gdy uczeń spóźnia się na kolejne 

lekcje,  to spóźnienie wpisujemy, gdy nieobecność ucznia nie była większa niż 

10 minut (powyżej tego czasu wpisujemy uczniowi nieobecność). 

6. Uczeń jest informowany o planowanych zmianach w planie lekcji poprzez in-

formację zamieszczoną na tablicy ogłoszeń; uczniów z klas 1-3 szkoły pod-

stawowej informuje wychowawca lub inny nauczyciel uczący. 

7. Uczniowie mogą wyjść z klasy w trakcie trwania lekcji tylko w uzasadnionych 

przypadkach (np. do toalety, biblioteki, szatni itp), ale ich przebywanie poza 

klasą nie może  trwać dłużej niż 10 minut. W przypadku dłuższej nieobecności 

ucznia nauczyciel w dzienniku lekcyjnym zapisuje mu  nieobecność. 

8. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić w sali porzą-

dek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują  dyżurni i nauczyciel 

uczący.  

9. Opiekunowie pomieszczeń posiadających odrębne regulaminy zapoznają  z 

nimi uczniów na początku września.  

10. Uczniowie, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w świetlicy 

 lub w bibliotece szkolnej, ewentualnie  w „kąciku  wi-fi”. 

11. Uczniowie, którzy mają  zajęcia lekcyjne na basenie, przechodzą na obiekt 

pod nadzorem nauczyciela uczącego. 

12.  Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, przychodzą na wy-

znaczoną godzinę rozpoczęcia zajęć z domu lub oczekują na zajęcia w świe-
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tlicy, bibliotece szkolnej, albo „kąciku wi-fi”;  nie mogą w tym czasie przebywać 

na korytarzach szkolnych. 

13.  Gdy w klasach odbywają się zajęcia lekcyjne na korytarzu/łączniku nie mogą 

przebywać żadni uczniowie (spotkanych na korytarzu/łączniku uczniów należy 

odesłać  do świetlicy lub biblioteki). 
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2. Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. 
 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 
z późn. zm.).  

 

1. zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opie-

kunowie: składają w sekretariacie szkoły podanie do dyrektora szkoły,  do którego 

dołączają zaświadczenie lekarskie. 

2. Podanie, o którym mowa w pkt 1, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły niezwłocz-

nie po uzyskaniu opinii od lekarza. 

3. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję  

o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym rodzi-

ców/opiekunów, wychowawcę klasy oraz nauczycieli WF-u. 

4. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem złożonym 

 na decyzji. 

5. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na 

tych zajęciach, lub za zgodą nauczyciela WF-u, może przebywać w bibliotece 

szkolnej lub w innym miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami 

 w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pi-

semnego oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziec-

ko. Oświadczenie należy złożyć nauczycielowi uczącemu lub wychowawcy.  

7. W przypadku zwolnienia z zajęć WF-u trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, 

uczeń przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowa-

nia fizycznego w terminie do 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia. 

8. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwol-

nieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nau-

czycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia 

lekarza w pracy z uczniem. 

9. terminie zwolnienia ucznia z ćwiczeń decyduje data otrzymania zwolnienia przez 

nauczyciela WF-u, a nie data wystawienia zwolnienia przez lekarza. 
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10. Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwal-

nianiem dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzi-

cach/prawnych opiekunach ucznia niniejszej procedurze:  

a) informuje wychowawca klasy:  uczniów ( na pierwszej godzinie wychowawczej  

w danym roku szkolnym) i rodziców/prawnych opiekunów (na pierwszym w danym 

roku szkolnym zebraniu z rodzicami).  

b) przypominają nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych w danym roku 

szkolnym zajęciach z uczniami. 

W przypadku decyzji odmownej rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletni uczeń mogą od-

wołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 7 

dni.  
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3.Procedura zwalniania uczniów z lekcji w czasie ich trwania 

  

1. Uczniowie mogą być zwolnieni z pojedynczych lekcji w czasie ich trwania 

tylko w uzasadnionych przypadkach. 

2. Ucznia zwalnia rodzic / opiekun osobiście u nauczyciela / wychowawcy  

 lub pisemnie w formie prośby o zwolnienie ze wskazaniem na przedmioty, 

 z których uczeń ma być zwolniony. 

3. Uczeń z pisemną prośbą o zwolnienie z lekcji zgłasza się do nauczyciela, 

 z którego lekcji ma być zwolniony. 

4. W przypadku gdy uczeń zwalnia się z kilku następujących po sobie lekcji 

kartkę ze zwolnieniem oddaje nauczycielowi, z którego przedmiotu 

 w pierwszej kolejności ma być zwolniony. 

5. Nauczyciel odnotowuje fakt zwolnienia ucznia w dzienniku w formie nieo-

becności usprawiedliwionej, a ewentualną kartkę od rodzica/opiekuna 

 z prośbą o zwolnienie przekazuje wychowawcy. 

6. W przypadkach nie budzących wątpliwości nauczyciel może zwolnić ucznia 

na podstawie rozmowy telefonicznej 
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4.Procedura zwalniania ucznia z zajęć religii / etyki 

  

1. Uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach religii lub etyki. Rodzic/opiekun może 

 w formie pisemnej nie wyrazić zgody na uczęszczanie dziecka na lekcje religii 

 lub etyki. 

2. Uczeń nie uczęszczający na zajęcia z religii/etyki przychodzi do szkoły 

 o godzinę później w przypadku, gdy religia/etyka jest pierwszym przedmiotem danego 

dnia lub idzie do domu godzinę wcześniej niż pozostali uczniowie, gdy religia/etyka jest 

ostatnim przedmiotem. W przypadku, gdy lekcja religii/etyki wypada pomiędzy innymi 

lekcjami, uczeń w tym czasie musi przebywać na świetlicy szkolnej. 

3. Nieobecności na lekcjach religii/etyki muszą być usprawiedliwiane, gdyż mają one wpływ 

na ocenę zachowania. 
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5. Procedura postępowania w sprawie dostosowania wymagań programowych  

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

  

1. Wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych są objęte ochroną danych osobowych 

i tylko rodzic ma prawo podjąć decyzję o ich ujawnieniu. 

2. Jeżeli rodzic nie zechce ujawnić wyników badań, szkoła nie ma prawa nalegać 

 na zmianę decyzji. Wobec ucznia nadal będą stosowane takie same wymagania, jak 

wobec pozostałych, nawet jeżeli wyniki badań sugerowałyby dostosowanie wymagań 

edukacyjnych. 

3. W przypadku, gdy rodzic wyraża zgodę na udostępnienie wyników badań, składa 

 je w sekretariacie szkoły, skąd trafiają do  szkolnego koordynatora pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej, który prowadzi centralny rejestr danych. 

4. Koordynator przekazuje wychowawcy klasy informację o opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej i omawia  jej treść, następnie wychowawca informuje wszystkich nauczy-

cieli uczących na temat zaleceń postdiagnostycznych; nauczyciele  mają obowiązek je 

respektować. 

5. Wobec uczniów, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła dostosowanie 

wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w nauce, szkoła ma obo-

wiązek - w ramach posiadanych środków - zapewnić zajęcia specjalistyczne 
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6. Procedura dotycząca ubiegania się o indywidualny program nauki lub tok nauczania 

  

Podstawa prawna: 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572) 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001.r w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu 

lub toku nauki (Dz. U. z 2002r.Nr3, poz.28) 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki może złożyć: 

─ uczeń, z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców 

─ rodzice niepełnoletniego ucznia 

─ wychowawca klasy lub nauczyciel za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów 

ucznia 

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.  

3. Wychowawca dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, 

oczekiwaniach i dotychczasowych  osiągnięciach ucznia. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, dołącza  

do wniosku indywidualny program nauki lub akceptację indywidualnego programu nauki, 

opracowanego przez szkołę. 

5. Dyrektor po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki oraz zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, zwraca się do poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 z prośbą o opinię na temat możliwości realizowania przez ucznia indywidualnego 

programu lub toku nauki. 

6. W przypadku, gdy indywidualny program nauki umożliwiałby uczniowi realizację  

w ciągu jednego roku szkolnego programu z zakresu więcej niż dwóch klas, dyrektor 

musi również uzyskać pozytywną opinię organu nadzoru pedagogicznego. 

7. Jeżeli opinie poradni i rady pedagogicznej są pozytywne, dyrektor zezwala 

 na indywidualny program lub tok nauki. Zezwolenie jest ważne na czas określony, 

 nie krótszy niż rok. 

8. Po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania dyrektor 

przydziela uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala jego zakres obowiązków w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

9. Odmowę na przyznanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki dyrektor 

wydaje w formie decyzji administracyjnej z informacją o terminach i trybie odwołania. 

10. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym 
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 i w każdym typie szkoły. 

11. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub 

tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie 

warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń 

realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I – III szkoły podstawowej jest 

klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego 
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7. Procedura organizowania nauczania indywidualnego 

  

Indywidualne nauczanie jest formą realizacji obowiązku szkolnego oraz nauki. Indywidual-

ne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

Procedura postępowania: 

1. Rodzice/prawni opiekunowie składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie dziecka 

nauczaniem indywidualnym wraz ze stosownym orzeczeniem poradni psychologicz-

no-pedagogicznej 

2. Dyrektor szkoły  organizuje indywidualne nauczanie ucznia w porozumieniu 

 z organem prowadzącym, w sposób zapewniający wykonanie określonych 

 w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz 

form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Organizując indywidualne nauczanie dyrektor szkoły uwzględnia konieczność zapew-

nienia uczniowi realizacji wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikają-

cych ze szkolnego planu nauczania. Uczeń może być, na podstawie odrębnych prze-

pisów, zwolniony z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. 

4. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor 

szkoły może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania obję-

tych obowiązkowym zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycz-

nych ucznia oraz warunków miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidual-

nego nauczania. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu ro-

dzinnym. 

6.  Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane z oddziałem w szkole lub 

indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole w zakresie określonym  

w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły. 

7. Godziny zajęć edukacyjnych realizowanych z oddziałem w szkole nie są wliczane 

 do godzin indywidualnego nauczania. 
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8. Procedura uzyskiwania  zwolnienia  z nauki drugiego języka obcego 

  

1.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  

do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, 

 z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego (drugi język obcy – obowiązkowy język 

nauczany w oddziale klasowym w mniejszym wymiarze godzin zgodnie z ramowym 

planem nauczania). 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może na-

stąpić na podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opieku-

na. 

3. Rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek wraz 

 z oryginałem opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej,  

w tym  poradni specjalistycznej. 

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni 

roboczych od daty wpływu wniosku. Rodzic/prawny opiekun odbiera decyzję dyrekto-

ra w sekretariacie szkoły. Nauczyciel uczący ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od 

sekretarza szkoły i odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca po 

otrzymaniu informacji w arkuszu ocen ucznia. Trzeci egzemplarz pozostaje w doku-

mentacji szkolnej ucznia. 

5. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo  

do odwołania za pośrednictwem organu, który decyzję wydał do Łódzkiego Kuratora 

Oświaty w terminie 14 dni. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca  

 w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

7. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek przebywać w tym cza-

sie w świetlicy szkolnej. W  szczególnych  przypadkach, gdy  lekcje  te  są  pierwszy-

mi bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obo-

wiązku na podstawie pisemnego podania rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego 

ucznia. O tym fakcie informowani są: nauczyciel uczący danego przedmiotu i wycho-

wawca klasy.  
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8. Uczeń zwolniony z zajęć do domu ma  odznaczone  w  dzienniku  nieobecności 

usprawiedliwione(z). W czasie, gdy uczeń jest  zwolniony do domu nie może przeby-

wać na terenie szkoły.  
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9.Procedura udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań 

  

Celem zajęć pozalekcyjnych jest wszechstronny rozwój ucznia, rozwijanie jego zaintereso-

wań i uzdolnień, pogłębianie wiedzy, a także wyrównywanie braków  

w wiadomościach i umiejętnościach. 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i rodziców 

 o organizowanych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.  

2.  Osoby chętne do udziału w zajęciach pozalekcyjnych zgłaszają chęć uczestnictwa nau-

czycielowi prowadzącemu zajęcia. 

3. Udział w zajęciach wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna  Obecność ucznia na zaję-

ciach potwierdzana jest każdorazowo w dzienniku zajęć 

4.  Zajęcia odbywają się zgodnie z podanym przez nauczyciela planem. 

5.  Nauczyciel prowadzący określa liczbę uczniów, którzy będą korzystali z zajęć. Dopusz-

cza się podział na grupy 
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10. Procedura kierowania na zajęcia logopedyczne 

 

1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. 

2. Podstawą kwalifikowania na zajęcia jest zdiagnozowanie przez logopedę w toku badania 

przesiewowego (wykonywanego za zgodą rodziców) nieprawidłowej wymowy uczniów 

oraz uwzględnienie uzasadnionych sugestii wychowawców lub rodziców. 

3. Termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań wyznacza logopeda 

4. Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia zabu-

rzenia, stanowiącego powód objęcia ucznia w/w formą opieki. 

5. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii 

 lub logopedii szkolnej. 

6.  Rodzice uczniów objętych zajęciami zobowiązani są do wspierania oddziaływań szkoły,  

w miarę możliwości uczestnictwa wraz z dzieckiem w zajęciach,  a w szczególności 

 do stałego kontaktu z logopedą i systematycznego prowadzenia zadawanych przez nie-

go ćwiczeń i zadań. 
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11. Procedura kierowania uczniów na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

i terapii pedagogicznej 

  

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzie-

lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

 

1. Korzystanie  tej formy pomocy pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne 

2. Na podstawie zaleceń postdiagnostycznych zawartych w opinii psychologiczno-

pedagogicznej, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o objęciu ucznia w/w zajęciami - w 

miarę posiadanych możliwości organizacyjnych proponowanym rodzaju zajęć oraz ich 

wymiarze pisemnie zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia na początku każdego ro-

ku szkolnego lub na bieżąco - po wpłynięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  

3. Rodzice/opiekunowie pisemnie – na otrzymanym zawiadomieniu - wyrażają zgodę na 

uczestnictwo dziecka  lub rezygnację z udziału w zajęciach w danym roku szkolnym. 

4. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedago-

gicznej.  

5. Nauczyciel prowadzący przygotowuje program zajęć dla ucznia/grupy uczniów 

 z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

6. Nauczyciel prowadzący ustala terminy zajęć, o których informuje ucznia i rodziców. 

7. Na koniec roku szkolnego przygotowuje pisemną informację o postępach ucznia 

oraz wnioski do dalszej pracy 
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12. Procedura kierowania uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

  

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 

opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikają-

cych z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. 

2. Na zajęcia uczniowie kierowani są na wniosek nauczyciela właściwych zajęć edukacyj-

nych lub na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, albo na prośbę ro-

dziców/opiekunów . 

3. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. 

4. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania 

opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

dla danego etapu edukacyjnego. 

5. Za zgodą nauczyciela prowadzącego, na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

  w wyjątkowych przypadkach mogą uczęszczać uczniowie, którzy z usprawiedliwionych 

powodów opuścili część zajęć edukacyjnych. Na zajęcia uczęszczają do momentu uzu-

pełnienia zaległości.  

6. Uczniowie wytypowani do uczestnictwa w zajęciach są zobowiązani do regularnego 

uczęszczania na w/w zajęcia. Obecność ucznia na zajęciach potwierdzana jest każdora-

zowo w dzienniku zajęć 

7. Po każdym semestrze nauczyciel prowadzący zajęcia opracowuje wnioski do dalszej 

pracy 
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13. Procedura dotycząca zasad organizacji dyskotek szkolnych 

  

1. Dyskoteki w szkole odbywają się zgodnie z ustalonym na początku roku szkolnego har-

monogramem. Za zgodą dyrekcji szkoły, na wniosek samorządu uczniowskiego mogą 

odbyć się też  dyskoteki nie ujęte w harmonogramie. 

2. Sprzęt nagłaśniający przygotowuje osoba odpowiedzialna w szkole za obsługę sprzętu 

elektronicznego. 

3. Sprzęt nagłaśniający w czasie dyskoteki obsługuje pracownik szkoły lub - za zgodą dy-

rekcji -  zaufani uczniowie. 

4. Uczniowie przychodzą do szkoły na wskazaną godzinę rozpoczęcia dyskoteki. 

5. Nauczyciele odnotowują wejście ucznia na liście obecności i odnotowują jego wcześniej-

sze wyjście. 

6. Opiekę nad uczniami w czasie dyskoteki sprawują wyznaczeni wcześniej nauczyciele. 

Lista z dyżurami nauczycieli umieszczana jest na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczyciel-

skim. 

7. Nauczyciele pełnią dyżury na parterze, pierwszym piętrze i w szatni. 

8. Nad sprawnym przebiegiem dyskoteki czuwają: dyrektor dyżurny, poszczególni nauczy-

ciele oraz wyznaczeni uczniowie. 

9. Na dyskotekę nie udostępnia się sal lekcyjnych. 

10. Na dyskotekę nie wolno wnosić ostrych narzędzi i przedmiotów niebezpiecznych, alkoho-

lu, narkotyków oraz innych szkodliwych używek. 

11. Uczniowie na dyskotece  podlegają zasadom regulaminu szkolnego. 

12. Wobec ucznia stwarzającego problemy uruchamia się stosowne procedury. 

13. W przypadku zauważenia posiadania przez uczniów alkoholu lub innych niebezpiecznych 

substancji należy ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi dyżurnemu, ten zaś może 

wcześniej zakończyć zabawę i uruchomić stosowne procedury włącznie z zakazem or-

ganizowania dyskotek w określonym czasie. 

14. Uczniowie niewłaściwie zachowujący się na dyskotece mogą otrzymać zakaz wstępu na 

kolejne imprezy szkolne. Informację o ich zachowaniu przekazuje się wychowawcy  oraz 

rodzicom/opiekunom. 
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14. Procedura organizacji imprez i uroczystości szkolnych 

  

1. Nauczyciele szkoły organizują imprezy, dyskoteki i uroczystości, które mogą mieć 

charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych i międzyszkol-

nych. 

2. Imprezy odbywają się zgodnie z harmonogramem. Imprezy nie ujęte 

 w harmonogramie mogą się odbyć za zgodą dyrekcji szkoły. 

3. Osoby wskazane w harmonogramie, jako odpowiedzialne za organizację, zobo-

wiązane są do uzgodnienia szczegółów dotyczących przebiegu imprezy 

 z dyrektorem / wicedyrektorem szkoły. 

4. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie imprez i uroczystości odpowiedzialni są 

wskazani  przez dyrekcję nauczyciele. 

5. Uczniowie zobowiązani są do kulturalnego postępowania, zgodnego z zasadami 

regulaminu. 

6. Wobec ucznia stwarzającego problemy stosuje się stosowne szkolne procedury.  
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15. Procedura organizowania wyjść poza teren szkoły w ramach zajęć szkolnych 

  

1. Wyjście poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości może odbywać się 

 w ramach zajęć szkolnych (lekcyjnych i pozalekcyjnych). 

2. Udział uczniów w takiej formie zajęć nie wymaga pisemnej zgody ich rodziców. 

3. Przed wyjściem należy przypomnieć uczniom o zasadach: uczestnictwa  

w ruchu drogowym, przestrzegania stosownych zaleceń szkolnego regulaminu 

obowiązującego w czasie trwania wycieczki. 

4. Nauczyciel powinien wziąć apteczkę pierwszej pomocy. 

5. Nauczyciel zgłasza każde wyjście w sekretariacie szkoły przedkładając kartę wyj-

ścia i listę uczestników oraz odnotowuje wyjście w dzienniku lekcyjnym. 

6. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel – przynajmniej jeden na 30 osób. 

7. Opiekunem oprócz nauczyciela może być rodzic lub inna pełnoletnia osoba. 

8. W czasie marszu opiekun prowadzi grupę, jeśli jest jeszcze jeden, to idzie na 

końcu. 

9. Należy sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyjściem z każdego miejsca po-

bytu i po powrocie do szkoły. 

10. Zabrania się wyjść podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

11. W razie wypadku uczestnicy stosują odpowiednie przepisy postępowania  

w przypadku wypadków w szkole i placówkach publicznych. 

12. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie statutu 

szkoły i innych obowiązujących w szkole przepisów  oraz innymi przepisami wyż-

szego rzędu.  
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Załącznik: 

1. Karta wyjścia 

 

Załącznik nr 1 

 

K a r t a    w y j ś c i a   n a   z a j ę c i a     w    t e r e n i e 

  

Data: ………………………………………………………………………………………………….. 

Godzina wyjścia: ………….......................................................................... 

Godzina powrotu: …………....................................................................... 

Dokąd: …………………………………………………………………………………………………. 

             ………………………………………………………………………………………………… 

Cel: …………………………………………………………………………………………….......... 

Klasa/grupa: ………………………………………………………………………………………… 

Ilość uczestników: ………………………………………………………………………………. 

 

Opiekunowie (nazwisko, imię, podpis): 

                                                               ………………………………………………………… 

                                                               ………………………………………………………… 

                                                               ………………………………………………………… 
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16. PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK/IMPREZ KRAJOZNAWSTWA I TURY-

STYKI 

 

Podstawa prawna: 

1.  Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2001 r.Nr 55,poz.578). 
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Tekst jednolity Dz. U.  

 z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania  
(Dz. U. Nr 18, poz. 102). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie wa-
runków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznaw-
stwa i turystyki (Dz. U. z 2001 Nr 135, poz. 1516). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  
(Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej 
 (Dz. U.  Nr 101, poz. 1095). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników tury-
stycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 15, poz. 104). 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bez-
pieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających spor-
ty wodne (Dz. U. z 1997 Nr 57, poz. 358). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu 
(Dz. U. Nr 145, poz. 1624). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.z 2014r., poz.1150) 

 

Formy zajęć krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez szkołę 

Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach: 

─ wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzu-

pełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu 

 lub przedmiotów pokrewnych, 

─ wycieczki krajoznawczo–turystyczne w których udział nie wymaga od uczestników 

przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych zwane dalej wy-

cieczkami, 

─ imprezy krajoznawczo–turystyczne, takie jak: biwaki, turnieje, 

─ imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga 

 od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,  

w tym posługiwania się sprzętem specjalistycznym, 
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─ imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielo-

ne szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. 

 

 

Udzielanie zgody na wycieczki 

     Zgody na przeprowadzenie wycieczki krajowej udziela dyrektor szkoły lub upoważniona 

przez niego osoba; zgodę na wycieczki zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomie-

niu organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań 

 i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania 

 i umiejętności specjalistycznych.   

Przed rozpoczęciem czynności organizacyjnych należy przedstawić dyrektorowi 

 lub upoważnionej przez niego osobie plan wycieczki/imprezy.   

Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba wyraża zgodę na wycieczkę/imprezę 

 po złożeniu przez kierownika wycieczki kompletnej dokumentacji  

Ponadto: 

─ Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostają-

cych  w szkole i dostarczeniu jej do dyspozycji wicedyrektorowi szkoły.  

─ Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody ich rodziców/opiekunów.  

─ Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których je-

den pozostaje w sekretariacie szkoły, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki 

(wycieczki zagraniczne 3 egzemplarze), a kopia po powrocie z wycieczki znajduje 

się w dokumentacji wychowawcy klasy.  

 

Dokumentacja wycieczki 

1. Karta wycieczki wraz z jej harmonogramem  

2. Lista uczestników wycieczki zawierająca: 

─ nazwisko i imię ucznia 

─ adres zamieszkania 

─ numer telefonu rodziców/opiekunów  

─ w przypadku wycieczki zagranicznej numer paszportu/dowodu osobistego oraz 

PESEL. 

3. Pisemna zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce   

            oraz  informacje dla wyjeżdżających (dla rodziców)  

4. Regulamin obowiązujący w czasie trwania wycieczki  

5. Rozliczenie finansowe wycieczki  

6. Polisa ubezpieczeniowa. 
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Kierownik wycieczki 

 Kierownikiem wycieczki może być nauczyciel lub inna osoba, która: 

─ ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,  

─ jest instruktorem harcerskim,  

─ posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

W przypadku wycieczki jednodniowej nie powołuje się kierownika wycieczki. 

Kierownik wycieczki wielodniowej nie pełni roli opiekuna. 

 

Obowiązki kierownika wycieczki 

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.  

2. Zapoznanie wszystkich uczestników z regulaminem (regulaminami) wycieczki. 

3. Zapewnienie warunków  do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki 

oraz sprawowanie  nadzoru w tym zakresie.  

4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków 

do ich przestrzegania, w szczególności omawianie zasady bezpieczeństwa:  

na jezdniach, dworcach kolejowych, przystankach tramwajowych, w lasach,  

nad wodą,  w miejscach postoju, w czasie podróży, w czasie spacerów po mieście 

i górskimi szlakami turystycznymi.  

5. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów  dla uczestników (przy ustalaniu bazy 

noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez uwzględnia się istniejącą bazę szkolnych 

schronisk młodzieżowych).  

6. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki 

 lub imprezy.  

7. Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu  

8. Zabezpieczanie  powrotu  uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania  

tzn. określa  i informuje rodziców o czasie i miejscu zakończenia wycieczki.  

9. Dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt  

i ekwipunek.  

10. Wyznaczenie opiekuna, który będzie pełnił dyżur nocny. 

11. Kierownik może pełnić dyżur nocny. 

 

Opiekun wycieczki 

Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel  posiadający stosowne uprawnienia 
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Obowiązki opiekuna wycieczki 

1. Sprawowanie opieki nad  powierzonymi mu uczniami.  

2. Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy.  

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.  

4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. 

5. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan  liczebny grupy przed wyruszeniem  

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca 

docelowego.   

6. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o 

odpowiedzialności za powierzonych mu uczniów, uczestników wycieczki.  

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

Niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

Uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy uczniowie w ramach szkolnego ubezpieczenia gru-

powego. Uczniowie nie posiadający ubezpieczenia nie powinni być jej uczestnikami  

lub powinni zostać w związku z nią ubezpieczeni. Na okres przebywania na wycieczce, or-

ganizator może wykupić także (na prośbę uczestników) dodatkową polisę, powodującą pod-

wyższenie ewentualnego odszkodowania. W przypadku wycieczki zagranicznej niezbędne 

jest wykupienie dodatkowej polisy obejmującej zwrot kosztów leczenia za granicą.  

 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa 

1. Przed wyruszeniem na wycieczkę /imprezę  uczestnicy są poinformowani o zasadach 

poruszania się po drogach, szlakach, w autokarze, na peronach kolejowych, kąpieli-

skach i po lesie. 

2. Wycieczki autokarowe zaczynają się i kończą na parkingu obok Pływalni Miejskiej 

„OPOCZYŃSKA FALA”, pozostałe zaczynają się i kończą na terenie szkoły. 

3. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

4. Rodzice uczniów niepełnoletnich zobowiązani są do przyprowadzenia i odebrania 

uczniów po zakończonej wycieczce/ imprezie. W razie, gdy rodzic/opiekun nie może 

odebrać dziecka, ma obowiązek powiadomić pisemnie kierownika wycieczki  o tym 

fakcie.  

5. Nauczyciele, którzy w ramach wycieczki szkolnej planują korzystanie przez uczestni-

ków wycieczki z kąpielisk i basenów, powinni:  
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─ zapoznać się z przepisami tych obiektów - regulaminami kąpieliska lub pływalni i 

egzekwować ich przestrzeganie,  

─ uzgodnić z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunki i sposób korzystania  z 

kąpieliska lub pływalni zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom,  

─ stosować regulamin kąpieli i plażowania. 

 

Zalecane normy bezpieczeństwa 

 

Wycieczki autokarowe 

1. Liczebność grupy: dla uczniów  szkoły podstawowej - 1 opiekun  do grupy 20-

osobowej, dla uczniów gimnazjum lub liceum – 1 opiekun do grupy 30-osobowej  (nie 

licząc kierowcy i pilota/przewodnika). 

2. Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w 

pojeździe.  

3. Przejście w autokarze musi być wolne.  

4. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru.  

5. Zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich 

miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia. 

6. Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy.  

7. Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy 

organizować tylko na terenie parkingów.  

8. W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania  

9. Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników. 

 

Przejazdy pociągami 

1. Liczebność grupy: dla uczniów  szkoły podstawowej - 1 opiekun  do grupy 20-

osobowej, dla uczniów gimnazjum lub liceum – 1 opiekun do grupy 30-osobowej 

2. Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa  

lub więcej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej 

rezerwacji miejsc  lub przedziałów.  

3.   Zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej 

pomocy –  jak w przypadku przejazdu autokarem.  

4. Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna.  

5. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach  

siedzących. 

6. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje 

szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki. 
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Zasady  poruszania się grupą w miastach 

1. Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta każdy uczestnik musi być  

poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego. 

2. W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni 

tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a 

drugi idąc na końcu, zamykał ją. 

3. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim. 

4. Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu 

wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy. 

5. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się   

zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

6. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię; 

należy  pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa 

przekroczyła  jezdnię razem. 

7. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by 

wszyscy  uczestnicy wycieczki: 

─  znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy   pociągu, 

metra, tramwaju), 

─ znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, 

─ znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania, 

─ posiadali ważne bilety na przejazd. 

Wycieczki rowerowe 

1. Liczebność grupy: 2 opiekunów na grupę 10 uczniów. 

2. W wycieczkach mogą uczestniczyć uczniowie po ukończeniu 12 roku życia 

 i posiadający kartę rowerową. 

3. Liczba rowerów w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15. 

4. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m. 

5. Odległość roweru od roweru nie powinna przekraczać 5 m. 

6. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania przepisów 

ruchu  drogowego. 

7. Przed rozpoczęciem jazdy opiekun powinien sprawdzić znajomość, a w razie 

potrzeby   przypomnieć podstawowe reguły jazdy rowerem w ruchu drogowym. 

8. Opiekun jeszcze w fazie planowania trasy powinien uwzględnić regulację tempa 

jazdy i dystans według możliwości najsłabszego, najczęściej najmłodszego 

uczestnika. 

9.  Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km. 
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10.  Opiekunowie przed rozpoczęciem jazdy powinni sprawdzić, czy wszystkie rowery  

znajdują się w należytym stanie technicznym i posiadają wymagane przepisami 

wyposażenie, a uczestnicy posiadają kamizelki odblaskowe. 

11.  Opiekun powinien posiadać przynajmniej jedną apteczkę pierwszej pomocy oraz 

części  zamienne i narzędzia do podręcznych napraw (pompkę, komplet kluczy, itp.). 

12. W czasie jazdy opiekun powinien prowadzić wycieczkę jadąc jak najbliżej prawej  

krawędzi jezdni, tuż za nim powinni poruszać się najsłabsi rowerzyści. 

13.  Kolumnę zamyka drugi opiekun. 

14.  Wszyscy rowerzyści powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania. 

15.  Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone jedynie w razie 

braku drogi (ścieżki) dla rowerów i niemożności korzystania z jezdni, jeżeli dozwolony 

jest ruch pojazdów samochodowych z prędkością większą niż 60km/godz. 

Uwaga: 

─ uczestnicy powinni podróżować na rowerach o podobnej sprawności technicznej; 

─ uczestnicy powinni ustalić miejsca w kolumnie, sposób porozumiewania się. 

 

1. Wycieczki piesze 

2. Liczebność grupy: w gimnazjum i liceum – 1 opiekun na klasę, 

3. w szkole podstawowej - dwóch opiekunów na grupę 30-40 uczniów  

4. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu. 

5. Uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków     

atmosferycznych. 

6. W lesie poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków    

narodowych i krajobrazowych – wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach  

7. Turystycznych. Przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy powinni być 

poinformowani o zasadach poruszania się  po drogach i lesie. 

8. W przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje się przepisy 

o ruchu pojedynczego pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym).         

Kierownik takiej kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika 

 lub pobocza i porusza  się lewą stroną jezdni. 

9. Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej  

widoczności (np. o zmroku). 

10. Kolumna pieszych powyżej 10 lat porusza się prawą stroną jezdni, tak jak pojazdy.  

11. Długość każdej kolumny nie może przekraczać 50 m. Ze względów bezpieczeństwa  

12. kolumny nie mogą znajdować się na jezdni w czasie mgły.  

13. Osoba poniżej 18 roku życia nie może prowadzić kolumny pieszych. 

14. Wskazane jest, aby uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy odblaskowe.  
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Warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w górach 

1. Poniższe warunki bezpieczeństwa dotyczą terenów położonych na wysokości powyżej   

600m nad poziomem morza (n.p.m.), których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla  

zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno- 

sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach. 

2. Wycieczki w wyższe partie gór tj. powyżej 600 m n.p.m. wymagają odpowiedniego  

ubioru, skutecznie chroniącego przed wiatrem i chłodem. Niezbędne jest również  

odpowiednie obuwie, gwarantujące bezpieczną wędrówkę. 

3. Poniższe warunki bezpieczeństwa dotyczą również terenów leżących poniżej 600m 

n.p.m., których rzeźba stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich 

przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do 

uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach. 

4. Wycieczki górskie (o wysokości ponad 600 m n. p. m. np.: Beskidy, Sudety), mogą być  

organizowane dla uczestników od lat 14, posiadających odpowiednią zaprawę 

turystyczną (np.: członek koła turystycznego, uczestnik innych rajdów lub wycieczek). 

5. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków  

narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., mogą  

prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni. Nad grupą powinien czuwać jeden  

opiekun na 10 uczestników. 

6. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR lub TOPR wszystkie imprezy   

turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do GOPR lub TOPR co najmniej na 14 dni   

przed terminem rozpoczęcia imprezy. 

 

 

Wycieczki w góry 

1. Góry na terenach parków narodowych oraz szlakach turystycznych leżących powy-

żej 600m n. p. m – 1 opiekun na 10 uczestników. 

2. Należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników.  

3. Na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miej-

sca noclegu. 

4. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze 

względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzro-

stem wysokości). 5.  Ekwipunek należy zabrać w plecaku.  

5. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych  

szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawio-

ne są  osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze.  

6. Kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła.  
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7. Na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik 

górski lub przodownik turystyki górskiej.  

8. Na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni  

przewodnicy górscy.  
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Korzystanie z kąpielisk 

1. Uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpielisk, pływalni tylko w miejscach do tego             

wyznaczonych i pod kontrolą ratowników, w zorganizowanych grupach nie 

przekraczających 15 osób. 

2. Uczestnicy wycieczek, aby posługiwać się sprzętem pływackim muszą posiadać 

Kartę Pływacką. 

3. Wyznaczona grupa może wchodzić i wychodzić z wody tylko na sygnał podany przez  

osobę kierującą kąpielą. 

4. Dzieciom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna. 

 

Wycieczki zwane „Zielonymi Szkołami” 

Wycieczki takie należy planować najwcześniej w kl. II szkoły podstawowej.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie którzy nie uczestniczą w wycieczce, powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną 

klasą. Imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podziału dokonuje 

osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.  

2. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, 

dyrektor szkoły  może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki.  

3. Zasady postępowania w sytuacji zaginięcia uczestnika/uczestników wycieczki: jeden 

 z opiekunów poszukuje zaginionego, reszta  grupy czeka z drugim opiekunem  

w ustalonym miejscu. Uczestnik wycieczki pozostaje w miejscu, w  którym odłączył się 

od grupy do czasu, aż nadejdzie pomoc. 

4. Gdy dojdzie do wypadku uczestników wycieczki, stosuje się odpowiednio przepisy do-

tyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  

5. W zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa, nieuregulowanych niniejszym do-

kumentem, obowiązują przepisy wymienione w podstawie prawnej 

 

 

Załączniki  

1. Karta  wycieczki 

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna 

3. Regulamin wycieczki 

 

 

 



 

119 

Spis  procedur 

 Załącznik 1 

                                                 K A R T A   W Y C I E C Z K I 

 

                                      …………………………………………………………………….            

               pieczęć szkoły                                                                                   klasa 

 

 

 

Cele i założenia programowe wycieczki:  

…………………………………………………………………………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….……………… 

Środek lokomocji i trasa wycieczki:  

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................. 

Termin, liczba dni: 

……………………………………………………………………………........................................... 

Liczba uczestników wycieczki (uczniowie/dzieci): 

……………………………………………………………………………. 

Kierownik wycieczki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Opiekunowie wycieczki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………............... 

O ś w i a d c z e n i e 

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mojej pie-

czy na okres trwania wycieczki/imprezy uczniów/dzieci zobowiązuję się do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i 

młodzieży. 

 

 

Podpisy opiekunów:                                                           Podpis kierownika wycieczki: 

………………………………………                               

……………………………………… 

……………………………………… 
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H A R M O N O G R A M    W Y C I E C Z K I 

 

Data km Miejscowość Adres punktu noclegowego 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

                                                                                              Zatwierdzam 

                                                                             

                                                                  

…………………………………………………………………………… 

                                                                               podpis dyrektora lub wicedyrektora 
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Załącznik 2 

                               O Ś W I A D C Z E N I E    R O D Z I C A / O P I E K U N A 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ………………………………………..ucznia kla-

sy….. 

na wycieczkę do ……………………………………………. w dniu  

......................................................................... 

 Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

Adres zamieszkania 

……………………………………………………………………………………………………  

Telefon rodziców/opiekunów 

……………………………………………………………………….................................... 

Telefon 

ucznia……………………….........................................................................................................     

Data i miejsce urodzenia …………………………………………… PESEL 

……………………...................................... 

                         

1. Zobowiązuję się do pokrycia pełnych  kosztów wyjazdu w kwocie 

…………………………………………….. 

2. Zobowiązuję się do zapewnienia  bezpieczeństwa  dziecku w drodze pomiędzy miej-

scem zbiórki  i rozwiązaniem wycieczki a domem.  

3. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrze-

gania regulaminu wycieczki, spowodowane przez moje dziecko.  

4. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestni-

czenie w  tej wycieczce. W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopa-

trzyć dziecko w środki  umożliwiające jazdę autokarem. 

5. Informacje o dziecku:  

─ Dobrze/źle znosi jazdę autokarem. 

─ Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki itp.)  

6.  Wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wy-

cieczki / „zielonej szkoły” decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w 

przypadku zagrożenia zdrowia, bądź życia mojego dziecka.  

 

Data .…………………..                                               

…………………………………………..………….                    

                                                                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna  
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Załącznik 3 

REGULAMIN  WYCIECZKI 

 

        Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:  

1. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie. 

2. Poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu. 

3. Nie przyjmować jakichkolwiek leków bez konsultacji z opiekunem, chyba, że są przyjmowane 

stale i opiekun jest o tym poinformowany przez rodziców/opiekunów 

4. Wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika. 

5. W środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna wycieczki. 

6. W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno. 

7. Korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, w odpowiednim 

czasie i miejscu za zgodą opiekuna. 

8. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna. 

9. W czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach przestrzegać postanowień i regula-

minów tych obiektów. 

10. Zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury. 

11. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  

12. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.  

13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa. 

14. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków 

oraz innych środków odurzających.  

15. Za szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

16. Opiekunowie wycieczki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w 

przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży. 

17. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać niepełnoletnie dziecko po zakończeniu wy-

cieczki. 

18. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 

będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartych w we-

wnątrzszkolnym systemie oceniania. 

19. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 14, zawiadamia się jego rodziców /prawnych 

opiekunów oraz dyrektora szkoły.  

20. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka 

 z wycieczki. 
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Oświadczam, iż zapoznałe(a)m się z regulaminem wycieczki: 

 

L.p. Nazwisko i imię L.p. Nazwisko i imię 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     
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17. Procedura postępowania w przypadku zwalniania ucznia z lekcji na zawody spor-

towe, konkursy i uroczystości pozaszkolne 

1. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych 

zajęć za zgodą jego rodziców/prawnych opiekunów.  

2. W/w zgoda może zostać przekazana nauczycielowi w różnej formie – pisemnej, tele-

fonicznej lub elektronicznej. 

3. Udział we wszystkich pozaszkolnych zajęciach/zawodach, konkursach, uroczysto-

ściach itp. wymagają akceptacji dyrekcji szkoły.  

4. Nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć sporządza 

listę uczniów zwolnionych z zajęć dydaktycznych. Lista ta oprócz imion i nazwisk, kla-

sy, zawiera nazwę konkursu/rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, pod 

opieką którego uczeń będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być udostępnio-

na w formie pisemnej na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim, najpóźniej na 

dzień przed zorganizowanymi i zaplanowanymi zajęciami/zawodami. 

5. W oparciu o w/w listę nauczyciele uczący danego ucznia nie zaznaczają w dzienniku  

nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 
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18. Procedury postępowania wobec uczniów niewłaściwie realizujących obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki 

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, na rodzicach dziecka 

spoczywa obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 

 Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

W przypadku wystąpienia nieobecności rodzic/opiekun w dogodnej dla niego formie (pisem-

nie, ustnie) w ciągu 7 dni ma obowiązek powiadomić szkołę o przyczynach absencji dziecka. 

Uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają nieobecność na zajęciach poprzez pisemne zwolnie-

nie lekarskie, bądź usprawiedliwienie od rodziców. 

Wobec ucznia niewłaściwie realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki podejmuje 

się następujące działania: 

1. W dniu stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności i braku informacji ze strony 

rodziców, wychowawca kontaktuje się z rodzicem i rozpoznaje przyczyny absencji 

dziecka 

2. W razie niemożności skontaktowania się z rodzicami, wychowawca w ciągu trzech dni 

od momentu wystąpienia problemu wysyła pisemną informację do domu ucznia 

 z prośbą o wyjaśnienie powodów nieobecności dziecka na zajęciach i kontakt 

 z wychowawcą dziecka 

3. W przypadku przedłużającej się nieobecności i braku kontaktu z rodzicami dziecka, 

wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym w ciągu tygodnia od dnia wystąpienia 

problemu odbywa wizytę w domu ucznia. Termin i powód wizyty odnotowuje  

w dzienniku zajęć na stronie przeznaczonej na kontakty z rodzicami 

4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę niespełniania obowiązku szkolnego 

przez jego wychowanka (w myśl Ustawy: nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych) i braku 

zainteresowania oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie, pedagog szkolny  

w porozumieniu z wychowawcą zgłasza do dyrektora szkoły wniosek o upomnienie 

rodziców i wezwanie ich do dopełnienia czynności związanych z posyłaniem dziecka 

do szkoły 

5. Jeśli rodzice nie dopełniają czynności związanych z posyłaniem dziecka do szkoły, 

nie wykazują zainteresowania podjęciem kroków zmierzających do eliminacji niepo-

żądanego zachowania ucznia, co skutkuje nieusprawiedliwioną nieobecnością, prze-

kraczającą 50% frekwencji, dyrektor szkoły kieruje do wydziału oświaty wniosek o 

wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec rodziców 
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6. Pedagog po rozpoznaniu sytuacji ucznia niewłaściwie realizującego obowiązek szkol-

ny, w porozumieniu z wychowawcą i dyrekcją szkoły, zgłasza do sądu rodzinnego 

przypadki zaniedbywania obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych 

 oraz wskazujące na zagrożenie dziecka demoralizacją 
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19. PROCEDURY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

KLAS  0 – III  SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

  

 

19.a. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej 
 
 przez rodziców  

 
  
 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobi-

ście przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione do odbioru 

dziecka z sali świetlicowej. 

2.  Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które 

zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy. 

3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podcho-

dzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko, klasę do której chodzi. 

4.  Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, wypisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, 

klasę oraz podaje z kim idzie do domu. 

5.  Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o od-

biorze dziecka ze świetlicy. 

6. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:  

- samodzielnego wyjścia dziecka do domu;  

- odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun; 

- odbierania dzieci przez osoby niepełnoletnie 

-  wychodzenia dzieci ze świetlicy na zajęcia dodatkowe. 

7. Dziecko  ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę wskazaną przez ro-

dziców/ opiekunów w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka 

przez osobę niewskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pi-

semne czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów.  

8. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może, po uprzednim kontak-

cie telefonicznym z rodzicem, wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez 

osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświad-

czenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca le-
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gitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość, spisu-

jąc przy tym wszystkie dane z tego dokumentu. 

9.  Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświad-

czenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, 

iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świe-

tlicy. 

 Po godz. 16.30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie za-

pewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji 

nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje dyrektora szkoły. 

 
 

19.b. Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie  

nie odebrali dziecka ze świetlicy 

  

 

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, 

wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. 

2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. 

3.  Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dal-

szego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod 

opiekę odpowiednim organom (policja). 

4. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź 

opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrekcję szkoły o zaistniałej sytua-

cji. 

5. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu ro-

dziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia 

opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy. 
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19.c. Procedura przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych 

 na zajęcia dodatkowe 

  

 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze 

świetlicy w czasie, kiedy powinien w niej przebywać: przed lub po lekcjach. 

Obowiązki rodzica/ prawnego opiekuna 

Rodzic/ prawny opiekun dostarcza do świetlicy pisemną zgodę na opuszczanie przez 

dziecko świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe. W piśmie takim powinna być wyraź-

nie wyrażona zgoda na samodzielne wyjście ucznia, z podaniem nazwy zajęć dodat-

kowych oraz godzin, w jakich się one odbywają. Bez spełnienia powyższych warun-

ków dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy na dodatkowe zajęcia. 

Obowiązki wychowawcy świetlicy: 

Wychowawca świetlicy, który otrzymuje stosowne pismo informujące o zwolnieniu 

ucznia ze świetlicy, odnotowuje na liście obecności nieobecność ucznia, pisząc przy 

tym, na jakie zajęcia uczeń został zwolniony. 

 

19.d. Procedura spożywania posiłków w stołówce szkolnej 

  

 

1. Dzieci korzystające z posiłków w stołówce szkolnej samodzielnie wychodzą ze 

świetlicy i udają się na obiad ( za zgodą nauczyciela świetlicy) 

 

 

19.e. Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia  

 przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie    nietrzeź-

wości lub  pod wpływem innych środków odurzających 

  

 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje po-

dejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi po-

dejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych 

środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o 



 

130 

Spis  procedur 

konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) in-

nego opiekuna dziecka. 

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

dyrekcję szkoły. 

3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbo-

wą. 

4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy 

wezwać policję. 

5.  O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pe-

dagoga. 

 

 

19.f. Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy 

 bez pozwolenia 

  

 

1. Nauczyciel świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców. 

2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypo-

mnienia regulaminu świetlicy. 

3. Nauczyciel świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku zajęć świetlicy. 
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20. Procedura przyznawania tytułu „Najlepszego Absolwenta” 

  

1. O tytuł „Najlepszego Absolwenta” ubiegać się mogą uczniowie najstarszych 

klas danego typu szkoły. Jest on przyznawany zgodnie z zapisami regulaminu.  

2. Stosowne wnioski stanowiące załącznik do regulaminu przyznawania tytułu 

„Najlepszego Absolwenta”, zainteresowanym uczniom wydaje wychowawca 

klasy na tydzień przed radą pedagogiczną. 

3. Wypełnione wnioski składane są do wychowawcy najpóźniej w dniu klasyfika-

cyjnej rady pedagogicznej.  

4. Do wniosku uczeń dołącza zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnię-

cia. 

5. Kompletne dokumenty wychowawca klasy przekazuje na klasyfikacyjnej radzie 

pedagogicznej przewodniczącemu komisji do spraw przyznawania tytułu „Naj-

lepszego Absolwenta oraz stypendiów”. 

6. Komisja sporządza protokół zawierający: 

─ ilość wniosków, które wpłynęły, 

─ ocenę pod względem formalnym, 

─ uzasadnienie ewentualnego odrzucenia wniosku, 

─ kompletną listę rankingową. 

7. Na plenarnej radzie pedagogicznej komisja przedstawia wnioski o przyznanie 

tytułu „Najlepszy Absolwent”. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną uchwałę w sprawie przyznania tytułu 

„Najlepszy Absolwent”. 
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21.Procedura przyznawania stypendium szkolnego za szczególne wyniki w 

nauce 

  

1. O przyznanie stypendium szkolnego ubiegać się mogą uczniowie klas I i II, 

którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. 

2. Wychowawcy na komisji klasyfikacyjnej liceum zgłaszają uczniów, którzy 

otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, podając średnią ich ocen. 

3. Komisja do spraw przyznawania tytułu „Najlepszego Absolwenta oraz stypen-

diów”, sporządza listę rankingowa, wyłaniając 10 uczniów z najwyższą średnią 

roczną. 

4. Przewodniczący wymienionej w punkcie 3 komisji składa wniosek na plenarnej 

radzie pedagogicznej o przyznanie stypendium szkolnego za szczególne wyni-

ki dla 10 uczniów.  
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22. Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie-

zwrócenia w terminie  podręcznika lub materiału edukacyjnego do klasy pierw-

szej szkoły podstawowej 

 

Podstawa prawna: art.22ak ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nada-

nym ustawą z dnia 30 maja 2014r.o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych 

innych ustaw  (Dz.U.poz.811)  

 

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się  nieumyślne    

zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, umożliwiające jednak dalsze 

 ich wykorzystanie. 

2.    Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się umyślne 

 lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, 

porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie lub zgubienie kartek  

oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub ma-

teriałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. 

3.   Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów 

bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić. 

4.   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, braku zwrotu podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

─ kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego  

─ kosztu podręcznika do zajęć  z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach 1-3 szkoły podstawowej (,,Nasz Elemen-

tarz”), określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.  

Kwota zwrotu stanowi dochód państwa. 

5.     W celu uzyskania od rodziców/opiekunów kosztu uszkodzonych, zniszczonych  

lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych, biblioteka wysyła  

do rodzica/opiekuna wezwanie do zapłaty 

6.   Wpłat dokonuje rodzic/opiekun ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w Warszawie, obsługiwany przez Narodowy Bank Polski w Warszawie, 
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numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy 

wpisać: ,,Zwrot za podręcznik, część …..”, podając numer jednej z czterech części. 

Koszt podręcznika wynosi 4,34 zł za każdą część). 

7.   W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki 

 lub materiały edukacyjne szkoła - w porozumieniu z organem prowadzącym - może 

wystąpić na drogę postępowania sądowego. 
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23. Procedura wyboru programów nauczania do szkoły podstawowej, gim-

nazjum i liceum ogólnokształcącego 

  

Podstawa prawna: art. 22a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach publicznych (Dz.U.poz. 977 

 z późn.zm.) 

 

 

1. Nowelizacja ustawy wprowadza nowe definicje pojęć kluczowych dla prawi-

dłowego zrozumienia procesu wyboru sposobu nauczania:  

a) program nauczania - opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształ-

cenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie progra-

mowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

b) podręcznik -  podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego 

c) materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową 

lub elektroniczną 

d) materiał ćwiczeniowy - materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwala-

niu przez nich wiadomości i umiejętności. 

Wszystkie zdefiniowane wyżej kategorie publikacji są przedmiotem sformali-

zowanej procedury wyboru opisanej niżej. 

2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program na-

uczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na da-

ny etap edukacyjny. Nauczyciel/nauczyciele mogą wybrać  program naucza-

nia, który może obejmować treści nauczania wykraczające poza treści ustalo-

ne w podstawie programowej, ale program musi być dostosowany do potrzeb i 

możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Nauczyciel lub nauczyciele 

mogą zaproponować program opracowany samodzielnie lub we współpracy z 

innymi nauczycielami a także innego autora/autorów i dokonywać zmian.  
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3. Opracowany, wybrany i zmodyfikowany program musi spełniać warunki opisa-

ne w rozporządzeniu. 

4.  Przedstawione programy dopuszcza do użytku dyrektor szkoły po zasięgnię-

ciu opinii rady pedagogicznej. 

5. Rada pedagogiczna może dokonać zmiany w szkolnym zestawie programów 

nauczania w przypadkach: 

a) wykreślenia programów nauczania z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej 

b) po rocznej realizacji programu nauczania i stwierdzeniu niskiej efektywno-

ści nauczania i małej przydatności podręcznika. Zmiana, o której mowa ob-

owiązuje od początku kolejnego roku szkolnego i nie może być wprowa-

dzona w trakcie roku szkolnego. 

6. Programy nauczania wybrane przez nauczycieli zostają wpisane do Szkolnego 

Zestawu Programów Nauczania. 

7. Do nauczyciela należy decyzja, w jaki sposób będzie realizował program nau-

czania. Cytowana ustawa przewiduje alternatywę: 

a) z zastosowaniem podręcznika, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwi-

czeniowych lub 

b) bez zastosowania podręcznika lub materiałów edukacyjnych czy ćwicze-

niowych. 
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24.Procedura wyboru podręczników do szkoły podstawowej, gimnazjum i 

liceum ogólnokształcącego 

  

Podstawa prawna: art. 22a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach publicz-

nych(Dz.U.poz.977  

z późn.zm.) 

 

 

1. Nowelizacja ustawy wprowadza nowe definicje pojęć kluczowych 

 dla prawidłowego zrozumienia procesu wyboru sposobu nauczania:  

a) podręcznik -  podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego 

b) materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcz-

nik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papie-

rową lub elektroniczną 

c) materiał ćwiczeniowy - materiał przeznaczony dla uczniów, służący 

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

Wszystkie zdefiniowane wyżej kategorie publikacji są przedmiotem sformali-

zowanej procedury wyboru opisanej niżej. 

2. Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej korzystają z bezpłatnego pod-

ręcznika, przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III 

szkoły podstawowej oraz prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyj-

nych w klasach   IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólno-

kształcącego, przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję: 

a) w przypadku klasy III szkoły podstawowej: jednego podręcznika do za-

jęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 

społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka 

obcego nowożytnego lub materiałów edukacyjnych dla uczniów, 
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b) w przypadku klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogól-

nokształcącego: jednego podręcznika do danych zajęć, edukacyjnych 

lub materiałów edukacyjnych dla uczniów danej klasy  

c) materiałów ćwiczeniowych. 

4. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję wię-

cej niż jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych: 

a) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod 

uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych w przypadku 

klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, 

b) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie biorąc pod uwagę zakres 

kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie pro-

gramowej kształcenia ogólnego - w przypadku liceum ogólnokształcą-

cego. 

5. Nauczyciele nauczający danego przedmiotu powinni, w zespołach  

lub samodzielnie, przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję jednego pod-

ręcznika lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.  

6. W wypadku braku konsensusu wybór należy do dyrektora szkoły. 

7.  Na podstawie propozycji nauczycieli, dyrektor szkoły przedstawia radzie 

pedagogicznej propozycję podręczników, materiałów edukacyjnych 

 i ćwiczeniowych. 

8. Rada pedagogiczna w drodze uchwały ustala: 

a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących  

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkol-

ne, 

b) materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddzia-

łach w danym roku szkolnym, 

c) W obu wypadkach po zasięgnięciu opinii rady rodziców (pojęcie „opinia” 

wskazuje, iż stanowisko rady rodziców nie ma dla rady pedagogicznej 

mocy wiążącej). 

9. Rada pedagogiczna może na wniosek zespołu nauczycieli, w drodze 

uchwały: 

a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych 

 oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli taka konieczność wynika 
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z braku możliwości zakupu danego podręcznika, materiałów edukacyj-

nych lub materiałów ćwiczeniowych, 

b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także 

materiałów ćwiczeniowych. 

10.  Wybrane podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostają wpisane do Szkol-

nego Zestawu Podręczników, jeśli posiadają ,,klauzulę wieloletniości” 

11.  Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw pod-

ręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 

szkolnym. 
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25. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji 
szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół Samorzą-
dowych nr 1 w Opocznie 

  

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w 

sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz. 

U. 97, poz. 264) 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 r.  poz. 

1628). 

  

  
I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. 

  

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dy-

rektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji, w któ-

rym należy podać przyczynę ubiegania się o duplikat. Wzór podania o wydanie 

duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury. 

2. Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwi-

sko i imię, data urodzenia) oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu 

legitymacji szkolnej. 

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości rów-

nej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 

zł. 

4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni. 

5. Wydany duplikat legitymacji szkolnej wpisuje się do rejestru wydanych duplika-

tów, zakładanego na każdy rok kalendarzowy. Uczeń potwierdza odbiór dupli-

katu legitymacji podpisując się i wpisując datę odbioru. 

  

  
II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych. 

  

http://www.blind.krakow.pl/UserFiles/File/pliki_do_pobrania/Pliki%20do%20pobrania/Podanie_o_wydanie_duplikatu_legitymacji.doc
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1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić 

do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w 

którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: 

─ rodzaj świadectwa ukończenia szkoły/klasy, 

─ rok ukończenia szkoły/klasy, 

─ Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi do procedury. 

2. Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszcze-

nia opłaty za wydanie duplikatu. 

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości 

równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł. 

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera 

wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu 

znajduje się w szkole. 

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia orygi-

nału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym 

na komputerze. 

6. Duplikat zawiera: 

─ wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry w prawym rogu, 

─ dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną, 

─ pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały oraz stwier-

dzenie ich nieczytelności, 

─ datę wystawienia duplikatu, 

─ podpis dyrektora szkoły, 

─ pieczęć urzędową. 

7. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona 

wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdza-

jące, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie 

oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w 

drodze postępowania sądowego. 
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8. Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat świadectwa należy 

umieścić adnotację o wydaniu duplikatu odnotować tożsamość osoby odbiera-

jącej duplikat stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego doku-

mentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocz-

tą, doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem od-

bioru, które dołącza się do dokumentu, na podstawie którego wydano duplikat. 

9. Wydany duplikat świadectwa wpisuje się do rejestru wydanych duplikatów, za-

kładanego na każdy rok kalendarzowy. Uczeń lub absolwent potwierdza od-

biór duplikatu świadectwa podpisując się, wpisując datę odbioru oraz serię i 

numer dowodu osobistego. 

10. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub 

przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie, po potwierdzeniu od-

bioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany 

we wniosku adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

11. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 

  

 III. Sposób zapłaty 

 

 Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz duplikatu świadectwa szkolne-

go należy wnosić na konto Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 ul. Marii Skłodowskiej 

Curie 26 – 300 Opoczno BPH nr konta: 18 106000760000321000208024 z dopi-

skiem „za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej” lub „za wydanie duplikatu świadec-

twa”. 
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Załącznik nr 1 
 

 

Opoczno, dnia ……………………………………........ 
 
 
……………………………………………………………….. 

imię i nazwisko 
 
……………………………………………………………….. 

PESEL 

 
……………………………………………………………….. 

adres zamieszkania 

 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 

klasa 

 
 
       Dyrektor 
       Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 
       ul. M.Curie Skłodowskiej 5 
       26 – 300 Opoczno 
 
 
 
 
 Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu  
 
……………………………………………………………………………………………  

(zniszczenia, zgubienia, kradzieży itp.) 

 
 

Do podania dołączam aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz dowód wpłaty za wydanie 

duplikatu legitymacji szkolnej. 
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Załącznik nr 2 

 
Opoczno, dnia ……………………………………........ 
 
 
……………………………………………………………….. 

imię i nazwisko 
 
……………………………………………………………….. 

adres zamieszkania 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 

telefon kontaktowy 

 
 
       Dyrektor 
       Zespołu Szkół Samorządowych nr 1   
       ul. M. Curie Skłodowskiej 5 
       26 – 300 Opoczno 
 
 
 
 
 
 Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa 
………………………………… 
 
……………………………………………………… 
(należy podać rodzaj świadectwa i rodzaj szkoły) 

 
wydanego w roku ……………………………….. 
 
Prośbę swoją uzasadniam tym, iż oryginał świadec-
twa……………………………………………….................. 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
(należy napisać co się stało z oryginałem) 

 
Do podania dołączam dowód wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego. 
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26.Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Zespole 

Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie 

  

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warun-

ków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowa-

dzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 )  

 

Procedura postępowania:  

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii po-

radni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afa-

zją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera 

z nauki drugiego języka obcego (drugi język obcy – obowiązkowy język nauczany w od-

dziale klasowym w mniejszym wymiarze godzin zgodnie z ramowym planem nauczania).  

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.  

3. Rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek (załącznik nr 1) 

wraz z oryginałem opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedago-

gicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję (załącznik nr 2) o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego 

języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. 

─  Rodzic/prawny opiekun odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.  

─ Wychowawca ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od sekretarza szkoły, odnotowuje 

zwolnienie w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen oraz informuje nauczyciela uczące-

go.  

─ Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia. 

5. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo do 

odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do Łódzkiego Kuratora Oświaty w terminie 

14 dni od dnia jej doręczenia.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca w doku-

mentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” .  

7. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecnym na tych za-

jęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszym bądź ostatnimi zaję-

ciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisem-

nego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna ucznia. O tym fakcie informowani są na-

uczyciel uczący danego przedmiotu i wychowawca klasy.  

8. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszych zajęciach w 

danym roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzi-

cami. 

9. Procedura obowiązuje od 4 stycznia 2016 r. 
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Załącznik nr 1 do procedur uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego Zespole Szkół Sa-

morządowych nr 1 w Opocznie 

 

Opoczno, dnia ............................ 
………………………………………………………………………………………….………………….… 

 (nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania)  

 

 

DYREKTOR 

Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 

im. Marii Skłodowskiej Curie 

w Opocznie 
 

 

 

WNIOSEK 

 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego - 

....................................................... mojego syna / cór-

ki*………………………………………………..……………… ucznia / uczennicy* klasy ……………………… 

na podstawie ............................................................................................................................. ...... numer 

............................. z dnia …………………… 

                                            (nazwa opinii lub orzeczenia) 

wydanej/wydanego przez 
............................................................................................................................. ..................................  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

podpis rodzica (opiekuna prawnego)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 W związku ze zwolnieniem syna/ córki* …………………………….………………… z zajęć nauki dru-

giego języka obcego proszę o zwolnienie z obowiązku obecności na zajęciach z tego języka, 

gdy są one na pierwszej/ ostatniej lekcji.  

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo 

córki /syna* w tym czasie poza terenem szkoły. 

 
 

 

…………………………………………………………………………………………….… 

podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do procedur uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego Zespole Szkół Sa-

morządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie  w Opocznie 

Opoczno, dnia ......................................... 

 

 

DECYZJA NR .................................... 

W SPRAWIE ZWOLNIENIA 

Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO 

 

 Na podstawie § 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 

poz. 843) na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna 
............................................................................................................................. .............................. 

                                                                                             (imię i nazwisko)  

oraz zgodnie 
............................................................................................................................. ....................................  

(nazwa opinii lub orzeczenia) 

wydanym/ą przez 
............................................................................................................................. ...................................... 

 (nazwa i siedziba poradni) 

 

p o s t a n a w i a m 

 

 zwolnić ucznia klasy ..................... – ..............................................................................................................,   
(imię i nazwisko)  

z nauki drugiego języka obcego ......................... na czas ...........................................................  

W godzinach zajęć z drugiego języka obcego uczeń/uczennica przebywa wraz z klasą pod 

opieką nauczyciela uczącego języka. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się na pierwszej 

lub ostatniej godzinie lekcyjnej, zgodnie z oświadczeniem, opiekę nad dzieckiem przejmuje 
...........................................................  

 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty, w ter-

minie 14 dni od daty otrzymania , za pośrednictwem organu, który decyzję wydaje.  

 

 

 

 

Otrzymują :  

1) Rodzice /prawni opiekunowie  

2) Nauczyciel drugiego języka obcego 

3) a/a 
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27. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA I ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK UCZ-

NIOWSKICH 

  

 

1. Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie mają prawo ko-

rzystać z indywidualnych szafek uczniowskich zakupionych przez Radę Ro-

dziców. 

a. uczniowie klas 0 – III w salach lekcyjnych, 

b. uczniowie klas I – III gimnazjum w szatni, 

c. uczniowie klas I – III liceum w szatni. 

2. Roczna opłata dzierżawna z tytułu użytkowania szafki wynosi: 

a. mała szafka: 10 zł, 

b. duża szafka: 15 zł. 

3. Pierwszeństwo zakupu dużych szafek mają uczniowie liceum. 

4. Wpłaty z tytułu opłat dzierżawnych gromadzone są na koncie Rady Rodziców. 

5. Listy uczniów zainteresowanych dzierżawą szafek sporządzają wychowawcy, 

zbierają wpłaty i wpłacają do referenta kasowego. 

6. Wychowawca składa do dyrektora szkoły listę uczniów wraz z dowodem wpła-

ty. Na tej podstawie dyrektor przydziela każdemu uczniowi szafkę. 

7. Z przydzielonej szafki może korzystać wyłącznie jeden uczeń, figurujący na li-

ście przydzielonych szafek sporządzonej przez dyrektora szkoły. 

8. Uczeń nie może udostępniać szafki osobom postronnym, nie może dorabiać 

kluczyków. 

9. W wypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki, uczeń ponosi koszt 

wymiany zamka w kwocie 25 zł.  

10. Za stan szafki pełną odpowiedzialność ponosi uczeń. W wypadku zdewasto-

wania, lub trwałego jej uszkodzenia Rada Rodziców ma prawo żądać od ro-

dziców wpłaty równowartości  zniszczonej szafki.  

11. Przed wydaniem kluczyków uczniom, wychowawca sprawdza, czy wszystkie 

szafki się otwierają, jaki jest ich stan. Ewentualne uwagi zgłasza natychmiast 

dyrektorowi szkoły. Podobnie postępuje przy odbieraniu kluczyków od 

uczniów. W wypadku wystąpienia nieprawidłowości (np. kluczyk nie pasuje do 

szafki, brakuje breloczka, szafka jest zdewastowana),odpowiedzialność finan-

sową ponosi wychowawca klasy. 

12. Wychowawca, rodzic lub uczeń ma prawo zgłaszać dyrektorowi wszelkie 

uwagi związane ze stanem szafek, lub wnioskować o zakup nowych. 
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28.Procedura organizacji rekolekcji wielkopostnych 

  

§ 1. 

Po otrzymaniu informacji o terminie rekolekcji, dyrektor szkoły w porozumieniu z ka-

techetami dokonuje wstępnych ustaleń związanych z ich organizacją, np. w ilu turach 

będzie organizowane wyjście na rekolekcje. 

§ 2. 

Poprzez komunikat skierowany do nauczycieli dyrektor ogłasza termin rekolekcji i 

przekazuje tę informację rodzicom za pośrednictwem wychowawców. 

§ 3. 

Wychowawcy zbierają od rodziców informację o uczestniczeniu w rekolekcjach i cza-

sie pobytu uczniów w szkole przed nimi i po nich. 

§ 4. 

Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji od wychowawców dzieli dzieci na grupy 

biorące udział w rekolekcjach i pozostające w szkole, tworząc w razie konieczności 

grupy międzyoddziałowe. 

§ 5. 

Po utworzeniu grup, dyrektor szkoły tworzy listy opieki nad poszczególnymi grupami 

do wpisania się przez nauczycieli. 

§ 6. 

Dyrektor szkoły przydziela zadania poszczególnym nauczycielom z uwzględnieniem 

ich sugestii zapisanych na listach opieki tak, aby zapewnić właściwy nadzór nad każ-

dym dzieckiem. 

Nauczyciele za pracę w dniach rekolekcji otrzymują pełne wynagrodzenie włącznie z 

godzinami ponadwymiarowymi i zobowiązani są do pracy przez tyle godzin ile mają 

w danym dniu lekcji. Dyrektor ma prawo wskazać nauczycielowi inne godziny pracy, 

jeśli wynika to z konieczności organizacji opieki nad uczniami. 

§ 7. 

W każdym dniu rekolekcji dyrektor szkoły sprawdza, czy ewentualne nieobecności 

nauczycieli nie spowodują konieczności przesunięcia do innych zadań niektórych 

nauczycieli tak, aby każda grupa miała właściwą liczbę opiekunów zależną od liczeb-

ności i jej wieku. 

§ 8. 

Uczniowie, których rodzice deklarują uczestnictwo w spotkaniach rekolekcyjnych 

prowadzonych w parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja w Opocznie spotykają się w 

szkole ze swoimi wychowawcami pół godziny przed rozpoczęciem rekolekcji. Wy-

chowawca odnotowuje obecność uczniów w dzienniku i zaprowadza grupę do ko-

ścioła. Nie jest zobowiązany do udziału w spotkaniu lub nabożeństwie. Za bezpie-

czeństwo dzieci w kościele odpowiadają katecheci.  

§ 9 

Po zakończonym spotkaniu rekolekcyjnym, o wcześniej wyznaczonej godzinie i we 

wskazanym miejscu wychowawca spotyka się z uczniami i odprowadza ich do szko-
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ły, sprawdzając w szkole ponownie listę obecności. Po sprawdzeniu listy obecności 

uczniowie wracają samodzielnie do domów lub pozostają pod opieką szkoły, zgodnie 

z deklaracjami wypełnionymi przez rodziców. 

§ 10 

Uczniowie, których rodzice zadeklarują chęć udziału w rekolekcjach w innych para-

fiach mogą w nich uczestniczyć, ale za ich bezpieczeństwo szkoła nie ponosi odpo-

wiedzialności.  
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Załącznik nr 1 do procedury organizacji rekolekcji wielkopostnych 

Oświadczenie 

Oświadczam, że moje dziec-

ko…………………………………………………………………………………...…… 

uczeń/uczennica* klasy ………………………………………… będzie brało/nie będzie brało*   

udział(u) w rekolekcjach wielkopostnych w dniach 7, 8, 9 marca 2018 r. organizowanych 

przez parafię pod wezwaniem św. Bartłomieja w Opocznie. 

1. Dziecko po zakończonych naukach rekolekcyjnych w danym dniu będzie miało za-

pewnioną opiekę w domu.* 

2. Dziecko przed lub po zakończeniu nauk rekolekcyjnych w danym dniu będzie pozo-

stawać pod opieką szkoły w godzinach 

……………………………………………………………………………………….….* 

 

 

    

 ………………………………………………………………..………………………………... 

                 data, czytelny podpis rodzica 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do procedury organizacji rekolekcji wielkopostnych 

 

Oświadczenie rodzica 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...…. ucznia/uczennicy klasy 

…………………………………………………..…… podczas rekolekcji w wielkopost-

nych w dniach 7, 8, 9 marca 2018 r., organizowanych w innej parafii niż parafia pod 

wezwaniem św. Bartłomieja w Opocznie. 

     

 ………………………………………………………………………………... 

                    data, czytelny podpis rodzica 
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29.Procedury postępowania z  nieaktualnymi podręcznikami i materiałami edukacyj-

nymi zakupionymi w ramach dotacji i przekazanymi przez MEN 

  

 

1. Wszystkie podręczniki i materiały edukacyjne przekazywane w ramach dotacji są ewi-

dencjonowane w bibliotece szkolnej. 

2. Podręczniki i materiały edukacyjne  przekazywane szkole w ramach dotacji zwracane 

są przez uczniów  na koniec każdego roku szkolnego. 

3. Po okresie użytkowania nieaktualne podręczniki i materiały edukacyjne ulegają  ubyt-

kowaniu ze stanu biblioteki szkolnej zgodnie z procedurą ewidencji zbiorów bibliotecz-

nych. 

4. Ubytkowanie przeprowadzają nauczyciele-bibliotekarze. 

5. Nauczyciele-bibliotekarze ujmują ubytkowane podręczniki i materiały edukacyjne w 

księdze ubytków podręczników i  broszur, tworząc rejestr ubytków. 

6. W ubytkowanych podręcznikach i materiałach edukacyjnych usuwa się znak identyf i-

kacyjny szkoły poprzez wycięcie go ze stron oznakowanych. 

7. W bibliotece szkolnej pozostaje po 5 egzemplarzy podręczników i materiałów  eduka-

cyjnych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli jako materiał edukacyjny. 

8. Podręczniki i materiały edukacyjne zostają oddane na makulaturę. 
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30.Procedura odbierania dzieci do 12 roku życia po zajęciach lekcyjnych   

 

1. Dzieci klas 0-3 uczęszczające na zajęcia , odbierane są osobiście przez rodziców/ praw-

nych opiekunów lub dorosłe osoby uwzględnione w pisemnym upoważnieniu. 

2. Dzieci klasa 4-6 mogą po zajęciach samodzielnie opuszczać szkołę pod warunkiem złoże-

nia stosownego upoważnienia przez rodzica.  

3. W przypadku braku takiej zgody, dzieci będą pozostawać w szkole do momentu odbioru 

przez rodziców. 
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31.PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY  PSYCHOLOGICZ-

NO – PEDAGOGICZNEJ  W  ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W 

OPOCZNIE 

  

Podstawa prawna: 

─ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59.), 

─ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591), 

─ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowa-

nia kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych spo-

łecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578), 

─ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadze-

nia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wy-

chowawczej i opiekuńczej oraz tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z póżn. zm.). 

─ Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nau-

czycieli 

 

§ 1 

Warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z opinii poradni. 

psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

informacji przekazanej przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, który decyduje 

 o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w konkretnych formach pomocy  i wymiarze 

godzin, w których będą realizowane. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego  

indywidualne potrzeby  edukacyjne, wynikające w szczególności: 

a)  z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d)  z zaburzeń zachowania emocji, 

e) ze szczególnych uzdolnień, 
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f) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

g)  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

h)  z przewlekłej choroby, 

i)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

j)  z niepowodzeń edukacyjnych, 

k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny,  sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły). 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 

z: 

a) rodzicami uczniów; 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycz-

nymi; 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działają-

cymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne 

7. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w szkole pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemne 

oświadczenie w tej sprawie (załączniki nr 1, 1a). 

 

§ 2 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona w następujących formach: 

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnio-

nych, 

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -  organizuje się dla uczniów mających trudno-

ści w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.  

c) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne -  organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

 i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  



 

157 

Spis  procedur 

d) Zajęcia logopedyczne -  organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które po-

wodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  

e) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - organizuje się dla 

uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.  

f) Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -  są prowadzone w kla-

sach VII  i VIII  jako uzupełnienia działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. 

g) Porady i konsultacje; 

h) Warsztaty, 

i) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia -  organizowana dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na stan zdrowia nie są w stanie  realizować 

wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostoso-

wania organizacji oraz  procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

§ 3 

Tryb postępowania w przypadku objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 

1. O udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

(załącznik nr 2): a)uczeń, b)rodzice ucznia, c)dyrektor, d)nauczyciel prowadzący 

ucznia; e)pielęgniarka/higienistka szkolna; f) poradnia; g)asystent edukacji 

romskiej; h)pomoc nauczyciela; i)asystent nauczyciela lub pomoc nauczyciela; 

j)pracownik socjalny; k)asystent rodziny; l) kurator sądowy; ł)organizacje 

pozarządowe, m)inne instytucje  lub podmioty działające na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

2. W przypadku, gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie, obejmuje się go pomocą  

bez konieczności składania wniosku. 

3. W przypadku zgłoszeń z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone 

 w formie pisemnej w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną.  

4. Dyrektor uzgadnia z podmiotami wskazanymi wyżej warunki współpracy  

w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po 

stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb w tym zakresie 

6. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę,  wychowawcę, rodzica 

 lub dyrektora szkoły, że uczeń powinien być objęty pomocą psychologiczno–

pedagogiczną, wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i 

wszystkimi nauczycielami uczącymi ucznia, niezwłocznie, dokonuje wstępnej 

oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ustala sposób dostosowania wymagań 

edukacyjnych(załącznik nr 3 ) oraz formy udzielania pomocy. 
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7. Ze wstępną oceną poziomu funkcjonowania ucznia zapoznają się wszyscy 

nauczyciele pracujący z dzieckiem, a w swojej bieżącej pracy uwzględniają 

wskazówki do pracy zapisane w tym dokumencie - głównie dotyczące 

dostosowania wymagań edukacyjnych. 

8. Dla ucznia korzystającego z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor 

szkoły powołuje zespół (załącznik nr 4) składający się z nauczycieli, 

wychowawców, specjalistów prowadzących z nim zajęcia i wyznacza osobę 

koordynującą pracę zespołu. 

9. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjali-

stycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć eduka-

cyjnych lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód ob-

jęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć osoba zaproszona przez szkołę, np. 

pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji 

posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej). 

 

§ 4 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami 

 

1. Szkoła zapewnia: 

─ realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

─ odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do pobytu w szkole oraz  - w miarę 

możliwości - sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 

─ zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania 

  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, 

─ inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne i resocjalizacyjne, 

─ integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

2. W szkole tworzy się Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom po-

siadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. W skład zespołu wchodzą: wychowawca jako przewodniczący zespołu, nauczyciele 

 i specjaliści pracujący z uczniem. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-02-2011&qplikid=2241#P2241A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-02-2011&qplikid=2241#P2241A6
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4. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) na okres 

wskazany w orzeczeniu, zapoznaje z jego treścią rodziców ucznia i współpracuje z 

nimi  przy ustalaniu propozycji  form oraz czasu trwania  pomocy (załączniki nr 5, 5a). 

5. Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycz-

nej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomo-

cy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, oraz, w miarę potrzeb, doko-

nuje modyfikacji programu. 

6.  Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje 

się,w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno–

pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia – 

z innymi podmiotami, zgodnie  z załącznikiem nr 6. 

7.  W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego, za każdym 

razem, uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący oraz specjaliści. 

8.  Spotkania zespołu, o którym mowa wyżej, mogą być organizowane z inicjatywy 

każdego członka zespołu, rodziców lub dyrektora. 

9.  Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział 

 w spotkaniach, w tym rodziców ucznia/dziecka, każdorazowo jest odpowiedzialny 

wychowawca oddziału. 

10.  O spotkaniach wychowawca, w ustaleniu z dyrektorem szkoły, informuje przez  

e- dziennik lub w inny uzgodniony wcześniej sposób  

11.  Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego 

rodziców, nauczycieli specjalistów pracujących z uczniem/dzieckiem lub innych osób. 

12.  Rodzice ucznia otrzymują kopię: 

─ wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

─ indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. 

13.  IPET powstaje w dwóch egzemplarzach: jeden dla szkoły, jeden dla rodzica. 

14. IPET jest odbierany przez rodzica osobiście, po pisemnym potwierdzeniu odbioru. 

15.  Po powstaniu IPET–u, rodzic, od dyrektora szkoły, za pośrednictwem szkolnego 

koordynatora, otrzymuje pisemną informację o formach udzielanej pomocy (załącznik 

nr 1). 

16.  Zespół opracowuje IPET na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

17.  Zespół opracowuje IPET w terminie: 

a) do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń/dziecko rozpoczyna od 

początku roku szkolnego kształcenie w szkole lub 
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b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

§ 5 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozostałym uczniom 

1.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także uczniom: 

a) posiadającym  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się  

b) ) posiadającym opinię o indywidualnym toku lub programie nauki 

c) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia 

d) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możli-

wości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, ko-

niecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy 

doraźnej w bieżącej pracy z uczniem 

§ 6  

Osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Pomocy udzielają nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem oraz specjaliści 

zatrudnieni w szkole 

2. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej uczniom w oddziale jest wychowawca oddziału. 

3. Wychowawca przekazuje wnioski dyrektorowi szkoły, który ustala formy, okres 

udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej realizowane 

4. Dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 

§ 7 

Udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom 

 

1. Pomoc udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych 

2. Pomocy udzielają nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem oraz specjaliści 

zatrudnieni w szkole 
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3. Pomoc prowadzona jest w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń 

 

§ 8 

Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji ucznia. 

2. Szkolny koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o ewidencję 

prowadzoną przez wychowawców tworzy ewidencję wszystkich uczniów w szkole, 

którym udzielana jest pomoc psychologiczno–pedagogiczna (załącznik nr 9).  

3. Szkolny koordynator zakłada i prowadzi ,,Kartę udzielonej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej”(załącznik nr 7), informuje rodzica o decyzji dyrektora szkoły 

dotyczącej zaplanowanych dla jego dziecka formach pomocy i wymiarze godzin 

(załącznik nr 1) oraz gromadzi inną dokumentację uczniów objętych psychologiczno-

pedagogiczną (załącznik nr 8). 

4.  Nauczyciele/specjaliści monitorują, w ustalony przez siebie sposób, przebieg 

realizacji udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej, jakość zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno–

wyrównawczych, specjalistycznych, rewalidacyjnych poprzez autoewaluację, stały 

monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców i uczniów. 

5. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wymienionymi w 

podstawie prawnej powyższych Procedur. 

(Brak załączników 1-9) 
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32. Dokumenty regulujące kwestie bezpieczeństwa oraz przetwarzanie danych w ra-

mach RODO 

 

 

 


