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Wstęp
W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole ustala
się co następuje:
1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem
przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca
przedstawicieli szkoły z rodzicami ucznia:
a) Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o istotnych przypadkach
naruszenia przez niego obowiązujących w szkole zasad związanych
z bezpieczeństwem.
b) W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca samodzielnie lub
w porozumieniu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym:
 ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami,
 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem,
 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze
działania wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą,
oraz informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej,
c) Brak współpracy ze strony rodziców oraz łamanie przepisów prawa przez
ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań prawnych,
 zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych,
łącznie z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego.
2. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ucznia szkoła zapewnia mu pierwszą
pomoc przedmedyczną w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby.
3. Policja jest wzywana w przypadku:
a) gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu
osobiście,
b) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych,
c) gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje
psychoaktywne,
d) kradzieży lub innych wykroczeń.
4. W zespole klasowym w którym uczeń lub uczniowie dopuścili się złamania
obowiązujących w szkole zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia
profilaktyczne.
5. Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez specjalnie
przeszkolonych pracowników szkoły.

Zadania dyrektora szkoły, wychowawcy i pedagoga i psychologa szkolnego:
1. Dyrektor szkoły niezwłocznie o danym incydencie powiadamia wizytatora
nadzorującego szkołę.
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2. Zaistniałą sytuację dyrektor szkoły lub pedagog lub psycholog szkolny omawiają
z uczniami w klasie w obecności wychowawcy.
3. Na posiedzeniu rady pedagogicznej przeprowadza się analizę zaistniałego
zdarzenia, a także dokonuje oceny zachowań dziecka w kontekście jego
dotychczasowego zachowania i podejmuje decyzje o jego dalszych losach
(wsparcie, pomoc, kara, przeniesienie).
4. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zebranie dokumentacji z każdego
zdarzenia.
5. Z każdej rozmowy przeprowadzonej na terenie szkoły odnośnie sytuacji
wymienionych w procedurach należy sformułować notatkę, którą podpisują
osoby uczestniczące w rozmowie.
6. Wychowawca stosując system kar i nagród zgodnych z WSO i stara się
rozwiązywać zaistniałe problemy wychowawcze. Z każdej przeprowadzonej
rozmowy wychowawczej z uczniem, a także z rodzicami danego ucznia
sporządza notatkę w dzienniku, którą podpisują osoby w niej uczestniczące.
7. W przypadku narastających trudności wychowawczych z danym uczniem
wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o danej sytuacji
pedagoga lub psychologa szkolnego.
Metody współpracy szkoły z policją:
1. W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują
stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
2. Koordynatami współpracy są: pedagog, psycholog szkolny oraz specjalista
do spraw nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.
3. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:
 Spotkania Rady Pedagogicznej z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich
i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością i demoralizacją
dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.
 Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat
odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów
narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych, sposobów
unikania zagrożeń.
 Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona
przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz
przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży.
 Wspólny, szkoły i policji, udział w lokalnych programach profilaktycznych
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania
demoralizacji i przestępczości nieletnich.
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I.

Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły
ucznia palącego papierosy

1. Przekazuje informację wychowawcy klasy lub pedagogowi/psychologowi
szkolnemu.
2. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny wzywa do szkoły rodziców/prawnych
opiekunów i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez ucznia.
3. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny przeprowadza z uczniem i jego
rodzicami rozmowę dotycząca przyczyn i konsekwencji palenia papierosów.
4. W przypadku powtarzającego się palenia papierosów przez ucznia, pedagog
szkolny/psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcą podejmuje działania
terapeutyczne wobec ucznia oraz decyzją dyrektora szkoły, uczeń może być
zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziału w wycieczce, dyskotece).

II.

W przypadku spożywania przez ucznia alkoholu na terenie szkoły
bądź uzasadnionego podejrzenia znajdowania się w stanie upojenia
alkoholowego.

1. Pracownik powiadamia dyrektora szkoły/wychowawcę/pedagoga/psychologa
szkolnego.
2. Wychowawca lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje rodziców ucznia i
jednocześnie wzywa ich do szkoły.
3. Dyrektor szkoły wzywa policję, jeżeli zachowanie ucznia daje powody
do interwencji policji.
4. W razie stwierdzenia stanu upojenia bądź odurzenia, do czasu przybycia
rodziców, wychowawca/nauczyciel zapewnia uczniowi niezbędną opiekę.
5. W przypadku niemożności przybycia rodziców wychowawca/nauczyciel
zapewnia uczniowi opiekę podczas pomocy medycznej lub interwencji policji.
6. W wyznaczonym terminie wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza
z uczniem i jego rodzicami rozmowę dotycząca zaistniałej sytuacji,
7. W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji dyrektor
powiadamia sąd
rodzinny.
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III.

Procedura postępowania w przypadku dziecka, które zostało
skrzywdzone na terenie szkoły

1. W przypadku ujawnienia sytuacji, w której skrzywdzone jest dziecko, nauczyciel
lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest o zgłoszenia tego faktu wychowawcy
lub pedagogowi/psychologowi szkolnemu.
2. Wychowawca
/pedagog/psycholog
szkolny
przeprowadza
z
osobą
powiadamiającą rozmowę w celu ustalenia jak największej ilości faktów.
3. Wychowawca wraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadzają
z uczniem skrzywdzonym rozmowę, udzielając mu doraźnego wsparcia.
4. W przypadku fizycznego skrzywdzenia, uczeń odprowadzony jest przez
wychowawcę do pielęgniarki szkolnej, która ocenia stan zdrowotny dziecka,
udziela pierwszej pomocy. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel
telefonicznie powiadamia rodziców o konieczności zgłoszenia się do szkoły po
dziecko.
5. Do szkoły zostają zaproszeni rodzice dziecka krzywdzonego i krzywdzącego.
Pedagog/psycholog szkolny wraz z wychowawcą powiadamiają ich o podjętych
przez szkołę działaniach interwencyjnych.
6. W przypadku podejrzenia o krzywdzenie dziecka przez osoby dorosłe,
po
wstępnym
rozpoznaniu
sprawy,
dyrektor
we
współpracy
z pedagogiem/psychologiem/ wychowawcą kieruje sprawę do sądu rodzinnego.
7. Pedagog/psycholog szkolny wraz z wychowawcą ucznia krzywdzącego
przeprowadzają z nim rozmowę wychowawczą.
8. Wobec ucznia krzywdzącego zastosowana zostaje „Procedura postępowania
nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia".

IV.

Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego
zachowania ucznia

1. Nauczyciel, w sytuacji agresywnego zachowania ucznia, zobowiązany jest
do natychmiastowej, doraźnej interwencji, polegającej na przerwaniu aktu
przemocy i przeprowadzeniu rozmowy mającej na celu ustalenie przyczyn i
okoliczności zdarzenia
2. Przekazuje informację wychowawcy ucznia zachowującego się agresywnie.
3. Wychowawca
przeprowadza
rozmowę
z
uczniem,
uświadamiając
mu nieodpowiednie (niebezpieczne) zachowanie, a następnie uświadamia go o
konsekwencjach jego działania oraz wspólnie odnajdują alternatywne sposoby
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
4. Wychowawca przekazuje informację rodzicom ucznia o jego agresywnym
zachowaniu, zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców/opiekunów
prawnych rozmowy z dzieckiem, na temat przestrzegania norm i zasad
społecznych oraz wzrastania w bezpiecznym środowisku.
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5. W
uzasadnionych
przypadkach
(zachowanie
szczególnie
groźne
lub niepokojące), wychowawca wzywa rodzica /prawnego opiekuna do szkoły
w celu poinformowania o zajściu oraz wskazuje miejsca, gdzie rodzic może
uzyskać pomoc i ewentualna diagnozę.
6. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami
(pobicia, zaczepianie, agresji słownej, itp.), wychowawca w porozumieniu
z rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania
dalszych wskazówek dotyczących. prowadzenia ucznia oraz zastosowania
odpowiedniej formy terapii.
7. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów,
pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły
i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rejonowego/wydział rodzinny
i nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego
demoralizacji ucznia.

V.

Procedura w przypadku pojawienia się konfliktów w szkole

1. Ustalenie przez strony konfliktów podstawowych , które będą obowiązywały
podczas rozwiązywania konfliktów- konstruktywne metody komunikacji.
2. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb objęcie pomocą psychologicznopedagogiczną na terenie szkoły przez pedagoga/psychologa stron konfliktu.
3. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych (rozmowa ze stronami konfliktu, interwencja pedagoga,
psychologa, dyrektora) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych
rezultatów, albo któraś ze stron odmawia współpracy dyrektor szkoły
powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję.
4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji powiadomionych instytucji.

VI.

Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym
trudności wychowawcze

1. Wychowawca, po rozpoznaniu potrzeb ucznia, informuje rodziców
o istniejących trudnościach i zapoznaje ich ze swoim planem działań,
jednocześnie zobowiązując do rzetelnej współpracy.
2. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem
nauczyciel inicjuje współpracę z pedagogiem/psychologiem szkolnym, celem
uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu problemów wychowawczych.
Wychowawca we współpracy z rodzicami podejmuje działania zmierzające do
eliminacji trudności i rozwiązania problemów ucznia związanych z
funkcjonowaniem ucznia w szkole.
3. W razie potrzeby wychowawca/pedagog/psycholog szkolny występuje
do rodziców z propozycją badań w poradni psychologiczno- pedagogicznej,
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rzetelnie informując ich o znaczeniu opinii psychopedagogicznej w dalszej
edukacji dziecka.
4. Na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo
zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia
dotychczasowe oraz planowane działania.

VII.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, zniszczenie, pozostawienie
bez nadzoru nauczyciela lub innego pracownika szkoły, przedmiotów wartościowych
(np.: telefon, torba, plecak, przedmioty audiowizualne, zegarek). Przedmioty
wartościowe uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność. W przypadku, gdy
nauczyciel lub inny pracownik szkoły jest świadkiem kradzieży lub został
poinformowany przez uczniów o dokonaniu kradzieży przez innego ucznia na terenie
szkoły, jest zobowiązany do podjęcia następujących działań:
 sporządzenie notatki (załącznik nr 1),
 nauczyciel lub pracownik szkoły przeprowadza z uczniem rozmowę
wyjaśniająco – dyscyplinującą we współpracy z wychowawcą,
 nauczyciel ma prawo zażądać zwrotu przywłaszczonej rzeczy, zażądać aby
pokazał zawartość tornistra oraz kieszeni w obecności innego pracownika
szkoły,
 nauczyciel powiadamia dyrekcję oraz wzywa rodziców do natychmiastowego
wstawienia się w szkole,
 w przypadku powtarzających się kradzieży lub kradzieży o znacznej wartości
dyrektor powiadamia policję,
 wystąpienie takiego incydentu ma wpływ na ocenę z zachowania.
Kontrakt między rodzicami, a szkołą powinien zawierać (Załącznik 2):
 zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem,
 zobowiązanie do częstszego kontaktu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym
(ustalić częstotliwość),
 kontrakt z rodzicami powinien zawierać czas jego obowiązywania, datę
i podpisy,
 kopię kontraktu otrzymuje rodzic i pedagog szkolny.
Kontrakt pomiędzy wychowawcą a uczniem powinien zawierać (Załącznik 3):
 zobowiązanie do zaniechania działania niezgodnego z prawem (napisać
konkretnie),
 ponieść konsekwencję podejmowanych działań (napisać jakie),
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 zgodę na poniesienie surowszych konsekwencji (napisać jakiej) w przypadku,
gdy zachowanie nie ulegnie zmianie.
W przypadku złamania zasad kontraktu pedagog szkolny na wniosek wychowawcy klasy i za
zgodą dyrektora szkoły ma prawo wystąpić z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ucznia
do Sądu Rodzinnego.

VIII.

Procedury postępowania nauczyciela w przypadku popełnienia
czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 roku życia.

1. Niezwłoczne powiadamia pedagoga.
2. Pedagog szkolny ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Pedagog powiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły:
a) W przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)
lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu
znana pedagog/dyrektor szkoły powiadamia niezwłoczne Policję.
b) Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

IX.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu
karalnego

Nauczyciel (wychowawca) będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
 udzielenia pierwszej pomocy /pomocy przedmedycznej/, bądź zapewnienia jej
udzielenia poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej, ewentualnie karetki
pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,
 niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły,
 powiadomienia rodziców ucznia,
 niezwłocznego wezwania Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna
i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie
okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 Zapewnienie uczniowi wsparcia oraz pozostanie z nim do momentu pojawienia
się rodziców/ opiekunów prawnych

X.

Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od
realizowania obowiązku szkolnego

1. Nauczyciel odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych zajęciach
lekcyjnych.
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2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności dziecka w terminie
ustalonym przez Radę Pedagogiczną.
3. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie,
wychowawca powiadamia o nieobecnościach rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia.
4. Informacja może być przekazana telefonicznie, listownie. Rodzice mogą też być
poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.
5. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna prawnego) z wychowawcą rodzic nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci
na spotkania indywidualne, oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia
od obowiązku szkolnego, wychowawca zgłasza fakt pedagogowi szkolnemu.
6. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez rozmowę z uczniem
lub rodzicami ucznia na terenie szkoły albo wywiad w domu rodzinnym ucznia.
7. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne
działania zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez
danego ucznia.
8. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego,
pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą ucznia pisemnie
informuje sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich) o uchylaniu się ucznia
od obowiązku szkolnego.
9. Sąd rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy zapobiegając w ten
sposób demoralizacji ucznia.
XI.

Procedura w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia
potrzebującego pomocy psychologiczno– pedagogicznej

1. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów,
w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności: obserwację
pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie
u uczniów: trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień oraz doradztwo
edukacyjno-zawodowe.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista
niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem
i informują o tym wychowawcę klasy.
4. Wychowawca klasy lub dyrektor informuje innych nauczycieli lub specjalistów
o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich
bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
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5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że
konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach:
zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno
–
kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, konsultacje dla
uczniów, rodziców lub nauczycieli odpowiednio wychowawca klasy lub
dyrektor planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane (załącznik
nr 4).
6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę
wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogąbyć przeznaczone na
realizację tych form.
7. Wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologicznopedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia w zależności
od potrzeb z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia
z uczniem, poradnią itp.
8. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca klasy osobę, której
zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.
9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także
okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą
realizowane, jest zadaniem Zespołu ds. pomocy psychologicznopedagogicznej. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
10. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się
rodziców ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne
formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje
pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia albo
pełnoletniego ucznia.

XII.

Procedura w sprawie dostosowywania wymagań programowych na
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
1. Wyniki badań ppp są objęte ochroną danych osobowych i tylko rodzic ma prawo
podjąć decyzję o ich ujawnieniu.
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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
szkole, opinia w pierwszej kolejności powinna trafić do pedagoga szkolnego,
który prowadzi centralny rejestr danych.
4. Pedagog szkolny przekazuje wyciąg z opinii wychowawcy klasy i omawia
jej treść, następnie wszyscy nauczyciele uczący mają obowiązek zapoznać się z
zaleceniami ppp oraz je respektować.
5. Jeżeli uczeń otrzymuje zalecenia do dostosowania wymagań edukacyjnych,
każdy z nauczycieli uczących jest zobowiązany złożenia pisemnego
dostosowania wymagań edukacyjnych z danego przedmiotu.
6. Rejestr zobowiązań znajduje się u pedagoga szkolnego.
7. Wobec uczniów, którym ppp zaleciła dostosowanie wymagań edukacyjnych
ze względu na specyficzne trudności w nauce szkoła ma obowiązek w ramach
posiadanych środków zapewnić zajęcia z terapii pedagogicznej.
8. Uczniowi, któremu zaproponowane zostały dodatkowe zajęcia z terapii
pedagogicznej ma obowiązek w nich uczestniczyć.
9. Jeżeli, pomimo aktualnej opinii z ppp o dostosowaniu wymagań programowych
uczeń nie wykazał żadnej inicjatywy, nie uczęszczał na zaproponowane zajęcia,
nie pracował w domu, nauczyciel ma prawo nie respektować zaleceń poradni
i traktować ucznia według ogólnych zasad.

XIII.

Procedura rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie pomocy
materialnej
1. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny uzyskują informacje o sytuacji
materialnej rodziny ucznia pod kątem udzielenia pomocy poprzez:
 indywidualną rozmowę z rodzicami,
 indywidualną rozmowę z uczniem,
 wywiady środowiskowe.
2. W przypadku zgłoszenia przez rodziców ucznia pogorszenia się warunków
materialnych rodziny wychowawca klasy, pracownicy świetlicy, pedagog,
psycholog szkolny informują się wzajemnie o zaistniałej sytuacji.
3. Każdy wniosek o przyznanie obiadów finansowanych przez ośrodki pomocy
społecznej oraz innej formy pomocy materialnej, pedagog szkolny zgłasza
pracownikowi MOPS, który przeprowadza w danej rodzinie wywiad
środowiskowy.
4. Współpraca z MOPS ma charakter dwukierunkowy, informacje przekazywane są
w obie strony.

XIV.

Procedura rozpoznawania środowiska ucznia
13

1. Komunikowanie się jest podstawową cechą systemu rozpoznawania środowiska
uczniów.
2. Wymiana informacji na temat poszczególnych uczniów zachodzi między
współdziałającymi osobami zatrudnionymi w szkole: dyrektorem szkoły,
wychowawcami, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcami
świetlicy, pracownikiem biblioteki, pielęgniarką szkolną.
3. Na wniosek pedagoga szkolnego informację uzupełniają osoby zatrudnione poza
szkołą, tj.: pracownicy ośrodka pomocy społecznej, komendy powiatowej policji,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądu (kuratorzy sądowi).
4. Na podstawie wypełnianej przez rodzica ankiet (załącznik nr 4)oraz rozmów
z wychowawcą pedagog szkolny sporządza wykaz uczniów:
 zagrożonych demoralizacją,
 trudnych wychowawczo,
 wymagających pomocy materialnej.
5. W przypadku nagłego wystąpienia problemów ucznia: niespełnienie wymagań
szkoły, zmiana zachowania, wagary, agresja, nieposłuszeństwo, używanie
środków psychoaktywnych, itp., pedagog szkolny razem z wychowawcą
lub po konsultacji z nim przeprowadza wywiad środowiskowy ustalając
warunki socjalno-bytowe, relacje między dzieckiem a rodzicami i rodzeństwem,
system kar i nagród, czas wolny dziecka itp.
6. Wizyta domowa może służyć rozpoznaniu sytuacji domowej ucznia oraz
przybierać charakter poradnictwa wychowawczego lub interwencyjnego.
7. W sytuacjach wyjątkowych pedagog szkolny może korzystać z pomocy,
pracownika socjalnego oraz kuratora sądowego.
8. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkolny wnioskuje o kierowanie spraw
uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rejonowego - Wydział
Rodzinny i Nieletnich.

XV.

Postępowanie nauczycieli w przypadku niedozwolonego użycia
telefonu komórkowego przez ucznia

W przypadku stwierdzenia, że uczeń złamał zasady dotyczące korzystania z telefonów
komórkowych na terenie szkoły nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
 Nauczyciel poleca uczniowi wyłączenie aparatu telefonicznego i oddanie go.
 Nauczyciel przekazuje telefon wychowawcy, a w przypadku gdy uczeń uchyla
się od obowiązku oddania telefonu zgłasza zdarzenie wychowawcy.
 Wychowawca zatrzymuje telefon w depozycie szkolnym w sekretariacie szkoły
i wzywa rodziców w celu odebrania przez nich telefonu i przekazania informacji
o złamaniu zasad korzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego.
Wychowawca odnotowuje niewłaściwe zachowanie ucznia zgodnie z WSO.
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Na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych obowiązuje zakaz
używania telefonów komórkowych (telefon musi być wyłączony).
Za zniszczenie, zgubienie czy kradzież na terenie szkoły telefonu komórkowego szkoła nie
ponosi odpowiedzialności.

XVI.

Procedura do stosowania w przypadku przebywania obcej osoby na
terenie szkoły

Przez osobę „obcą” na terenie szkoły rozumie się osobę, która:
 nie jest rodzicem ucznia tej szkoły,
 nie jest pracownikiem szkoły,
 nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły, wychowawcę klasy lub innego
pracownika i która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady
i normy współżycia społecznego bądź też w inny sposób stanowi zagrożenie dla
porządku na terenie szkoły oraz bezpieczeństwa uczniów lub innych osób
przebywających na terenie szkoły.
Każdy nauczyciel w przypadku, gdy zauważy na terenie szkoły osobę, której
zachowanie lub wygląd wzbudza niepokój:
1.
2.
3.
4.

Obserwuje zachowanie tej osoby, ustala powody jej obecności w szkole.
W przypadku trudności z ustaleniem tego- pyta ją o cel wizyty w szkole.
Jeśli uzna za stosowne -prosi ją o opuszczenie terenu szkoły.
W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań
z jej strony- informuje dyrektora szkoły i wspólnie z nim podejmuje mediacje
w celu nakłonienia jej do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też
opuszczenia terenu szkoły.
5. W sytuacjach drastycznych niezwłocznie powiadamia Policję i jednocześnie
podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników
przed skutkami niebezpiecznych zachowań osoby obcej.

XVII.

Postępowanie nauczycieli w sytuacji zagrożenia incydentem
bombowym, terrorystycznym

1. Nauczyciel, który przyjął zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub
ujawnił przedmiot niewiadomego pochodzenia, co, do którego istnieje
podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, zgłasza ten fakt:
 dyrektorowi szkoły,
 dyrektor szkoły powiadamia Policję.
2. Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:
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 rodzaj zagrożenia i źródła informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna,
ujawniony podejrzany przedmiot),
 treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego,
 nr telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny
czas jej przyjęcia,
 adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej,
 opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
(Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia)
3. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie
zagrożenia bombowego - do czasu przybycia Policji akcją ewakuacyjną kieruje
dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba.]
Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze:
- telefon alarmowy 112
- pogotowie ratunkowe - 999
- straż pożarną - 998
- pogotowie: energetyczne - 991
Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
kierowanie akcją.
Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.
Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić
dyrektora i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie
opuścić zagrożony rejon.
Ewakuacja przebiega zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą
w szkole.

XVIII.

Procedura do stosowania w przypadku klęski żywiołowej (pożar,
rozpylenie na terenie szkoły szkodliwej substancji toksycznej).

Nauczyciel, który zaobserwuje lub uzyska od innych informację potwierdzająca
powyższe sytuacje, ma obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.

Przebywania z uczniami do czasu rozwiązania sytuacji.
Natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły.
Wyprowadzenia uczniów z miejsca zagrożenia.
Udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym uczniom.
W miarę możliwości usunięcia skutków zagrożenia.
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6. Równolegle do działań nauczyciela zawartych w pkt. 3,4,5 –dyrektor wdraża
stosowne
procedury dotyczące postępowania w powyższych sytuacjach:
 powiadamia o zdarzeniu Policję, a także-stosownie do rodzaju materiałów
lub substancji -straż pożarną , SANEPID i w razie potrzeby pogotowie
ratunkowe,
 kieruje ewakuacją zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami
ewakuacji,
 jeżeli jest to możliwe wraz ze społecznym inspektorem BHP organizuje
działania powstrzymujące dalsze rozprzestrzenianie się substancji,
 powiadamia u organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru
pedagogicznego.

XIX.

Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania
internetu/mediów elektronicznych:

1. Ujawnienie przypadku nadużywania internetu.
Informacja o nadmiernym korzystaniu z sieci lub komputera może dotrzeć
do nauczyciela/pedagoga z różnych źródeł: może być zgłoszona przez ucznia,
rodziców, innych nauczycieli.
2. Rozmowa z uczniem.
Zebranie informacji na temat podejrzeń o nadużywaniu internetu, jego formy
oraz częstotliwości.
3. Kontakt z rodzicami.
Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych do szkoły i poinformowanie ich
o obserwacjach dotyczących dziecka.
4. Zapewnienie wsparcia psychologicznego dziecku na terenie szkoły oraz
specjalistycznych placówek.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień
35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17
tel. 17 85 81 181 (rejestracja)
poradnia czynna pon.-pt. w godz. 8:00-20:00
e-mail: cpitu@odwyk.pl
www.uzaleznienia.rzeszow.pl
NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Poradnia Uzależnień „Karan”
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 17
tel./faks: 17 862 13 14
pon.-pt. w godz. 9:00-14:00, śr. w godz. 13:00-18:00, czw. w godz. 14:00-20:00,
pt. w godz. 15:00-20:00.
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e-mail: karan.rzeszow@op.pl
www.karan.pl
5. Wsparcie informacyjne dotyczące możliwości dalszych działań w sytuacji
nadużywania internetu, informacje dotyczące bezpośredniej pomocy
specjalistycznej.
Przekazanie kontaktu do zespołu pomocy w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa online Helpline.org.pl. Kontakt z zespołem jest możliwy pod
bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 oraz poprzez czat, od poniedziałku
do piątku w godz. 12.00- 18.00, jak również poprzez formularz: Zadaj nam
pytanie na stronie www.helpline.org.pl i e-mail: helpline@helpline.org.pl.
6. Podjęcie interwencji prawnej.
Większość sytuacji związanych z nadużywaniem internetu bądź komputera nie
wymaga powiadamiania sądu rodzinnego. Zgłoszenie sprawy do sądu
rodzinnego jest jednak wskazane: jeśli rodzice dziecka odmawiają współpracy i
nie kontaktują się ze szkołą, a uczeń nie zaprzestaje działań, które są dla niego
krzywdzące i skutkują niewywiązywaniem się z obowiązku szkolnego. W takiej
sytuacji dyrektor szkoły powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem
o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu z
nieletnimi.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia wezwania
pogotowia, policji a w dalszych czynnościach powiadomienie o zaistniałej
sytuacji sąd rodzinny.
7. Dokumentacja zgłoszenia.
Zebranie dokumentów w postaci: ksero z dziennika lekcyjnego, zeszytu
do korespondencji z rodzicem, dziennika pedagoga i psychologa szkolnego,
uzupełnienie wzoru zgłoszenia, notatka służbowa (załącznik nr 1 ).
8. Monitorowanie sytuacji.
Kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie się, czy nie
jest np. potrzebne dalsze wsparcie; sprawdzanie, jak realizuje obowiązek
szkolny, czy bierze udział we wszystkich zajęciach.

XX.

Procedura do stosowania w przypadku anonimowego telefonu z
pogróżkami lub informacjami materiałów zagrożeniu użyciem
materiałów wybuchowych.

Nauczyciel , który odebrał telefon z pogróżkami powinien:
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1. Prowadzić rozmowę w sposób umożliwiający uzyskanie jak największej ilości
informacji dotyczących zagrożenia oraz zapamiętać istotne dla zdarzenia
informacje -czas trwania rozmowy, dokładna treść, spostrzeżenia,
co do charakterystyki osoby dzwoniącej.
2. Natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.
3. Dyrektor lub osoba upoważniona powiadamia Policję, straż pożarną i pogotowie
ratunkowe.
4. Pozostać, jak i inni nauczyciele , z uczniami do czasu wyjaśnienia sprawy.
5. Dyrektor o zaistniałej sytuacji powiadamia organ prowadzący szkołę
oraz nadzór pedagogiczny.

XXI.

Procedura uruchomienia „NIEBIESKIEJ KARTY”

PODJĘCIE JEJ NIE WYMAGA ZGODY OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE
Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA – A”
(załącznik nr 5) przez przedstawiciela jednej z instytucji, który w toku prowadzonych
czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania
przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub
przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
Wypełnienie formularza powinno nastąpić:
 w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie
 w przypadku braku takiej możliwości (z uwagi na nieobecność tej osoby, stan jej
zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia), wypełnienie
formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu
z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie
 w przypadku, gdy nawiązanie kontaktu z tą osobą jest niewykonalne, wówczas
wypełnienie przedmiotowego formularza następuje bez udziału tej osoby.
Formularz „NIEBIESKIEJ KARTY – A” wypełnia:
1. PRACOWNIK SOCJALNY JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
w miejscu pobytu osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie lub podczas rozmowy w jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej,
2. PRZEDSTAWICIEL GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
podczas rozmowy w siedzibie gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. FUNKCJONARIUSZ POLICJI w tracie przeprowadzania interwencji domowej
lub podczas rozmowy w siedzibie jednostki Policji,
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4. PRZEDSTAWICIEL OŚWIATY podczas rozmowy w placówce oświatowej
lub w miejscu pobytu osoby dotkniętej przemocą w rodzinie
5. PRACOWNIK OCHRONY ZDROWIA W SYTUACJI:
 zgłoszenia się pacjenta, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty
przemocą w rodzinie do izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego,
oddziału pomocy doraźnej lub innej placówki opieki zdrowotnej
udzielającej pomocy medycznej stacjonarnie;
 interwencji zespołów ratownictwa medycznego u pacjenta, co do którego
istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, także
w przypadku stwierdzenia zaniedbań w zakresie funkcji rodzicielskich lub
opiekuńczych w miejscu realizowania wezwania,
 specjalistycznego zaopatrzenia lub hospitalizacji pacjenta, co do którego
istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie.
Powiadomienie zespołu interdyscyplinarnego:
I. KROK
Oryginał wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje się
niezwłocznie przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury. Kopia formularza
„Niebieska Karta – A” pozostaje u wszczynającego procedurę. Należy więc
przyjąć, iż w ciągu 7 dni od wszczęcia procedury przewodniczący zespołu
interdyscyplinarnego powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią
formularza, a nie, że w siódmym dniu po wszczęciu procedury nastąpi wysłanie
formularza pocztą.
II. KROK
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”
przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
XXII.

Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole

W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, dyrektor, nauczyciel powinien:
1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje
na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu;
2. Zapoznać kadrę pedagogiczną i pozostałych pracowników szkoły w zakresie
postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia
objawów czy ataku choroby;
3. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami szkoły
opracować
4. Zasady postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno
na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby.
Procedury te mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc
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w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym
przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp.
5. Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego
dziecka
oraz
zobowiązanie
wszystkich
pracowników
placówki
do bezwzględnego ich stosowania;
6. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole do stosować
formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania
do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi formami
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor
lub nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców
lub prawnych opiekunów.

XXIII.

Procedura postępowania w przypadku
lubsamookaleczenia na terenie szkoły

próby

samobójczej

Każdy pracownik Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie ma obowiązek zareagowania
na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia.
O wysokim ryzyku zachowań samobójczych/samookaleczeń, świadczyć może
wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:
 Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei.
 Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów
pożegnalnych lub testamentu.
 Pozbywanie 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 zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.
 Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych.
 Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły
samobójstwo.
 Komunikowanie zamiarów samobójczych, żegnanie się z rówieśnikami,
bliskimi.
W sytuacji wystąpienia któregoś z w/w sygnałów podejmuje się odpowiednie
działania:
1. Przeprowadzić rozmowę z uczniem celem poznania przyczyny takich zachowań.
2. Powiadomić dyrekcję, pedagoga/psychologa szkolnego, rodziców o zaistniałych
podejrzeniach.
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3. Przeprowadzić rozmowę z rodzicem w obecności psychologa/pedagoga
szkolnego zalecając jak najszybszą interwencję i skonsultowanie się ze
specjalistami. Przekazać rodzicowi informacje o miejscu, gdzie można uzyskać
specjalistyczną pomoc (psychiatryczną, psychoterapeutyczną).
KLINICZNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DZIENNY
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W ŁAŃCUCIE
ul. Paderewskiego 5
37 - 100 Łańcut
17 224 01 32
17 224 01 48 (oddział dzienny)
4. Objąć ucznia systematyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie
szkoły.
5. Stale obserwować stan emocjonalny ucznia jak również jego zachowania na
terenie szkoły.
Pracownik szkoły będący świadkiem próby samobójczej bądź samookaleczenia
na terenie szkoły zobowiązany jest:
1. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, poinformować pielęgniarkę
szkolną w celu podjęcia dalszych decyzji pod względem medycznym.
2. Przekazać informacje o zdarzeniu dyrektorowi szkoły, który powiadamia
pogotowie.
3. Zawiadomić wychowawcę, który natychmiast wzywa rodziców/prawnych
opiekunów.
4. Otoczyć ucznia opieką i nie pozostawiać samego, towarzyszyć mu (zwiększyć
poczucie bezpieczeństwa ucznia, chronić przed zbędnymi czynnikami
stresowymi oraz zminimalizować poziom lęku u ucznia).
5. W miarę możliwości usunąć wszystko, co mogłoby ułatwić dokonanie zamiaru
przez ucznia.
6. Spokojnie i bez rozgłosu przeprowadzić ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce
i razem poczekać na przyjazd odpowiednich służb lub rodziców/prawnych
opiekunów.
7. Sporządzenie notatki służbowej z podjętych działań (załącznik nr 1).
8. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy o próbie
samobójczej/samookaleczenia się ucznia celem wypracowania wspólnych
metod i działań oraz stałej obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do
szkoły przez wszystkich nauczycieli.
9. Uczeń po powrocie do szkoły (np. po pobycie w szpitalu) zostaje objęty
systematyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
10. Uzupełnienie z rodzicem/opiekunem prawnym załącznika 7 lub 8- adekwatnie
do sytuacji.
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Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem szkolnym planuje
strategie postępowania w oparciu o ewentualne zalecenia specjalisty (psychiatry).
Podejmuje także współpracę z rodziną ucznia, proponuje konsultacje rodzinne, aby
wzmocnić system rodzinny oraz zapewnić bezpieczeństwo i opiekę wychowankowi

XXIV.

Procedura postępowania w sytuacji zaniedbywania ucznia przez
rodziców
1. W przypadku zauważenia faktu zaniedbywania ucznia przez rodziców należy
wezwać ich do szkoły i przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą.
2. Jeżeli zostanie potwierdzony fakt zaniedbywania należy przeprowadzić wywiad
środowiskowy – wychowawca i pedagog szkoły.
3. W razie braku poprawy sytuacji należy zawiadomić Policję, Sąd Rodzinny
i Nieletnich, Kuratora.

i. Procedura postępowania w sytuacji przemocy seksualnej wobec
dziecka
1. W przypadku podejrzenia, że dziecko stało się ofiarą przemocy seksualnej
należy ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły.
2. Pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły rozmawia z dzieckiem.
3. Jeżeli fakt przemocy seksualnej zostanie stwierdzony dyrektor szkoły
zawiadamia Policję.
Pomoc dziecku – osobie doznającej przemocy seksualnej:
Nie należy bać się rozmawiać z dziećmi – osobami doznającymi przemocy seksualnej,
a także z ich rodzicami. Warto w czasie rozmowy zastosować się do zasad
wymienionych poniżej:
 Zapewnij dziecko, że mu wierzysz.
 Zadbaj o jego bezpieczeństwo, zrób wszystko, by uchronić je przed kolejnymi
aktami przemocy.
 Pochwal i doceń to, że opowiedziało o tym, co się wydarzyło.
 Spróbuj zrozumieć i zaakceptować fakt, że o molestowaniu nie powiedziało
wcześniej.
 Nie obwiniaj dziecka za to, co się stało.
 Wytłumacz mu, że całą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, ponosi
sprawca.
 Pozwól dziecku odczuwać i wyrażać wszystkie uczucia, jakie przeżywa w
związku z zaistniałą sytuacją (zarówno pozytywne, jak i negatywne).
 Nie powstrzymuj się od bliskiego fizycznego kontaktu z dzieckiem.
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 Nie bądź wobec niego nadopiekuńczy.
 Zapewnij mu specjalistyczną pomoc (medyczną, psychologiczną, prawną).

XXV.






Procedura postępowania nauczyciela w przypadku stwierdzenia
fałszerstwapopełnionego przez ucznia
Sytuacje fałszerstwa w szkole:
przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,
podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,
podkładanie prac innych uczniów jako własnych,
inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych,
wycieczce itp.).

1. Nauczyciel, który wykrył fałszerstwo, informuje o tym fakcie wychowawcę,
pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
2. Pedagog szkolny, wychowawca lub (w przypadku nieobecności
wychowawcy/pedagoga) nauczyciel, który stwierdził fałszerstwo, zawiadamia
telefonicznie rodziców ucznia o zdarzeniu i prosi o osobisty kontakt na terenie
szkoły.
3. Wychowawca klasy i pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicami oraz
z uczniem, który popełnił fałszerstwo. Wspólnie podejmują decyzję o dalszym
postępowaniu i karze zgodnej z WSO.
4. W przypadku powtórnego fałszerstwa dokonanego przez ucznia, szkoła zgłasza
sprawę na policję.

XXVI.

Procedura włamania się do dziennika elektronicznego

1. W przypadku zauważenia faktu dokonania zmian w elektronicznym dzienniku
nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły.
2. Dyrektor powołuje komisję, w celu ustalenia zakresu zmian w e-dzienniku.
3. Komisja dokonuje odtworzenia zapisów w e-dzienniku /na podstawie np.
protokołów posiedzenia Rady Pedagogicznej, dokumentacji nauczyciela/.
4. Dyrektor informuje uczniów, rodziców i nauczycieli wyniku prac komisji.
5. Dyrektor wymierza sprawcy karę zgodnie z WSO.
6. W przypadku nie wykrycia sprawcy Dyrektor zawiadamia Policję.

XXVII.

Postępowanie nauczycieli i rodziców w celu zapewnienia
bezpiecznego dojścia i powrotu dzieci z klas 1-3 do i ze szkoły
1. W klasach 1-3 obowiązkiem rodzica jest przyprowadzanie i odbieranie dziecka
ze szkoły.
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2. Rodzic ma obowiązek pisemnie poinformować wychowawcę o odbieraniu
dziecka przez inną osobę.
3. W wyjątkowych przypadkach, rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę
na samodzielny powrót dziecka ze szkoły. Uczeń musi mieć ukończone 7 lat.
4. Wychowawca przetrzymuje zgody rodzica, a informacje umieszcza
na określonej stronie dziennika.
5. W klasie pierwszej przez pierwszy semestr dzieci są odprowadzane przez
nauczyciela do szatni szkolnej, lub przekazywane do świetlicy.
6. W drugim semestrze klasy pierwszej oraz w klasie drugiej i trzeciej przez cały
rok uczniowie schodzą samodzielnie do szatni, gdzie są odbierani przez
rodziców.
7. W razie nieobecności rodzica obowiązkiem ucznia jest poinformowanie o tym
fakcie nauczyciela.
8. W wyjątkowej sytuacji jeśli rodzic nie odbierze dziecka o czasie, nauczyciel
pozostaje z nim przez 15 minut.
9. Po upływie 15 minut nauczyciel przekazuje dziecko do świetlicy, a sam próbuje
nawiązać kontakt z rodzicem.
10. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicem, nauczyciel przekazuje
dziecko do świetlicy szkolnej.
11. Jeżeli opóźnienia w odbiorze dziecka będą się powtarzać, nauczyciel zgłasza
problem pedagogowi.
12. Pedagog szkolny powiadamia policję o zaniedbaniu obowiązków sprawowania
opieki rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

XXVIII.

Postępowanie wobec rodziców lub opiekunów zgłaszających się
po odbiór dzieci w stanie nietrzeźwym
1. W żadnym wypadku nie należy powierzać opieki nad dzieckiem osobie
znajdującej się pod wpływem alkoholu.
2. O podejrzeniu, że rodzic lub opiekun zgłaszający się po odbiór dziecka znajduje
się w stanie nietrzeźwym należy bezzwłocznie powiadomić wychowawcę klasy,
pedagoga szkolnego lub dyrekcję.
3. Pracownik szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły i wzywa
innego opiekuna dziecka.
4. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka
twierdząc, że nie znajduje się pod wpływem alkoholu – musi to udowodnić
(poddać się dobrowolnie badaniu alkomatem przez Policję).
5. Jeżeli badanie potwierdzi podejrzenia pracowników szkoły a ponadto nie można
skontaktować się z innym opiekunem dziecka powiadomione zostają
odpowiednie instytucje uprawnione do opieki nad dzieckiem w w/w sytuacji.

XXIX.

Postępowanie nauczycieli celem bezpiecznego udziału uczniów w
zajęciach pozalekcyjnych
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1. Rodzic wyraża pisemną zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach
pozalekcyjnych (dotyczy wszystkich uczniów naszej szkoły) – załącznik nr 6
2. Rodzic podpisuje oświadczenie dotyczące formy powrotu do domu. Powrót
samodzielny dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7 lat.
3. Nauczyciel informuje o terminie, czasie trwania i miejscu zajęć.
4. Na dodatkowe zajęcia świetlica wysyła dzieci po przerwie.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o rezygnacji lub zapisie na zajęcia
pozalekcyjne wychowawcę świetlicy.
6. Wychowawcy świetlicy po otrzymaniu listy uczniów uczęszczających na zajęcia
dodatkowe tworzą grafik uczniów korzystających z zajęć przechowują
go w dzienniku danej grupy.
7. Oświadczenia rodziców przechowywane są przez nauczycieli prowadzących
zajęcia.

XXX.

Procedury postępowania gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne
w przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej
1. Nauczyciela zgłasza wychowawcy lub dyrekcji szkoły fakt dolegliwości
zdrowotnych ucznia.
2. Wychowawca lub dyrektor szkoły zabiera ucznia z klasy i w miarę możliwości
udziela pierwszej pomocy.
3. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)
o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek natychmiastowego odebrania
dziecka ze szkoły.
4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem (prawnym opiekunem), gdy nie ma
zagrożenia życia i zdrowia dziecka, uczeń pozostaje w szkole pod opieką
nauczyciela lub wychowawcy (klasa, biblioteka, świetlica).
5. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka dyrektor szkoły
niezwłocznie wzywa pogotowie i powiadamia rodziców (prawnych opiekunów).

XXXI.

Procedury organizacji wycieczek szkolnych oraz zasad
bezpieczeństwa w trakcie ich trwania

Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinna być :
 osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły spośród pracowników
dydaktycznych albo inna osoba pełnoletnia w porozumieniu z dyrektorem
szkoły, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników
wycieczek szkolnych
 instruktor harcerstwa
 przewodnik turystyczny
 przewodnik turystyki kwalifikowanej
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instruktor turystyki
instruktor krajoznawstwa
organizator turystyki
pilot wycieczek

Obowiązki kierownika wycieczki:
 opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy
 opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim uczestników
 zapoznanie uczestników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas
wycieczkioraz ze sprzętem czy ekwipunkiem
 uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na
uczestnictwodzieci lub młodzieży w wycieczce
 zaplanowanie i zorganizowanie transportu, noclegów, wyżywienia,
ubezpieczenia,apteczki pierwszej pomocy
 wygenerowanie karty wycieczki z e-dziennika (powinna być oddana co najmniej
dwa dni przed wyjazdem, zatwierdzona,a jej kopia wraz z kopią listy
pozostawiona w szkole)
 określenie i podział zadań dla opiekunów wycieczki dotyczących
realizacjiprogramu oraz sprawowania opieki nad uczestnikami
 podzielenie zadań wśród uczestników
 dopilnowanie ,aby wszyscy uczestnicy posiadali właściwy ubiór i sprzęt
 zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki
orazsprawowanie nadzoru w tym zakresie
 dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.
Obowiązki opiekuna wycieczki:
 sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki
 współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu
i harmonogramu wycieczki lub imprezy
 nadzór
nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników
ze
szczególnymuwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa
 pełnienie nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników powierzonych zadań
 sprawdzanie stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego
miejscapobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po dotarciu do punktu
docelowego
 wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.
Zasady bezpieczeństwa
 Trasa i czas trwania wycieczki muszą być dostosowane do wieku i możliwości
uczestników. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać
udziału uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie
oraz uczniowie bez pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
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 Na udział w wycieczce przedmiotowej nie jest wymagana zgoda rodziców lub
opiekunów, powinna być jednak odnotowana w zeszycie wyjść i dzienniku
lekcyjnym.
 Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach, o ile nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych. Ich organizatorzy powinni jednak zapewnić
warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju
i stopnia niepełnosprawności.
 Przed wycieczką omówić z uczestnikami zasady bezpiecznego zachowania się,
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, wzajemnego komunikowania
się.
 W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów.
 Uczniowie
posługujący
się
sprzętem
turystycznym
zobowiązani
są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i posiadania np.: karty
rowerowej, karty pływackiej itp.
 Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą
do 10 uczniów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
 Nie prowadzimy wycieczek w czasie burzy ,huraganu , śnieżycy czy gęstej mgły.
 W przypadku zaginięcia, uczeń /uczniowie bezwzględnie pozostają w miejscu
zaginięcia i zawiadamiają np. straż miejską, policję (miasto),a w górach GOPR.
 Wszyscy uczestnicy wycieczek szkolnych powinni być objęci powszechnym
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku
wycieczek zagranicznych ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia.
 Nie wolno bez zgody rodziców podawać uczniom żadnych leków, za wyjątkiem
stosowania środków opatrunkowych. Do ucznia z objawami choroby należy
wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Po interwencji domagać się
wystawienia karty wizyty z pieczątką ZOZ i podpisem.
 Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci.
Wyjątek - pisemna zgoda rodzica ucznia , który będzie czekał w ustalonym
miejscu.Po odbytej wycieczce i przybyciu na miejsce zbiórki przypomnieć
uczestnikom o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do domu.
Wycieczki piesze
 na wycieczce przedmiotowej w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania
z publicznych środków lokomocji ,opiekę powinien sprawować co najmniej
1opiekunnad grupą 30 uczniów
 wycieczka z wykorzystaniem środków lokomocji publicznej w tej samej
miejscowości- 1 opiekun na 15 uczniów
 wycieczka poza miejscowość, w której znajduje się szkoła – 1 opiekun na 15
uczniów
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 na drodze publicznej poruszamy się w kolumnie, po prawej stronie; długość
kolumny nie może być większa niż 50 m ;odstępy między kolumnami nie mogą
być mniejsze niż 100m
 w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem idąc pojedynczo lewą
stroną drogi, ustępujemy nadjeżdżającym pojazdom
 inne warunki poruszania się po drogach publicznych powinny być zgodne
z przepisami ruchu drogowego
 tempo marszu powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego ucznia
 przerwy w marszu nie powinny być dłuższe niż 10 min.
 ciężar plecaka nie powinien być większy od normy obciążenia wg wieku, płci
i stopnia zaawansowania
 długość dziennego przemarszu (w zależności od wieku i stopnia
zaawansowania) zalecana do ok. 10 km
 ogólna długość trwania wycieczki ok. 5 godzin
Wycieczki górskie
 do 1000m n.p.m. 1 opiekun na 10 uczniów
 powyżej 1000m n.p.m. 1 opiekun na 7 uczniów lub w górach wysokich 1 na 5
 w terenie górskim na obszarze parków narodowych, rezerwatów przyrody
i powyżej 1000m n.p.m. wycieczkę może prowadzić tylko wykwalifikowany
przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej
 wyjście z przewodnikiem odnotowane jest zawsze w bazie GOPR ,a w czasie
wędrówki należy stosować się do jego poleceń
 tel. alarmowy GOPR, TOPR - 48 601100300 lub 985 czy 112
 uczestnicy wycieczki musza być wyposażeni w odpowiedni ubiór (trwałe buty,
kurtka, płaszcz przeciwdeszczowy lub składana parasolka) ze względu
na zmienność stanów pogody oraz prowiant
 należy racjonalnie dobrać termin wycieczki do pory roku i warunków
pogodowych
 wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek,
a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna
przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży
starszej długość trasy może ulec wydłużeniu
 na wędrówkę należy wybierać się wcześnie rano, aby zdążyć przed zmrokiem
dojść do punktu docelowego
 wszyscy uczestnicy poruszają się po oznakowanych szlakach z tym,
że na początku idzie przewodnik, a za nim uczniowie o słabszej kondycji; całość
zamyka wyznaczona osoba , np. jeden z opiekunów.
Wycieczki rowerowe
 każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać kartę rowerową
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powinien znać również trasę wycieczki, planowaną godz. wyjazdu i powrotu
1 opiekun na 7 uczniów, a w grupie nie może być więcej niż 15 uczniów
odstęp pomiędzy jadącymi grupami 200m
prowadzący wycieczkę jedzie na początku regulując tempo, za nim najsłabsi
w grupie, następnie pozostali uczniowie; drugi opiekun jedzie na końcu grupy
tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;
uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie),
jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
bagaż należy dokładnie umocować
opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia
do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle
oraz pompkę;
uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny
na głowę; z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być
przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa z światłem odblaskowym na końcu.
postoje należy organizować poza jezdnią
długość dziennego odcinka trasy nie powinna przekraczać 50 km, przy tempie
jazdy do 15 km/h.

Wycieczki autokarowe
 kierowca pojazdu jest zobowiązany przedstawić kierownikowi wycieczki kartę
przeglądu technicznego pojazdu; jeden kierowca może prowadzić pojazd
maksymalnie przez 8 godzin na dobę z przerwami na odpoczynek (trasa ok.500
km); pojazd powinien być oznakowany- przewóz dzieci
 opiekun powinien być zawsze ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać
grupy na 2 lub więcej pojazdów
 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika wycieczki)
 ilość uczestników wycieczki wraz z opiekunem nie powinna przekraczać ilości
miejsc w autokarze
 opiekunowie zajmują miejsce przy drzwiach
 należy zaplanować przerwy dla wypoczynku i załatwienia potrzeb
fizjologicznych na oznakowanych parkingach
 bagaże powinny być umieszczone w bagażniku i na półkach
 w czasie jazdy bezwzględnie przestrzegać zakazu poruszania się w obrębie
pojazdu
 w czasie jazdy zwrócić uwagę by uczniowie nie wychylali się przez okna
i nie wyrzucali na zewnątrz przedmiotów
 uczniowie z chorobą lokomocyjną powinni zająć miejsce w środku pojazdu
(najmniejsze kołysanie) nie zapominając o środkach zapobiegawczych.
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Wycieczki kolejowe
 1 opiekun na 9 uczniów
 nie wsiadać do pociągu będącego w ruchu
 zajmować miejsce w jednym przedziale (wskazana rezerwacja)
 w czasie jazdy uczestnicy nie wychylają się , nie wystawiają rąk i nie wyrzucają
przedmiotów przez okna
 nie wysiadać z pociągu w czasie jego biegu
 w celu obniżenia kosztów przejazdu powinno się nabywać bilet zbiorowy,
a uczestnicy powinni posiadać ważne legitymacje szkolne.
Wycieczki na basen
 uczestnicy stosują się do regulaminu pływalni i poleceń ratowników
 opiekun stale przebywa wraz z uczestnikami zwracając baczną uwagę
na ich właściwe zachowanie i bezpieczeństwo.
Wycieczki do muzeum
 stosujemy się do regulaminu wewnętrznego muzeum.
Wycieczki do kina
 stosujemy się do regulaminu wewnętrznego kina.
Procedura postępowania powypadkowego
 udzielenie pierwszej pomocy,
 zabezpieczenie miejsca wypadku,
 powiadomienie dyrekcji szkoły, rodziców lub prawnych opiekunów,
 zgłoszenie wypadku ciężkiego zbiorowego i śmiertelnego – organ prowadzący
szkołę, kurator oświaty, prokurator, państwowy inspektor sanitarny (zatrucie
pokarmowe),
 powołanie zespołu powypadkowego,
 ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
 przesłuchanie poszkodowanego i świadków (przesłuchanie uczniów powinno
odbywać się w obecności rodziców, wychowawcy klasy, pedagoga; zeznania
ucznia niepełnoletniego muszą być podpisane przez rodziców lub prawnych
opiekunów),
 sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności wypadku ucznia,
 zastosowanie środków profilaktycznych mających na celu poprawę
bezpieczeństwa i higieny.
Dokumentacja wycieczki
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 karta wycieczki (wygenerowana z e-dziennika) – oddana co najmniej na dwa dni
przed wyjazdem i zatwierdzona przez dyrektora szkoły (kopia pozostaje
w szkole),
 pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo ucznia
w wycieczce; powinny zawierać nr PESEL, informację o stanie zdrowia dziecka
czy przyjmowanych lekach,
 regulamin wycieczki, może być sporządzony jako tzw. kontrakt i podpisany
przez każdego uczestnika wycieczki.
Postanowienia końcowe
 kierownik i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdów,
zakwaterowania i wyżywienia;
 uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej odbywającej się
w dniach zajęć szkolnych, są zobowiązani do udziału w zajęciach szkolnych
w klasie wskazanej przez dyrektora szkoły;
 kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o możliwości
dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 kierownik i opiekunowie mogą dodatkowo ubezpieczyć się na czas wycieczki
od odpowiedzialności cywilnej.
Uwaga !
W ostatnich latach władze niektórych miast wprowadziły
oprowadzania wycieczek przez przewodników miejskich.
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obowiązek

Załącznik nr 1
NOTATKA SŁUŻBOWA
Imię i nazwisko
ucznia/uczennicy

Klasa
Data

Cel rozmowy

Ustalenia

Podpis osoby sporządzającej notatkę
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Załącznik nr 2
KONTRAKT POMIĘDZY WYCHOWAWCĄ I RODZICEM
Imię i nazwisko
rodzica/prawnego
opiekuna
Imięi nazwisko ucznia

Imię i nazwisko
wychowawcy

Powód dla którego
kontrakt zostaje zawarty

Określenie rodzaju
nałożonej przez
wychowawcę kary

Zobowiązanie rodziców
do szczególnego nadzoru
nad dzieckiem

Czas jego
obowiązywania

Data zawarcia
kontraktu

Podpis rodzica

Podpis
wychowawcy

Ja wyżej podpisany/a przyjmuję do wiadomości nałożoną przez szkołę karę oraz zobowiązuję się
do sprawowania szczególnego nadzoru nad moim synem/córką. Ponadto zobowiązuję się do
częstszego niż do tej pory kontaktu z wychowawcą.
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Załącznik nr 3
KONTRAKT POMIĘDZY UCZNIEM A WYCHOWAWCĄ

Imięi nazwisko ucznia

Imię i nazwisko
wychowawcy

Klasa
Powód dla którego
kontrakt zostaje zawarty

Przyjęcie do wiadomości
nałożonej kary i czasu jej
działania (opisać rodzaj
nałożonej kary)

Zobowiązanie ucznia
do zaniechania działań
niezgodnych z prawem

Zgoda na poniesienie
surowszych
konsekwencji
w przypadku, gdy
zachowanie nie ulegnie
poprawie (napisać
jakich)
Podpis ucznia

Podpis
wychowawcy
Data zawarcia
kontraktu
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Załącznik nr 4

INFORMACJA WYCHOWAWCZA O UCZNIU
Drogi Rodzicu!
Niniejsza ankieta pozwoli mi uzyskać
pracywychowawczej. Proszę o szczere odpowiedzi.

niezbędne

informacje

do

Imię i nazwisko ................………………………………………………………..................
1. Warunki materialne rodziny określa Pan/i jako:
a) bardzo dobre
b) dobre
c) dostateczne
d) złe.
2. Czy dziecko regularnie jada posiłki? (śniadanie, obiad, kolacja)
a) tak
b) nie, dlaczego?
- ze względu na trudną sytuację materialną rodziny,
- inne,
jakie?................................……………………………………………………………………………..........................
3. W jaki sposób dba o własne zdrowie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) ćwiczy na lekcjach w-f
b) samodzielnie uprawia sport
c) regularnie się odżywia
d) jada posiłki pełnowartościowe
inne,
jakie?.............…………………………………………………………………………….................................................
4. Jak dziecko spędza czas wolny? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
a) ogląda programy telewizyjne
b) czyta książki
c) gra na komputerze
d)spędza czas korzystając z Internetu
e) uprawia sport
f) spotyka się z koleżankami, kolegami
g) inne, jakie? ..............…………………………………………………………………………….............................
5. Ile czasu dziennie dziecko przeznacza na:
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a) naukę (nie licząc czasu spędzonego w szkole) ....................………….........
b) oglądanie telewizji ..........................................
c) komputer/internet .........................................................
6. Jakie zachowania u dziecka obserwuje Pan/i najczęściej ?
a) Jest miłe i kulturalne
b) Jest otwarte na ludzi
c) Złości się z byle powodu
d) Wybucha gniewem
e) Zamyka się w sobie
7 Jak często Pan/i rozmawia ze swoim dzieckiem o jego problemach?
a) regularnie,
b) zawsze, gdy jest taka potrzeba,
c) sporadycznie,
d) nigdy.
8. Jak Pan/i reaguje, kiedy dziecko mówi ci o złych wiadomościach ze szkoły,
niepowodzeniu, porażce?
a) rozmową z dzieckiem,
b) kontaktem z wychowawcę, nauczycielem,
c) krytyką dziecka,
d) krytyką nauczyciela,
e) złością,
f) w ogóle nie reaguje, uważając, że problem nie istnieje.
9. Jakie są przyczyny opuszczania zajęć lekcyjnych przez Pan/i dziecko?
a) choroba,
b) wagary,
c) lenistwo,
d) symulacja choroby,
e) potrzeby domowe,
f) inne, jakie? ..............................…………………………………………………………………………….............
10. Czy ma Pan/i spostrzeżenia, którymi chciałby podzielić się?
......................................……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękuję za wypełnienie ankiety
Pedagog szkolny
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Załącznik nr 5
NIEBIESKA KARTA – A1)
…………………...................................…

(miejscowość, data)

(pieczęć podmiotu, o którym mowa
w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
wypełniającego formularz „Niebieska Karta – A”)

I

DANE OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ
. W RODZINIE
1. Imię i nazwisko:
2. Imiona rodziców:
3. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy:
miejscowość:
województwo:
ulica:
numer domu:
numer mieszkania:
numer telefonu:
4. Aktualny adres pobytu:
kod pocztowy:
miejscowość:
województwo:
ulica:
numer domu:
numer mieszkania:
numer telefonu:

I

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY W
I RODZINIE
.
1. Zgłaszający:
osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie:
2. Zgłaszający:
inna osoba (np. rodzic, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba najbliższa, świadek):
1) Imię i nazwisko:
2) miejsce zamieszkania:
kod pocztowy:
ulica:

miejscowość:

województwo:

numer domu:

numer mieszkania:

numer telefonu:
I

DANE OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W
I RODZINIE
I
.
1. Imię i nazwisko:
2. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy:
miejscowość:
województwo:
ulica:
numer domu:
numer mieszkania:
numer telefonu:
3. Stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w
rodzinie:
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1)

Części I-XV, XVII i XIX-XXI wypełniają przedstawiciele
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Część XVI dodatkowo wypełnia przedstawiciel Policji.
Część XVIII dodatkowo wypełnia przedstawiciel ochrony zdrowia.

wszystkich

pomiotów

wymienionych

w

art.

9d

ust.

2

ustawy

IV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, ZACHOWYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
Formy przemocy w rodzinie
Stosowała przemoc fizyczną, w tym:

Wobec dorosłych

Wobec dzieci

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

TAK

NIE

wobec
kogo*

popychanie
uderzanie
wykręcanie rąk
duszenie
kopanie
spoliczkowanie
inne (podać jakie)
Uszkodzenia ciała, w tym:
zasinienia
zadrapania
krwawienia
oparzenia
inne (podać jakie)
Stosowała przemoc psychiczną, w tym:
izolację
wyzwiska
ośmieszanie
groźby
kontrolowanie
ograniczanie kontaktów
krytykowanie
poniżanie
demoralizację
ciągłe niepokojenie
inne (podać jakie)
Stosowała przemoc seksualną, w tym:
zmuszanie do obcowania płciowego i innych
czynności seksualnych
Inny rodzaj zachowań, w tym:
niszczenie/uszkodzenie mienia
zabór/przywłaszczenie mienia
groźba karalna/znieważenie
zmuszanie do picia alkoholu
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zmuszanie do zażywania środków
odurzających lub substancji
psychotropowych oraz niezleconych przez
lekarza leków
inne działające na szkodę najbliższych
(podać jakie)

* Na przykład: żony, męża, partnera, partnerki, matki, ojca, córki, syna.

V.

OD JAK DAWNA TE ZACHOWANIA MAJĄ MIEJSCE

VI. ZACHOWANIE
Zachowanie się osoby

Osoba, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie
TAK

NIE

Osoba, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie
TAK

NIE

trudność nawiązania kontaktu
spokojny/-na
płaczliwy/-wa
zastraszony/-na
unika rozmów
agresywny/-na
stawia opór Policji
VII. OPIS MIEJSCA ZDARZENIA
(np. szkody, zniszczone sprzęty, nieporządek, rozbite szkło, uszkodzone drzwi, brud, ślady krwi, ślady spożywania alkoholu,
wyczuwalna woń alkoholu, inne)

VIII. ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Świadek I
1. Imię i nazwisko:
2. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy:
ulica:

miejscowość:

województwo:

numer domu:

numer mieszkania:

numer telefonu:
Świadek II
1. Imię i nazwisko:
2. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy:
ulica:

miejscowość:

województwo:

numer domu:

numer mieszkania:

numer telefonu:
Świadek III
1. Imię i nazwisko:
2. Miejsce zamieszkania:
kod pocztowy:
ulica:

miejscowość:

województwo:

numer domu:
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numer mieszkania:

numer telefonu:

IX.

CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, BYŁA JUŻ
KIEDYKOLWIEK KARANA ZA PRZESTĘPSTWO Z UŻYCIEM PRZEMOCY LUB GROŹBY JEJ UŻYCIA:
TAK

NIE

NIE USTALONO

X. CZY W STOSUNKU DO OSOBY, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC
W RODZINIE, SĄD ZASTOSOWAŁ DOZÓR KURATORA SĄDOWEGO:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XI. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, NADUŻYWA
ALKOHOLU:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, NADUŻYWA
ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH LUB LEKÓW:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XIII. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, BYŁA
LECZONA PSYCHIATRYCZNIE:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XIV. CZY OSOBA, WOBEC KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJE PRZEMOC W RODZINIE, POSIADA
BROŃ:
TAK

NIE

NIE USTALONO

XV. CZY W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY W RODZINIE BYŁY PODEJMOWANE NASTĘPUJĄCE
DZIAŁANIA:
powiadamianie i interwencje Policji
powiadomienie prokuratury
zatrzymanie
dozór Policji
wydanie zakazu kontaktowania się z określonymi osobami
wydanie zakazu zbliżania się do określonych osób
wydanie postanowienia o obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
tymczasowe aresztowanie
wszczęcie postępowania karnego lub innego postępowania sądowego (jakiego? np. rozwodowego, rodzinnego)

poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego
odebranie dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie
zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu (w stosunku do kogo?)
leczenie innych uzależnień (jakich, w stosunku do kogo?)
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zobowiązanie do uczestnictwa w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

(nałożone

przez

kogo?)

udzielono pomocy medycznej
inne działania (jakie?)

XVI. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ POLICJĘ

Działania podjęte przez Policję

Osoba, co do której istnieje
podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie
TAK

NIE

Osoba, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie
TAK

NIE

pouczenie
środki przymusu bezpośredniego
(jakie?)

badanie na zawartość alkoholu
w organizmie

(wynik)

(wynik)

izba wytrzeźwień
policyjne pomieszczenia dla osób
zatrzymanych/do wytrzeźwienia
policyjne pomieszczenia dla osób
zatrzymanych
policyjna izba dziecka
XVII. DANE DOTYCZĄCE RODZINY
Inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie:
Lp.

Imię i nazwisko

Stosunek
pokrewieństwa

Czym się zajmuje*

Wiek

1
2
3
4
* Zawód, miejsce pracy, w przypadku dzieci – szkoła/klasa.

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE
JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE
1. Stan psychiczny:
pobudzony/-na

ospały/-ła/apatyczny/-na

płaczliwy/-wa

agresywny/-na

lękliwy/-wa

inny/-na (jaki/-ka?)

2. Porozumiewanie się:
trudno nawiązuje kontakt

chętnie nawiązuje kontakt
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małomówny/-na

jąka się

krzyczy

wypowiada się nielogicznie

odmawia odpowiedzi na zadawane pytania
porozumiewa się niewerbalnie (np. językiem migowym, gestami, piktogramami itp.)

Reakcja na osobę towarzyszącą (szczególnie ważne w przypadku dzieci):

3. Rodzaje uszkodzeń:
skaleczenia

ślady nakłucia

ślady ugryzienia

otarcia naskórka

siniaki

krwawienia

ślady oparzenia

zwichnięcia

złamania kości

czysta

brudna

wysuszona

odmrożona

odparzona

odleżyny

4. Stan higieny:
Skóra:

pieluszkowe zapalenie skóry
Włosy:

czyste

brudne

wszawica

łysienie/włosy powyrywane

ciemieniucha
5. Inne objawy podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie/zaniedbania:
strój brudny/nieadekwatny do pory roku

waga/wzrost nieadekwatne do wieku

rozwój nieadekwatny do wieku

wyniszczenie organizmu

odwodnienie

ponawianie zgłoszeń do lekarza

niekorzystanie z pomocy lekarza mimo przewlekłej choroby
niestosowanie się do wcześniejszych zaleceń lekarskich
6. Obrażenia i objawy spójne z wersją przedstawioną przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że
jest dotknięta przemocą w rodzinie:
TAK

NIE

7. W przypadku dziecka obrażenia i objawy spójne również z wersją przedstawioną przez rodzica lub
opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego:
TAK

NIE

8. Konieczność przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej:
TAK

NIE

9. Podjęte leczenie:
przyjęto na oddział szpitalny(jaki?)
skierowano do szpitala (jakiego?)
odesłano do domu

udzielono pomocy ambulatoryjnej
inne (jakie?)

10. Poinformowano o możliwości otrzymania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju
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uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334).
TAK

NIE

11. Wydano zaświadczenie lekarskie:
TAK

NIE

12. Wydano skierowanie na badanie lekarskie:
TAK

NIE

13. Wydano zwolnienie lekarskie od pracy:
TAK

NIE

XIX. PODJĘTE DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
1. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie:
powiadomienie Policji
udzielenie pomocy socjalnej
udzielenie pomocy medycznej
(w przypadku przemocy seksualnej należy działać zgodnie z procedurą postępowania Policji i placówki medycznej)

inne (jakie?)
2. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie, poprzez zapewnienie jej miejsca w placówce całodobowej:
specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
ośrodku wsparcia
ośrodku interwencji kryzysowej
domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
szpitalu
innych (jakich?)
3. Działania zmierzające do udzielenia pomocy dzieciom

4. Przekazanie informacji organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego

5. Inne (jakie?)

XX. WNIOSKI PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU WYPEŁNIAJĄCEGO FORMULARZ

XXI. DODATKOWE INFORMACJE
.............................................................................
(podpis przedstawiciela podmiotu wypełniającego
formularz „Niebieska Karta – A”)

...........................................................................
(data wpływu formularza „Niebieska Karta – A”
do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego)
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Załącznik nr 6

Zgoda na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……………………………………………………………klasa………………
imię i nazwisko ucznia

w zajęciach pozalekcyjnych …………………………………………………………………………………………………
nazwa zajęć

w roku szkolnym…………………..……………… .

Zajęcia odbywać się będą ……………….……….…………w sali .....…..... w godzinach .......………….....….......
dzień tygodnia

Forma odbioru dziecka - (właściwe podkreślić):
a) odbieram osobiście
b) odbierane jest przez. ……………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

c) wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu

………………………………………
podpis rodzica/opiekuna
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Załącznik nr 7
Łańcut, dnia ……………………..
Oświadczenie rodzica
Ja ……………………………… (imię i nazwisko rodzica) w dniu …………… zostałem/am
poinformowany/a

przez

…………......

o

zagrożeniu

suicydalnym

umojego

dziecka

………………………………………….. ucznia/uczennicy klasy …….. Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jana Pawła II w Łańcucie.
……………………...
Podpis rodzica
……………………...
Podpis wychowawcy
Zostałem/am poinformowany o konieczności niezwłocznej/szybkiej konsultacji specjalistycznej
(psychiatrycznej/psychologicznej), a także zostały mi przekazane numery tel. i adresy placówek, gdzie mogę
uzyskać pomoc:




Kliniczny Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla
Dzieci i Młodzieży w Łańcucie
ul. Paderewskiego 5
37 - 100 Łańcut
tel. 17 224 01 32
17 224 01 48 (oddział dzienny)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie,
ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut,
tel./fax.: 17 225 33 07
tel.: 508848576
tel.: 506588204

……………………...
Podpis rodzica
Informuję, że nie podejmę wyżej wskazanych form konsultacji specjalistycznej.
……………………...
Podpis rodzica
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Załącznik nr 8
Łańcut, dnia ……………………..
Oświadczenie rodzica
Ja ……………………………… (imię i nazwisko rodzica) w dniu …………… zostałęm
poinformowany …………...... o zauważonych objawach samookaleczenia umojego dziecka
………………………………………….. ucznia/uczennicy klasy…….. Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jana Pawła II w Łańcucie.
……………………...
Podpis rodzica
……………………...
Podpis wychowawcy
Zostałem/am poinformowany o konieczności niezwłocznej/szybkiej konsultacji specjalistycznej
(psychiatrycznej/psychologicznej), a także zostały mi przekazane numery tel. i adresy placówek, gdzie mogę
uzyskać pomoc:




Kliniczny Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla
Dzieci i Młodzieży w Łańcucie
ul. Paderewskiego 5
37 - 100 Łańcut
tel. 17 224 01 32
17 224 01 48 (oddział dzienny)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie,
ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut,
tel./fax.: 17 225 33 07
tel.: 508848576
tel.: 506588204

……………………...
Podpis rodzica
Informuję, że nie podejmę wyżej wskazanych form konsultacji specjalistycznej.
……………………...
Podpis rodzica
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