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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE 

PROCEDURY SZKOLNE- SPIS TREŚCI:  

1. Kontrola realizacja obowiązku szkolnego. Wagary 

2. Kontakty z rodzicami. 

3. Zwolnienie ucznia  z zajęć. 

4. Zwolnienie na konkursy/ zawody. 

5. Zwolnienie z wychowania fizycznego. 

6. Wycieczki i wyjścia. 

7. Złe samopoczucie ucznia podczas zajęć,  lekki wypadek, ciężki wypadek, zdarzenie 

lub wypadek ze skutkiem śmiertelnym. 

8. Epizod psychotyczny ucznia. 

9. Używki, demoralizacja ucznia. 

10. Czyn karalny (ofiara i sprawca), dewastacja mienia szkolnego. 

11. Uniemożliwienie prowadzenia zajęć. 

12. Uczeń z zespołem Aspergera. 

13. Identyfikacja ucznia. 

14. Materiały wybuchowe. 

15. Współpraca z policją. 

16. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 

17. Bezpieczeństwo w sieci. 

18. Telefony komórkowe. 

19. Regulamin zachowania uczniów na przerwach. 

20. Regulamin stołówki. 

21. Regulamin monitoringu szkolnego. 

22. Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich. 
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I. Procedura kontroli i egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego  

1. Systematyczna kontrola obecności uczniów na wszystkich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 

(obowiązek nauczyciela zaznaczenia nieobecności ucznia na zajęciach w dokumentacji przebiegu 

nauczania). 

2. Przestrzeganie procedury zwolnień uczniów.: 

- Obowiązki rodziców: 

a) rodzic usprawiedliwia nieobecności ucznia  w formie pisemnej lub zaświadczeniem lekarskim 

b) w przypadku nieobecności przekraczających 10 dni, Dyrektor może zawiadomić OPS o wgląd w sytuację 

rodziny. Wyjątkiem jest usprawiedliwienie zwolnieniem lekarskim.  

c) o chorobie/ nieobecności ucznia rodzic powiadamia wychowawcę do 3. dni od rozpoczęcia choroby 

(dziennik elektroniczny, rozmowa telefoniczna,  osobiście) 

d) zwolnienie lekarskie bądź usprawiedliwienie nieobecności przez rodzica w zeszycie korespondencji lub 

dzienniku elektronicznym należy przekazać  wychowawcy w ciągu tygodnia od ostatniego dnia 

nieobecności. Ten sam termin obowiązuje w przypadku dziennika elektronicznego.  

- Obowiązki wychowawcy: 

a) wychowawca ma obowiązek analizowania i szukania przyczyn wagarowania ucznia. Nie należy 

lekceważyć nawet incydentalnych nieobecności dziecka w szkole, które mogą być zwiastunem poważnego 

problemu. 

b) regularna kontrola frekwencji uczniów ( na koniec każdego miesiąca) i poinformowanie pedagoga o 

nieobecnościach przekraczających 50% 

c) w  przypadku braku informacji o przyczynie nieobecności, po upływie 3. dni nieobecności dziecka, 

wychowawca kontaktuje się z rodzicem. 

d) każde zwolnienie musi mieć formę pisemną i jest przechowywane przez wychowawcę do końca roku 

szkolnego 

e) w sytuacji, gdy nieuzasadnione nieobecności lub spóźnienia na lekcje utrzymują się, wychowawca 

informuje pedagoga lub psychologa szkolnego. 

f) pedagog lub psycholog szkolny zaprasza rodzica na rozmowę w celu zdiagnozowania sytuacji, podjęcia 

dalszych wspólnych działań odnośnie kontroli obecności ucznia na lekcjach, (ze spotkania sporządza się 

notatkę). 

g) jeżeli rozmowa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, pedagog/ psycholog szkolny wysyła do 

rodziców ucznia powiadomienie pisemne o liczbie opuszczonych godzin lekcyjnych z informacją o 

możliwości uruchomienia urzędowej procedury egzekwowania obowiązku szkolnego. 

h) kolejnym krokiem, w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia w 

szkole, jest wystosowanie upomnienia pisemnego wzywającego rodziców do wykonania obowiązku 

zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. 

2. W sytuacji wyczerpania wszelkich możliwych działań zaradczych szkoła zawiadamia sąd rodzinny lub OPS.  

3. Procedura postępowania w przypadku braku informacji o realizacji obowiązku szkolnego: 

a) nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko zobowiązuje dyrektora do podjęcia działań 

wynikających z odpowiednich przepisów. 

b) dyrektor równocześnie zawiadamia o tym fakcie odpowiedni organ prowadzący. 
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4. Postępowania w przypadku samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez ucznia (wagary): 

Nauczyciel w przypadku zauważenia faktu samowolnego opuszczenia zajęć lub szkoły przez ucznia lub 

otrzymania informacji o samowolnym opuszczeniu zajęć przez ucznia, podejmuje następujące działania: 

a) niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a w razie jego 

nieobecności Dyrektora szkoły. 

b) wychowawca, pedagog/psycholog lub Dyrektor natychmiast powiadamiają rodziców (prawnych 

opiekunów)o zdarzeniu. Jeśli rodzice potwierdzają przejęcie opieki nad dzieckiem, odstępuje się od 

powiadomienia policji.  

c) W przypadku braku kontaktu z rodzicami i wyczerpaniu wszystkich możliwości ustalenia miejsca 

pobytu ucznia Dyrektor zawiadamia policję. 
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II. Kontakty z rodzicami 

 

1. Sposoby komunikowania się pracowników szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów 

a) Spotkania z rodzicami 

b) Rozmowa telefoniczna 

c) Dziennik elektroniczny 

d) List polecony wysłany za pośrednictwem sekretariatu szkoły 

e) Informacje umieszczanie na stronie internetowej szkoły 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się w formie: 

a) zebrań klasowych (według harmonogramu ustalonego na początku września) 

b) spotkań indywidualnych (wcześniej ustalone z nauczycielem w terminie pasującym obu stronom, 

jednak  przed godziną 17:00) 

c) spotkań wynikających z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

d) innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły 

3. Obecność rodzica/opiekuna prawnego na zebraniach klasowych jest obowiązkowa. 

4. Rodzic/opiekun prawny nieobecny na zebraniu ma obowiązek skontaktowania się z 

wychowawcą/nauczycielem w ciągu najbliższych dwóch tygodni. 

5. Na pierwszym spotkaniu we wrześniu wychowawcy zbierają aktualne dane kontaktowe (numer 

telefonu, adres zameldowania, adres zamieszkania).  

6. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wychowawcy o 

zmianie danych, jeżeli następują one w czasie trwania roku szkolnego. 

7. Po zakończeniu rekrutacji szkoła organizuje spotkanie, podczas którego rodzice/prawni opiekunowie 

uczniów klas pierwszych informowani są o działalności i sposobie funkcjonowania szkoły. 

8. Wychowawcy, nauczycie i inni pracownicy pedagogiczni szkoły nie udzielają rodzicom/prawnym 

opiekunom informacji o uczniach w czasie prowadzonych przez nich zajęć ani podczas pełnienia 

dyżurów  

9. Miejscem spotkań nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów jest szkoła (sale lekcyjne, gabinety 

dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego). Poza terenem szkoły nie udziela się informacji na 

temat sytuacji ucznia. W uzasadnionych przypadkach (np. zajęcia indywidualne) spotkanie takie może 

odbyć się w domu ucznia. 

10. Szkoła nie udziela informacji o funkcjonowaniu ucznia drogą telefoniczną (z wyjątkiem sytuacji 

wymagających szybkiej reakcji). 

11. Udostępnienie prywatnego numeru telefonu wychowawcy lub nauczyciela może nastąpić tylko za jego 

osobistą zgodą. 

12. Wszyscy pracownicy pedagogiczni mają obowiązek sporządzenia pisemnej informacji dotyczącej 

odbytego spotkania, która zostaje umieszczona na dzienniku elektronicznym z zakładce Kontakty z 

Rodzicami 

13. Dziennik elektroniczny: 

a) W dzienniku elektronicznym na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące postępów ucznia: 

oceny, proponowane oceny półroczne i roczne, uwagi pozytywne lub negatywne z zachowania 



5 
 

b) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest odczytywać informacje nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 

14. Informacje umieszczone na stronie internetowej szkoły 

a) Na stronie internetowej szkoły umieszczone są dokumenty szkolne: statut, wewnątrzszkolne zasady 

oceniania, przedmiotowe zasady oceniania i rodzic ma możliwość zapoznania się z dokumentami 

szkolnymi umieszczonymi na szkolnej stronie internetowej. 

b) Na stronę internetową szkoły umieszcza się aktualne informacje o organizowanych imprezach szkolnych, 

konkursach oraz informacje o zmianach w harmonogramie szczególnych dni pracy szkoły.  

15. Zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących ocen i zachowania uczniów: 

a) Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące  ocen i zachowania ucznia rodzice/opiekunowie prawni kierują 

według poniższej kolejności do: 

- nauczyciela przedmiotu 

-  wychowawcy klasy 

-  wicedyrektora 

- dyrektora 

 - organu nadzoru pedagogicznego  

16. Zobowiązania rodziców: 

a) Rodzice spotykają się z nauczycielem do godziny 17.00 po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu i nie 

podczas dyżurów nauczyciela na przerwach.  

b) Rodzice ustalają termin spotkania z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.  

c) Po przyjściu do szkoły  rodzic czeka na parterze przy wejściu i nie wchodzi na teren szkoły bez 

nauczyciela. Może poprosić pracownika szkoły o poinformowanie nauczyciela o swoim przybyciu.  

d) Wszelkie sprawy związane z dzieckiem rodzice załatwiają przez sekretariat szkoły lub prosząc woźną o 

wezwanie właściwego pracownika/nauczyciela (o ile jest to możliwe w danym momencie). Jeśli 

pracownik/ nauczyciel nie mogą podejść w danej chwili, rodzic pozostawia wiadomość w sekretariacie 

szkoły lub u innego pracownika.  
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III. Zwolnienie ucznia z zajęć 

1. Rodzic  może zwolnić ucznia: 

a) z części zajęć w danym dniu po wypełnieniu druku zwolnienia w sekretariacie szkoły przez 

osobę zwalniającą i odbierającą ucznia  (załącznik nr 1)  

b) w formie pisemnej (z adnotacją czy dziecko może samodzielnie wrócić do domu) wysłane lub 

przekazane pierwszemu nauczycielowi, z którego lekcji ma być zwolniony  

c) korzystając z opcji usprawiedliwień w dzienniku elektronicznym z podaniem informacji czy 

dziecko może samodzielnie wrócić do domu.  

2. Dziecko może również odebrać inna pełnoletnia osoba upoważniona przez rodziców (podane imię i 

nazwisko) na zwolnieniu napisanym w formie papierowej. Nie dotyczy dzieci poniżej siódmego roku 

życia, które są odbierane według odmiennej procedury. 

3. Zwolnienia uczniów z lekcji przechowuje wychowawca klasy oraz sekretariat do końca danego roku 

szkolnego. 
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IV. Zwolnienia uczniów na zawody i konkursy 

Nauczyciel chcący zwolnić ucznia podejmuje następujące działania: 

1. Nauczyciel- opiekun uczniów biorących udział w konkursie, zawodach sportowych i innej imprezie w 

szkole lub poza szkołą, musi uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły. 

2. Sporządza w 3 egzemplarzach imienną listę uczestników, uwzględniając na niej cel zwolnienia, czas 

wyjścia i powrotu. Jeśli zwolnienie wiąże się z wyjściem poza teren szkoły postępuje zgodnie z 

przepisami dotyczącymi organizowania wycieczek szkolnych (załącznik nr 2). 

3. Przedstawia sporządzoną listę Dyrektorowi. Listy zostają opatrzone w sekretariacie szkoły pieczęciami. 

Jeden egzemplarz listy pozostawia w sekretariacie, drugi- wywiesza na tablicy w pokoju 

nauczycielskim w celu poinformowania pozostałych nauczycieli o zwolnieniu, trzeci- zabiera ze sobą. 

4. W dziennikach lekcyjnych wychowawca odnotowuje zwolnienie ucznia symbolem „nps”. 

5. W przypadku nieodpowiedniego zachowania ucznia lub braków w zapisach zaległości wychowawca ma 

prawo zakazać uczestnictwa w zawodach sportowych lub konkursach. 

6. Rodzice wypełniają zgodę na udział dziecka w konkursach/ zawodach /imprezach (załącznik nr 3). 

7. Uczniowie, którzy biorą udział w zawodach sportowych i konkursach reprezentują szkołę i jest to dla 

ucznia wyróżnienie oraz pozytywnie wpływa na ocenę z zachowania. 

8. W przypadku wyjść zbiorowych uczniowie nieuczestniczący w wyjściu, a obecni w szkole, pozostają 

pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora szkoły. 

Uczniowie biorący udział w zawodach/konkursach: 

1. Zobowiązani są, poza czasem zawodów, aktywnie uczestniczyć w tym dniu we wszystkich zajęciach 

przed wyjściem ze szkoły na zawody (konkursy) i po powrocie, zgodnie z planem lekcji. Oznacza to, że 

nie są zwolnieni z przygotowania się do zajęć, odrobienia zadania domowego, odpytywania, pisania 

kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych. Jeżeli uczniowie ci nie byli obecni na zapowiedzianym 

wcześniej sprawdzianie, czy pracy klasowej, piszą je po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

2. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności podczas zajęć w terminie do 5 

dni. Szkoła umożliwia pomoc w uzupełnieniu braków po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez 

rodziców ucznia  lub ucznia nauczycielowi organizującemu daną imprezę. 

3. Biorący udział w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, na prośbę nauczyciela 

przygotowującego do zawodów mogą zostać zwolnieni z odpowiedzi ustnych, pisemnych czy prac 

domowych w następnym dniu jednak są zobligowani do nadrobienia danego materiału. Decyduje o tym 

jednak nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

4. W przypadku wyjść zbiorowych, uczniowie nieuczestniczący w wyjściu, a obecni w szkole, pozostają 

pod opieką nauczyciela wskazanego przez wychowawcę. 

5. Przy wyjazdach na konkursy/zawody, szkoła korzysta ze środków komunikacji publicznej lub 

profesjonalnego przewoźnika. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu 

uczniów, znajdujących się pod jego stałym nadzorem w trakcie podróży.  
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V. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego. 

2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim 

zaświadczeniem /druk zaświadczenia lekarskiego/ wystawionym przez lekarza. 

3. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć w sekretariacie szkoły.  W przypadku dostarczenia kolejnego/ 

kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

na podstawie tych wszystkich zaświadczeń. 

4. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego,  w zależności 

od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w 

zajęciach. 

5.  Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć. 

6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca 

ucznia. 

7. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie 

przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega 

klasyfikacji z  przedmiotu. 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

9. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W 

szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może 

być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) 

złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są 

nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy. 

10. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione. 

11. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem  z wychowania 

fizycznego rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić 

zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

  



9 
 

VI. Wycieczki i wyjścia 

§ 1Zasady ogólne. 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie. 

§ 2 

Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki. 

1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii; 

b) poznawanie kultury i języka innych państw; 

c) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego; 

d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania 

e) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i 

funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów 

przyrody; 

f) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej  

g) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;  

h) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej; 

i) poznawanie zasad  bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

j) krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach 

odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i 

zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

 

2. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy: 

a) wycieczki przedmiotowe, inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

b) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie 

wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym 

sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności 

zastosowania tej wiedzy w praktyce 

c) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów 

przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym 

sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub 

długodystansowość na szlakach turystycznych 

d) warsztaty językowe oraz wyjazdy zagraniczne 

§ 3 

Organizacja wycieczek. 
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1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

2. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i 

organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, 

harmonogramu i regulaminu. 

3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. 

4. Wycieczki zagraniczne:  

 Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w §2 pkt 3.  

Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o 

organizowaniu takiej wycieczki (według wzoru Kuratorium Oświaty), przekazując kartę wycieczki (bez 

listy uczestników). 

Szkoła musi  zawrzeć  umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia 

na rzecz osób biorących udział w wycieczce 

Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki musi znać język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

5. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach 

zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. 

6. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły  

7.  Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

8. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca 

pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

9. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w §2 pkt. 3 kierownik i 

opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną 

realizację programu wycieczki. 

10.  Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły. 

11. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem, kierownik wycieczki wypełnia w dzienniku elektronicznym 

dokumenty oraz drukuje: 

a) kartę wycieczki z harmonogramem wycieczki oraz oświadczeniem kierownika wycieczki i opiekunów 

w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników wycieczki w 2 egzemplarzach ; 

b) listę uczestników w 2 egzemplarzach 

c) zgodę rodziców na udział w wycieczce i  oświadczenia  rodziców w sprawie hospitalizacji, leczenia 

oraz odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez młodzież oraz o zażywaniu i 

posiadaniu niedozwolonych używek oraz informację o obiedzie ( załącznik nr 4) 

d) regulamin wycieczki podpisany przez  uczniów (załącznik nr 5) 

12. Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora w celu zatwierdzenia. Terminy 

składania dokumentacji: 

a) wycieczki 1 dniowe - 2 dni przed terminem wyjazdu, 

b) wycieczki 3 dniowe - 3 dni przed terminem wyjazdu, 

c) wycieczki powyżej 3 dni - 5 dni przed terminem wyjazdu 

d) wycieczki zagranicznej – miesiąc przed terminem wyjazdu (w trzech egzemplarzach). 
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13. Jako środki transportu dopuszcza się: 

a) wynajęty autokar, 

b) PKP, 

c) środki komunikacji miejskiej i międzymiastowej, 

d) samolot 

14. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji:  

a) Wycieczka autokarowa.  

Kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc. Kierownik wycieczki 

siada przy drzwiach z przodu autobusu, przy kolejnych drzwiach siedzi opiekun grupy.  Przed 

odjazdem należy sprawdzić listę obecności. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na 

wyznaczonych miejscach. Przy wysiadaniu z autokaru - pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy 

drzwiach ustawia młodzież, zwraca uwagę aby nie przebiegała przez jezdnię. Uczestnicy wycieczki 

zostawiają porządek w autokarze i zabierają swoje rzeczy. Kierownik wysiada ostatni - sprawdza 

autokar. Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę i sprawdzić listę obecności. 

b) jazda pociągiem, poniższe zasady dotyczą również jazdy autobusem miejskim i tramwajem. 

W porozumieniu z kierownikiem pociągu należy zabezpieczyć drzwi w wagonie, w którym jadą dzieci. 

Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy - należy dokonać wcześniej i ustalić 

zasady. W każdym przedziale powinna znajdować się dorosła osoba. Kierownik wycieczki wsiada 

pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów w przedziałach, sprawdza listę obecności. Jeden z opiekunów 

wsiada ostatni. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się, należy 

zachować porządek i czystość. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy wysiada opiekun i na 

peronie ustawia młodzież. Kierownik wysiadając sprawdza przedziały. Po uformowaniu grupy 

sprawdzamy listę obecności. 

15. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być powiadomieni o: 

a) miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę,  

b) miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki, 

c) przewidywanej trasie wycieczki 

16. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania 

lekarskie. 

17. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym 

leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach. 

18. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich 

rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego. 

19. Wycieczki poza teren szkoły tzw. wyjścia z klasą w ramach zajęć lekcyjnych np. do parku, zamku itp. 

należy zgłosić 2 dni przed planowanym wyjściem zastępcy dyrektora szkoły. W dniu wyjścia dokonać 

wpisu w szkolnej księdze wyjść. 

§ 4 

Opieka w czasie imprez i wycieczek. 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grupy. 
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2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i 

ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, 

imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 

3. Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach: 

 pieszych poza teren szkoły w tej samej miejscowości, tzw. wyjścia z klasą obowiązuje jeden opiekun na 

30 osób, 

 turystyczno – krajoznawczych (wycieczki rowerowe, rajdy górskie, spływy kajakowe) 1 opiekun na 10 

osób, 

 przy użyciu środków lokomocji miejskiej i międzymiastowej 1 na 15 osób, 

 autokarowych 1 na 15 osób, 

 autokarowych w jednym konkretnym celu (kino, teatr, wystawa) 1 na 25 osób, 

 środkami PKP jeden opiekun w każdym przedziale (np.1 na 7 osób w drugiej klasie), 

 górskie powyżej 1000 m n. p.m. 1 na 10 osób, 

 jeżeli w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinien być 

zapewniony dodatkowy opiekun zajmujący się maksymalnie trzema uczniami z orzeczeniem o 

niepełnosprawności. 

4. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i 

rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n. p. m. lub których zagospodarowanie rekreacyjno-

sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach, mogą prowadzić 

wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni. 

5. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową. Długość dziennych 

odcinków trasy nie powinna przekraczać 20 km Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym 

natężeniu ruchu. 

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

7. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach 

wodnych. 

8. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać. 

9. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego 

przebywania nad wodą lub w górach. 

10. Jeśli w wycieczce przewidziano uprawianie sportów wodnych, podlega ono regulaminowi danego miejsca.  

Do obowiązku kierowników i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z 

ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy: 

a) zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym 

przestrzeganiem, 

b) uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu korzystania z kąpieliska lub 

pływalni zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom. 

11. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu 

docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów. 

12. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki. 
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13. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

 

§ 5 

Obowiązki kadry i uczestników wycieczki. 

1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

a) przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki; 

b) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy, 

c) zaplanowanie aktywnego udziału wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, 

porządkowych, w prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy w miejscu pobytu; 

d) wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji, w celu zatwierdzenia, karty wycieczki oraz listy uczniów 

biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodziców lub 

opiekunów prawnych; jeżeli jest przewidziany nocleg, należy dołączyć adres i numery telefonów;  

e) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców; 

f) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz 

sprawowanie nadzoru w tym zakresie; 

g) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków ich przestrzegania; 

h) jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga należy zaznajomić jej uczestników z zasadami bezpiecznego 

przebywania nad wodą lub w górach; 

i) określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 

uczestnikom wycieczki lub imprezy; 

j) nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie apteczki 

pierwszej pomocy; 

k) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników; 

l) na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autokarową powyżej 100 km kierownik wycieczki może  

zgłosić na policje prośbę o kontrolę pojazdu 

m) podział zadań dla uczestników; 

n) udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia 

oraz powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły 

o) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy; 

p) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu. 

q) Odwołanie obiadów lub ustalenie innej godziny ich spożycia 

 

2. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy: 

a) sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 

zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

b) opieka nad powierzonymi mu uczniami; 
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c) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy; 

d) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa; 

e) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom; 

f) sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest 

bezpieczne. 

 

3. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą 

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnych 

zasadach oceniania. W przypadku naruszenia przez ucznia §5 punkt 3 podpunkt piąty regulaminu 

zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Kierownik wycieczki wzywa 

policję i karetkę pogotowia. 

§ 6 

Finansowanie wycieczek. 

1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu zakwaterowania i 

wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków 

pozabudżetowych, a w szczególności: 

a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział, 

b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych 

działających na terenie szkoły, 

c) ze środków wypracowanych przez uczniów, 

d) ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne, 

2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, 

zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 

§ 7 

Postanowienia końcowe. 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają 

obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez wychowawcę lub dyrektora szkoły. 

2. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych stanowiących 

podstawę jego opracowania. 

3. Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy. 

4. Wycieczka jest formą nagrody dla uczniów. Kierownik wycieczki lub wychowawca może odmówić 

uczestnictwa ucznia w wycieczce, jeśli ma obawy co do zapewnienia bezpieczeństwa jemu samemu i/ lub 

pozostałym uczestnikom lub gdy sprawia problemy wychowawcze. W przypadku odwołania rodziców od 

decyzji kierownika wycieczki, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.  
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§ 8 

Wyjścia 

Każdorazowe wyjście ze szkoły na lekcje i zajęcia szkolne do innego miejsca poza teren szkoły odnotowuje się 

w karcie wyjść, która znajduje się u woźnej przy wyjściu ze szkoły - załącznik nr 6.  

 

VII. Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia podczas trwania zajęć 

szkolnych (ból głowy, brzucha, wymioty, podwyższona temperatura, itp.): 

  

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje następujące działania: 

1. powiadamia o zdarzeniu pielęgniarkę szkolną i wychowawcę klasy, a w przypadku ich nieobecności 

pedagoga lub psychologa 

2. powiadomione osoby wspólnie decydują o dalszym postępowaniu z uczniem . Decyzję o ewentualnym 

wezwaniu pogotowia ratunkowego i rodziców podejmuje nauczyciel lub inny pracownik szkoły do 

którego uczeń zwrócił się o pomoc.  

3. w przypadku decyzji o odesłaniu ucznia do domu wychowawca/nauczyciel kontaktuje się z rodzicami i 

prosi o osobiste odebranie dziecka, 

4. do momentu odebrania ucznia przez rodziców pozostaje on pod opieką pielęgniarki szkolnej,  

wychowawcy lub nauczyciela, który nie prowadzi lekcji lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora 

szkoły, 

5. wychowawca lub osoba wyznaczona do sprawowania opieki nad dzieckiem chorym zobowiązana jest 

do sprawowania tej opieki do chwili odebrania dziecka przez rodzica lub osoby upoważnionej przez 

rodzica / prawnego opiekuna lub zabrania dziecka przez pogotowie ratunkowe. W tym przypadku osoba 

wyznaczona do opieki zobowiązana do opieki nad dzieckiem do momentu przejęcia opieki przez 

rodziców oraz do informowania rodziców o decyzji udzielenia pomocy przez pogotowie. 

6. pielęgniarka lub osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły jedzie w karetce z dzieckiem i przebywa z 

nim do momentu przyjazdy rodziców/ prawnych opiekunów. 

7. nauczyciel nie może podać uczniowi żadnych środków farmakologicznych. 

8. regulamin postępowanie z dzieckiem przewlekle chorym regulują odrębne procedury opracowane  

przez  pielęgniarki 

 

 

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała (głębokie 

rany z krwotokami, złamania, poparzenia itp.) 

 

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje następujące działania: 

1. po stwierdzeniu, że uczeń który uległ wypadkowi wymaga specjalistycznej pomocy, natychmiast 

wzywa pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia o tym fakcie  pielęgniarkę  i Dyrektora  

2. działania nauczyciela lub innego pracownika ograniczają się jedynie do udzielenia pierwszej pomocy 

(wsparcie psychologiczne, zatamowanie krwawienia, ułożenie w odpowiedniej pozycji, sztuczne 

oddychanie i masaż serca), 

3. nauczyciel nie może podać uczniowi żadnych środków farmakologicznych.  

4.  pielęgniarka lub inna osoba przeszkolona z zakresu pierwszej pomocy podejmuje czynności ratujące 

zdrowie i życie ucznia,  
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5. Nauczyciel , Dyrektor szkoły lub inny pracownik wzywa pogotowie ratunkowe i o zdarzeniu informuje 

rodziców ucznia, 

1. wypadek jest wpisywany do rejestru wypadków oraz zostaje spisany protokół powypadkowy, który 

zostaje przekazany BHP szkolnemu 

 

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku, nie wymagającego interwencji 

lekarza  (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.) 

  

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik podejmuje następujące działania: 

1. po stwierdzeniu zdarzenia nauczyciel lub inny pracownik osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej 

przez siebie osoby (w tym innego ucznia i pracownika obsługi szkolnej – np. sprzątaczki) doprowadza 

ucznia do gabinetu pielęgniarki szkolnej. Jeśli  pielęgniarka jest nieobecna doprowadza 

poszkodowanego do sekretariatu szkoły, 

2. jeżeli stan zdrowia nie pozwala uczniowi na przejście do gabinetu, pracownik szkoły, który powziął 

wiadomość o wypadku ucznia, wzywa pielęgniarkę na miejsce wypadku, 

3. osoba posiadająca przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy udziela jej poszkodowanemu, 

4. osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy uczeń nie jest chory na choroby 

przewlekłe bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia 

i życia dziecka, 

5. jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność techniczna użytego sprzętu, nauczyciel 

natychmiast wycofuje go z użytkowania, 

6. pierwsza pomoc nauczyciela lub innego pracownika szkoły nie posiadającego kwalifikacji medycznych 

ogranicza się tylko do wykonania opatrunku i udzielenia wsparcia psychologicznego, 

7. Uczeń nie pozostaje sam bez opieki do czasu przyjazdu rodziców 

8. nauczyciel nie może podać uczniowi żadnych środków farmakologicznych.  

9. nauczyciel lub inny pracownik szkoły w czasie najbliższej przerwy o zdarzeniu informuje wychowawcę 

10. zdarzenia powyższe nie wymagają wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu wypadkowego 

 

Procedura postępowania w sytuacji zdarzenia lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym na terenie szkoły: 

  

Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który był świadkiem lub otrzymał informację o wypadku ze skutkiem 

śmiertelnym  podejmuje następujące działania: 

1. Natychmiast wzywa pogotowie ratunkowe oraz zawiadamia o fakcie higienistkę  i Dyrektora. 

2. Ocenia stan ofiary i jeśli zauważy oznaki życia podejmuje akcję ratunkową. 

3. Zabezpiecza miejsce zdarzenia. 

4. W razie zgonu Dyrektor szkoły powiadamia policję, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

5. Dyrektor szkoły o zdarzeniu informuje rodziców/opiekunów ucznia. 

6. Dyrektor szkoły osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonych osób dba, by do czasu przybycia policji 

teren wypadku pozostał zabezpieczony w sposób umożliwiający pełne ustalenie okoliczności i przyczyn 

wypadku. 

7. Dyrektor powołuje komisję badającą przyczyny wypadku. Z ustaleń komisji sporządzony zostaje 

protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.  

8. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
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VIII. Procedura postępowania wobec ucznia po leczeniu psychiatrycznym i sposób reagowania na 

epizod psychotyczny ucznia: 
 

1. Procedura postępowania wobec ucznia po leczeniu szpitalnym / psychiatrycznym: 

a) jeżeli rodzic nie wyraża chęci  informowania klasy o chorobie należy,  uszanować jego decyzję, 

b) przygotować uczniów klasy przez wychowawcę do odpowiedniego zachowywania się uczniów, 

c) zaplanować tematycznych zajęć edukacyjnych, spotkania z psychologiem, itp., 

d) zorganizować w miarę możliwości spotkania nauczycieli ze specjalistą, określenie wymagań 

wobec ucznia z uwzględnieniem natężenia choroby i skutków ubocznych stosowanych leków,  

e) udzielanie wsparcia rodzicom, wskazywanie możliwości korzystania z różnych poradni leczenia 

zdrowia psychicznego. 

2. Sposób reagowania na epizod psychotyczny ucznia (zachowania i wypowiedzi dziecka świadczące o 

braku kontroli nad treścią i formą wypowiedzi, reakcje emocjonalne nieadekwatne do sytuacji, 

sugerujące stan chorobowy, wymagający odpowiedniej reakcji osoby dorosłej):  

a) nauczyciel będący świadkiem zdarzenia, nie pozostawia ucznia samego,  

b) nauczyciel bardzo spokojnie i łagodnie reaguje w czasie kontaktu z dzieckiem,  

c) jak najszybciej, bez paniki i rozgłosu przeprowadza ucznia w spokojne, bezpieczne miejsce ( 

sekretariat, pokój dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga/psychologa szkolnego),  

d) jak najszybszej informuje Dyrektora, Wicedyrektora szkoły lub pedagoga/psychologa 

szkolnego o zaistniałej sytuacji (udokumentowanie zdarzenia notatką służbową),  

e) jeśli to konieczne,  zawiadomienie pogotowia ratunkowego przez Dyrektora, Wicedyrektora, 

pedagoga, psychologa, nauczyciela lub wskazaną osobę,  

f) udzielanie przez Dyrektora lub Wicedyrektora informacji telefonicznej rodzicom/opiekunom 

prawnym dziecka.  
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IX. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy lub innych środków 

psychoaktywnych: 

1. Osoba, która uzyska taką informację, niezwłocznie powiadamia o swych przypuszczeniach pedagoga 

lub psychologa szkolnego oraz Dyrektora szkoły. 

2. Odizolowuje się ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie wolno pozostawić 

go samego, zapewniając ochronę jego życia i zdrowia.  

3. Wzywa się pogotowie ratunkowe w celu udzielenia pomocy medycznej.  

4.  Dyrektor wzywa policję i powiadamia rodziców dziecka.  

5. O każdym przypadku przebywania ucznia na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

Dyrektor powiadamia sąd rodzinny  i policję.  

6. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje notatką służbową. 

 

 Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych 

środków psychoaktywnych, uprawia nierząd lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji: 

1. Osoba, która posiada taką informację, powinna przekazać ją pedagogowi lub psychologowi szkolnemu 

oraz wychowawcy ucznia.  

2. Pedagog lub psycholog, lub wychowawca informuje o fakcie Dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor szkoły organizuje spotkanie z udziałem rodziców ucznia, pedagoga lub psychologa szkolnego, 

wychowawcy klasy, na którym przekazuje rodzicom uzyskaną informację. 

4. Następnie pedagog lub psycholog przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców.  

5. W przypadku potwierdzenia informacji Dyrektor szkoły zawiadamia policję i sąd rodzinny. 

6. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje notatką służbową. 

 

Procedura postępowania w przypadku, gdy podejrzewa się, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk: 

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (dyrektor, wychowawca, psycholog, pedagog) ma prawo żądać 

okazania podejrzanej substancji. Może domagać się okazania zawartości tornistra, kieszeni w odzieży 

ucznia, okazania innych przedmiotów mogących mieć związek z substancją. Przeszukanie odzieży i 

teczki ucznia możliwe jest tylko przez policję.  

2. Odizolowuje się ucznia od pozostałych uczniów, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie wolno 

pozostawić go samego, zapewniając ochronę jego życia i zdrowia.  

3. O swych spostrzeżeniach nauczyciel informuje Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły lub nauczyciel 

informuje rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole oraz 

wzywa policję.  

4. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje notatką służbową. 
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X.  Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego: 
 

Procedura ogólna.  

1. Niezwłocznie powiadamia się Dyrektora Szkoły.  

2. Ustala się okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Jeżeli sprawca przebywa na terenie szkoły, przekazuje się go Dyrektorowi, pedagogowi lub 

psychologowi pod opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo ewentualnej ofiary. 

4. Powiadamia i wzywa się  rodziców ucznia - sprawcy.  

5. Jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścić ich w oddzielnych pomieszczeniach.  

6. W przypadku rozboju, uszkodzenia ciała, itp. powiadamia się policję, a obligatoryjnie w przypadku 

czynów ściganych z urzędu lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.  

7. Zabezpiecza się ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje 

je policji.  

8. Gdy sprawa jest poważna, nie należy samodzielnie wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a zwłaszcza 

konfrontować uczestników zdarzenia lub dążyć do pojednania, itp.  

 

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego: 

 

1. Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców  dewastacji 

2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców,  rozmowę z wszystkimi osobami mogącymi się 

znajdować w miejscu zdarzenia przeprowadza Dyrektor lub pedagog/psycholog, a następnie podejmuje 

czynności mające na celu ustalenie sprawcy/sprawców.  

3. Wezwanie rodziców (opiekunów) sprawców. 

4. W przypadku dużej szkody Dyrektor lub pedagog wzywają Policję. 

5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców 

sprawców. 

 

Procedura postępowania w przypadku udowodnienia uczniowi kradzieży na terenie szkoły: 

 

1. Powiadomienie Dyrektora szkoły.  

2. Powiadomienie wychowawcy i pedagoga/psychologa szkolnego.  

3. Przekazanie informacji o okolicznościach czynu, wskazanie świadków zdarzenia i innych okoliczności.  

4. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa.  

5. Powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia i wezwanie ich do szkoły. Jeśli dotyczy: nakłonienie ucznia do 

zwrotu skradzionej rzeczy (z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).  

6. Podjęcie decyzji przez Dyrektora szkoły o zawiadomieniu policji. 

7. Zastosowanie wobec ucznia kary zgodnej ze statutem szkoły.  

8. Sporządzenie notatki służbowej z zaistniałego zdarzenia (pedagog/psycholog wraz z nauczycielem 

stwierdzającym fakt kradzieży). 
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9. O ile jest to możliwe- zobowiązanie sprawcy do naprawienia szkody i zadośćuczynienia wobec 

poszkodowanego w obecności rodziców.  

 

 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

 

1. W sytuacji, gdy ofiara doznała obrażeń nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia 

jej udzielenie.  

2. Niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły, pedagoga lub psychologa i informuje rodziców. 

3. W ramach działań pedagogicznych ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. W przypadku 

poważnych obrażeń wzywa pogotowie i policję. 

4. Ofiarę należy odizolować od sprawców oraz udzielić jej wsparcia psychologicznego, jeśli sytuacja tego 

wymaga. 
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XI. Procedura postępowania, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji, jest agresywny, 

prezentuje inne zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu samego ucznia oraz innych osób w 

tym nauczyciela 

 

1. Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające normalną 

realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej (wulgarne lub agresywne zachowanie w stosunku do 

rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery w sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela, korzystanie z 

telefonu komórkowego). 

2. Nauczyciel stanowczo nakazuje zaprzestać niewłaściwego zachowania. Nie wdaje się w dyskusje .   

3.  Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną realizację 

lekcji, prosi o interwencję pedagoga lub psychologa.  W sytuacji, gdy pedagog lub psycholog jest w trakcie 

prowadzenia zajęć indywidualnych lub grupowych kieruje nauczyciela do wicedyrektora lub Dyrektora szkoły.  

4.  Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika niepedagogicznego 

obsługującego dane piętro.  

5. Nauczyciel może zabezpieczyć ucznia przed samookaleczeniem, okaleczeniem innym i zniszczeniem mienia.  

6. Pedagog/psycholog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala wraz z nauczycielem konsekwencje 

zachowania, w zależności od popełnionego wykroczenia. Nauczyciel przekazuje informację o zaistniałej sytuacji 

rodzicom (poprzez dziennik elektroniczny) oraz wychowawcy klasy.  Nauczyciel prowadzący lekcje sporządza 

notatkę ze zdarzenia. 

7.  Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog/psycholog powiadamia Dyrektora szkoły i wzywa 

rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

8. Wychowawca, pedagog/psycholog  i Dyrektor przeprowadzają z rodzicami ucznia rozmowę na temat 

trudności dziecka oraz ewentualnych możliwościach pomocy. Wspólnie ustalają dalszy sposób postępowania 

(np. podpisanie kontraktu, nałożenie kar statutowych,  pomoc specjalistyczna, zgłoszenie się rodziców z 

dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej). Z rozmowy zostaje sporządzona notatka służbowa. 

9. Uczeń w obecności rodziców zostaje poinformowany o ustaleniach i zobowiązany do poprawy zachowania. 

10. Uczeń może zostać ukarany zgodnie ze statutem szkoły.  

11. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, Dyrektor szkoły w 

porozumieniu z wychowawcą ucznia, pedagogiem/psychologiem informuje sąd rodzinny o  przejawach 

demoralizacji ucznia. 

12.Nauczyciel jako urzędnik państwowy ma prawo do złożenia zgłoszenia o znęcaniu się nad nim do 

prokuratury. Znęcanie się takie jest traktowane jak przestępstwo, a śledztwo wszczynane z urzędu natychmiast 

po otrzymaniu zgłoszenia. 

13. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły poprzez użycie przemocy fizycznej i psychicznej, lekceważące i obraźliwe zachowanie 

wyrażone w słowach lub gestach, prowokacje pod adresem ww. osób wyrażone w słowach lub gestach, 

nagrywanie lub fotografowanie pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody, naruszenie ich prywatności i 

własności prywatnej, pomówienia i oszczerstwa, naruszenie ich nietykalności osobistej nauczyciel lub 

pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego 
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faktu do Dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga/psychologa 

szkolnego. 
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XII. Procedura postępowania dotycząca ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera. 

Ogólne: 

1. Wprowadzić jasno określone zasady i konsekwentnie je egzekwować. 

2. Stosować czytelne i krótkie komunikaty. Nie wdawać się w dyskusje.  

3. Zminimalizować występowanie nagłych, nieoczekiwanych zmian. 

4. Stosować pozytywne wzmocnienia. 

5. Jeśli istnieje taka potrzeba i możliwość, umożliwić uczniowi dokończenie zadania w osobnym 

pomieszczeniu. 

W przypadku wystąpienia trudności w zachowaniu (agresja słowna, agresja fizyczna, atak złości): 

1. Zwrócić uczniowi uwagę, że postępuje niewłaściwie. Skierować jego uwagę na siebie. 

2. Stosować jasne i krótkie komunikaty. Nie wdawać się w dyskusje.  

3. Unikać zwrotów z komunikatem „nie” (nie rób, nie wolno itp.). Uczeń powinien dostać komunikat, co 

ma zrobić (czyli np. zostaw, odejdź, chodź ze mną – próba odwrócenia uwagi od złego zachowania). 

4. W przypadku zajęć grupowych, jeśli jest obecny nauczyciel współorganizujący proces kształcenia/ 

pomoc nauczyciela, umożliwić uczniowi wyjście z sali w celu wyciszenia. 

5.  Jeśli nauczyciel jest sam, wezwać  pomoc zgodnie z obowiązującą kolejnością: pedagog/psycholog 

szkolny - w przypadku, gdy prowadzi zajęcia z dziećmi - wicedyrektor,  dyrektor. 

6. Nie zmuszać ucznia do wykonywania zadań, jeśli odmawia. 

7. Porozmawiać z uczniem na temat zaistniałej sytuacji (co się stało, dlaczego tak postąpił, uzmysłowić, 

dlaczego druga osoba zareagowała tak a nie inaczej), dopiero wtedy,  gdy się uspokoi. W momencie 

wzburzenia, skupić się na wyciszeniu. 

8. W razie niebezpiecznych zachowań ucznia lub braku kontaktu z dzieckiem, wezwać pogotowie i 

rodziców 

9. W przypadku powtarzających się negatywnych zachowań powiadomić pedagoga/psychologa, 

wychowawcę. 

10. Powiadomić o trudnych zachowaniach rodzica. 
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XIII. Procedura postępowania w sprawie identyfikacji uczniów w celu wyeliminowania niewłaściwych 

zachowań i lekceważenia poleceń nauczycieli. 

 

Po zauważeniu niewłaściwego zachowania ucznia, którego dany nauczyciel nie zna z imienia i nazwiska 

nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje następujące działania: 

1. Pyta ucznia o imię i nazwisko, 

2. Jeśli następuje podejrzenie, iż uzyskana odpowiedz nie jest prawdziwa lub jeśli uczeń odmawia 

przedstawienia się, nauczyciel pyta towarzyszących innych uczniów o podanie imienia i nazwiska 

kolegi, 

3. Jeśli nauczyciel nadal ma wątpliwości, że uzyskane informacje są nieprawdziwe, bądź jeśli zdarzeniu 

nie towarzyszą inni uczniowie nauczyciel pyta o informacje dotyczącą imienia i nazwiska ucznia 

innego nauczyciela będącego w danym czasie w pobliżu (np. dyżurującego w sąsiednim rejonie), 

4. W czasie całej procedury identyfikacji uczeń, którego imię i nazwisko ma zostać ustalone, ma 

obowiązek towarzyszyć nauczycielowi dokonującemu identyfikacji, 

5. Jeśli nadal nie udaje się ustalić imienia i nazwiska ucznia, nauczyciel dokonujący identyfikacji udaje się 

z danym uczniem do pedagoga szkolnego, wicedyrektora bądź Dyrektora szkoły, którzy ustalają 

tożsamość ucznia, 

6. W chwili kiedy uczeń odmawia współpracy, nie chce udać się z nauczycielem do poszczególnych osób 

pomagających w identyfikacji, nauczyciel w towarzystwie pedagoga szkolnego, wicedyrektora bądź 

Dyrektora odtwarza zapis monitoringu i wspólnie identyfikują danego ucznia, 

7. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły po zdarzeniu dotyczącym problemów z identyfikacją ucznia 

informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora i wychowawcę, 

8. Po zakończeniu identyfikacji wobec ucznia zostają wyciągnięte konsekwencje za odmowę podania bądź 

podanie nieprawidłowego imienia i nazwiska w postaci uwagi negatywnej i towarzyszących temu 

punktów ujemnych -2. 
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XIV. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych lub innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów: 

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów. 

2. Powiadamia Dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły ogłasza ewakuację 

szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.  

4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję) oraz Kuratora Oświaty. 

5. Zawiadamiając policję należy podać następujące informacje:  

a) rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony 

podejrzany przedmiot);  

b) treść rozmowy z osobą przekazująca informację o podłożeniu ładunku wybuchowego;  

c) numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;  

d) opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

6. Do czasu przybycia policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, 

zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób na 

niebezpieczeństwo.  

7. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.  

8. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.  

9. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia "bomby" użytkownicy pomieszczeń powinni 

sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów 

nieznanego pochodzenia.  

10. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ!  

11. Należy pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać 

własnego bagażu bez opieki.  

12. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie 

opuścić zagrożony rejon. 

13. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, 

siatki, nesesery itp.).  

14. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją 

zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji. 

TELEFONY ALARMOWE: 

112 - alarmowy  

999 – Pogotowie Ratunkowe,  

998 – Straż Pożarna,  

997 – Policja. 



26 
 

XV. Współpraca z policją 

1. Policja jest instytucją wspierającą działania szkoły w zakresie profilaktyki, pomocy doraźnej oraz w 

sytuacjach wymagających nagłych interwencji.  

2. Pomoc kierowana jest do uczniów,  rodziców,  nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

3. Koordynatorami współpracy są pedagog, psycholog szkolny, wychowawcy, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

1 w Pszczynie oraz dzielnicowi i specjalista ds. nieletnich Powiatowej Komendy Policji w Pszczynie.  

Zakres działań profilaktycznych: 

1. Spotkania wychowawców, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców z zaproszonymi specjalistami ds. 

nieletnich, na temat zagrożeń przestępczością, demoralizacją dzieci i młodzieży oraz uzależnieniami;  

2. Udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom; 

3. Spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów, m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za 

popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, unikania 

zagrożeń czy zachowań ryzykownych itp.  

Zakres pomocy doraźnej:  

a) Pomoc doraźna udzielana szkole ze strony policji opiera się na wymianie informacji o zagrożeniach i 

zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów występujących na terenie szkoły.  

b) Wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły obowiązują „Procedury postępowania nauczycieli i 

metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i 

demoralizacją”, które stosuje się:  

a) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji,  

b) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków,  

c) w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem 

narkotyk;  

d) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje 

przypominające narkotyk. 

c) Po przekazaniu sprawy policji, dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

Zakres współpracy w sytuacjach wymagających nagłych interwencji; 

1. Sytuacje wymagające nagłej interwencji występują zawsze, gdy dochodzi do popełnienia czynu 

karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, lub w przypadku, gdy któryś z uczniów stał się ofiarą 

czynu karalnego,  

2. Zabezpieczenie i przedstawienie policji ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z 

popełnionego czynu karalnego (monitoring, narzędzia itp.) 

3. Dyrektor szkoły lub pedagog/psycholog szkolny w takich sytuacjach, wzywa do szkoły policję, 

przekazując informację o zdarzeniu, 

4. Każda dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana 

Dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 
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Procedura postępowania Dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania ucznia 

(nieletniego sprawcy czynu karalnego) podczas zajęć lekcyjnych: 

1. Funkcjonariusz policji przedstawia Dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową. 

2.  Policjant informuje Dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 

3. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia notatki 

służbowej.  

4. Dyrektor szkoły niezwłoczne powiadamia rodziców ucznia o podjętych działaniach względem dziecka 

przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do 

miejsca ich zamieszkania. 

5. Pedagog lub psycholog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje 

go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. 

przesłuchanie. 

6. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych czynnościach i 

zobowiązuje ich do przybycia do szkoły lub komendy policji celem uczestniczenia w czynnościach. 

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, Dyrektor wyznacza 

wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga/psychologa szkolnego do udziału w przesłuchaniu lub innych 

czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji, 

8. Po wykonaniu czynności policjant przekazuje nieletniego rodzicom/ opiekunowi prawnemu lub 

pracownikowi szkoły, który jest z nim obecny 

9. W przypadku, gdy czynności wykonywane są w obecności pedagoga/psychologa szkolnego, po ich 

zakończeniu policja odwozi nieletniego i pedagoga do szkoły lub miejsca zamieszkania. 

10. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka policjant 

informuje o tym rodziców, pedagoga/psychologa szkolnego. 

Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego- ucznia na terenie szkoły należy 

zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy 

  



28 
 

XVI. Zasady organizacji współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom: 

  

1.      W ramach działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych Szkoła współpracuje z: 

    1)    Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie; 

    2)    Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i leczniczymi; 

    3)    Sądem Rejonowym, Kuratorami Sądowymi, Policją, Strażą Miejską; 

    4)    Poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo 

i specjalistyczną pomoc dzieciom (Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, świetlice parafialne), w szczególności w zakresie: 

a)   rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz wspierania dziecka, 

nauczycieli i rodziców w ich pokonywaniu, 

b)   rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych uczniów oraz podejmowania stosownej 

profilaktyki i działań naprawczych. 

2.        Organizacją współdziałania z PPP oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom i rodzicom zajmuje się pedagog i psycholog szkolny przy współudziale 

wychowawców klas i nauczycieli. 

3. W ramach współpracy z wymienionymi instytucjami podejmowane są m.in. działania w zakresie: 

a)   rozpoznania środowiska rówieśniczego uczniów, 

b)   diagnozy środowiska rodzinnego uczniów, 

c)   obserwacji zachowań uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi w klasie 

d)   zalecanie rodzicom wizyty w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w celu przeprowadzenia 

indywidualnych badań psychologiczno  – pedagogicznych, 

e)   prowadzenia obserwacji uczniów,  

f)    wykorzystywania w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej indywidualnych wyników 

badań specjalistycznych oraz obserwacji prowadzonych przez psychologa, pedagoga szkolnego lub z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

g)   realizowania zaleceń i wniosków wynikających z przeprowadzonych badań, 

h)   tworzenia w szkole warunków do prowadzenia zajęć wspierających ucznia, organizowanie tych zajęć 

oraz monitorowanie postępów uczniów uczęszczających na te zajęcia, 

i)    organizowania zajęć nauczania indywidualnego lub zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami 

PPP, 

j) organizowanie na terenie szkoły różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia, 

konsultacje). 
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XVII.  Procedura zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w sieci: 

 

1. Wprowadzenie w szkole zakazu używania prywatnych telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

2. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie, są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem, 

utrudniającym dostęp do treści niepożądanych. 

3. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.  

4. Podczas korzystania z Internetu uczniowie:  

a) powinni przestrzegać zasad ograniczonego zaufania, przede wszystkim wobec nowo poznanych osób, 

b) nie powinni udostępniać swoich danych osobowych,  

c) nie mogą zapisywać na dysku komputerów plików graficznych, muzycznych, filmowych itp., 

ściągniętych z Internetu,  

d) nie mogą umieszczać treści obraźliwych,  

e) powinni przestrzegać zasad netykiety, 

f) w razie wystąpienia sytuacji wątpliwej i niejasnej powinni zwrócić się do nauczyciela o pomoc.  

5. Wychowawca ma obowiązek uświadomić rodzicom/prawnym opiekunom zagrożenia, związane z 

korzystaniem przez dziecko z Internetu. 

6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić do pedagoga/psychologa 

szkolnego. 
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XVIII.  Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych: 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. 

2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad: 

a) podczas przebywania ucznia na terenie szkoły oraz na zajęciach szkolnych organizowanych 

poza budynkiem szkoły uczeń ma zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji,  jakie posiada .  

b) gdy nauczyciel zleca wykonanie danego zadania w czasie zajęć edukacyjnych, uczeń może 

użyć telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego wyłącznie we skazanym 

przez nauczyciela celu, 

c) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia  lub całkowitego wyciszenia i schowania telefonu 

komórkowego i innego sprzętu elektronicznego do plecaka lub torby (nie kieszeni) przed 

rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek), 

d) nie wolno filmować i fotografować uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych 

osób przebywających na terenie szkoły,  

e) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji 

i zajęć odbywających się na terenie szkoły,  

f) jeżeli sekretariat szkoły jest nieczynny, uczeń ma prawo do kontaktu  

z rodzicami lub opiekunami prawnymi poprzez skorzystanie z własnego telefonu 

komórkowego wyłącznie za zgodą nauczyciela, 

g) nie wolno ładować telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych na terenie 

szkoły. 

3. W przypadku naruszenia powyższych zasad: 

a) nauczyciel udziela słownego upomnienia, 

b) nauczyciel odbiera uczniowi telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny i wpisuje 

uwagę do dziennika elektronicznego (telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny zostaje 

zdeponowany w sekretariacie lub pokoju nauczycielskim), 

c) w przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel 

przekazuje informację dyrektorowi szkoły, 

d) w przypadku kiedy uczeń nie odda telefonu lub innego urządzenia dyrektorowi szkoły, 

zawiadamia się o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

4. Do odebrania telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są: 

a) uczeń, gdy telefon lub inny sprzęt elektroniczny został mu odebrany po raz pierwszy, 

b) rodzice lub opiekunowie prawni, gdy telefon lub inny sprzęt elektroniczny został odebrany 

uczniowi po raz drugi i każdy kolejny. 

5. W sytuacji podejrzenia, że na telefonie lub innym urządzeniu elektronicznym ucznia znajdują się materiały 

ukazujące treści brutalne, pornograficzne, dyskryminujące ludzi z racji ich koloru skóry, pochodzenia, płci, 
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niepełnosprawności nauczyciel ma obowiązek odebrać telefon lub inne urządzenie elektroniczne i wezwać 

rodziców. Telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne zostają zdeponowane w sekretariacie 

szkoły lub pokoju nauczycielskim. 

6. W sytuacji podejrzenia, że uczeń dopuszcza się dręczenia innych osób poprzez telefon komórkowy lub 

inny sprzęt elektroniczny (wiadomości tekstowe, głuche telefony, uporczywe dzwonienie) nauczyciel ma 

obowiązek odebrać telefon lub inny sprzęt elektroniczny i wezwać rodziców. Telefon lub inny sprzęt 

elektroniczny zostają zdeponowane w sekretariacie szkoły lub pokoju nauczycielskim. 

7. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i obniżeniem oceny 

zachowania. 

8. Podczas trwania zajęć lekcyjnych Rodzice mają możliwość kontaktu telefonicznego ze swoim dzieckiem 

poprzez telefon do sekretariatu szkoły. 

 

 

Zasady korzystania przez nauczycieli i pracowników szkoły na terenie szkoły  z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: 

 

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w celach prywatnych podczas trwania zajęć edukacyjnych, narad i 

posiedzeń rady pedagogicznej obejmuje także nauczycieli. Wyjątek stanowią sytuacje zagrożenia zdrowia, 

bezpieczeństwa lub życia uczniów i pracowników szkoły. 
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XIX. Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerwach: 

 

 

Zasady ogólne: 

1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, rozmowy z kolegami, posiłek, korzystanie z 

toalety i biblioteki. Uczniowie spędzają w sposób sprzyjający relaksowi i odprężeniu. 

2. Uczniowie zobowiązani są w tym czasie wykonywać polecenia nauczycieli dyżurujących i innych 

pracowników szkoły.  

3. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły.  

4. Uczniowie zobowiązani są do przebywania podczas przerwy w rejonie sali i na piętrze, na którym będą 

odbywać się zajęcia.  

5. Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – spokojnie wchodzą  

i schodzą zawsze prawą stroną.  

6.  W czasie przerw zabrania się:  

a) biegania po korytarzach i schodach,  

b) hałasowania (krzyki, piski, gwizdy),  

c) stosowania agresji fizycznej i psychicznej (popychanie, kopanie, bicie, podstawianie nóg, przezywanie, 

obrażanie, wyzywanie itp.),  

d) organizowania zabaw, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia (gra w piłkę, skakanie, 

kopanie i rzucanie różnych przedmiotów itp.),  

e) przebywania na schodach i półpiętrach, 

f) śmiecenia, niszczenia mienia i sprzętu szkolnego,  

g) noszenia przy sobie niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów (noże, nożyczki, szpilki, pinezki 

itp.).  

7. Z toalet korzysta się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z higieną i potrzebami fizjologicznymi). W 

toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.  

8. Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko ci uczniowie, którzy korzystają z posiłków. Kulturalnie 

ustawiają się w kolejce w oczekiwaniu na posiłek.  

9. O problemach, konfliktach, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zauważonej dewastacji  

i obecności osób postronnych uczniowie niezwłocznie informują dyżurującego nauczyciela  

lub innego pracownika szkoły.  

10. Podczas przerwy na boisku szkolnym dodatkowo obowiązują następujące zasady:  

a) wyjście na zewnątrz nie jest obowiązkowe,  

b) uczniowie przebywają w wyznaczonym rejonie,  

c) nie wolno wchodzić na elementy placu zabaw,  ławki,  niszczyć roślinności.  

d) po dzwonku lub na sygnał nauczyciela należy natychmiast udać się do budynku szkoły. 

11. Po dzwonku na lekcję  uczniowie zobowiązani są ustawić się przed wyznaczoną salą lekcyjną  

i oczekiwać w spokoju na nauczyciela. 

12. Uczeń może wyjść z sal lekcyjnych po dzwonku na przerwę po zezwoleniu nauczyciela. 
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13. W razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza to wicedyrektorom szkoły  

lub innemu nauczycielowi. 

14. Uczeń wraz z rodzicami ponosi koszty napraw uszkodzonych lub zniszczonych w czasie przerw rzeczy w 

klasie, na korytarzu,  w szatni, łazience, na boisku. 

15. W razie nieprzestrzegania przez ucznia, któregoś z ustaleń zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje 

zgodne z zapisami w Statucie Szkoły. 
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XX. Regulamin korzystania ze stołówki: 

 

1. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nauczyciele tej szkoły  

wnoszący opłaty indywidualnie lub mający dofinansowanie z OPS. 

2. Osoby zapisywane są na początku lub w tracie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

intendentce. 

3. Zapisów na obiady oraz rezygnację z nich, dokonują uczniowie, rodzice lub opiekunowie prawni za 

pisemnym potwierdzeniem. 

4. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu. 

5. Cena jednego obiadu ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztów, przez Dyrektora Szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

6. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków 

(tzw. koszt wsadu do kotła). 

7. Nauczyciele szkoły ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt surowca przeznaczonego na 

wyżywienie oraz koszt przygotowania posiłków ,do których wlicza się koszty utrzymania stołówki, 

koszty energii elektrycznej, wody i innych mediów. 

8. Istnieje możliwość wykupienia obiadów  w wybrane dni tygodnia, dogodnie dla osób korzystających ze 

stołówki. 

9. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszcza się z dołu w terminie 14 dni od otrzymania książeczki. 

Książeczki wydawane są od 5 do 10 dnia każdego miesiąca. 

10. Nieterminowe wpłaty za żywienie,  powodować będą odsetki naliczane w miesiącu następnym. 

11. Zwrot poniesionych kosztów za obiady może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych 

przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej. 

12. Nieobecności dzieci na obiedzie są zgłaszane intendentce poprzez Dziennik Elektroniczny lub osobiście 

u Intendentki. Nieobecności uczniów zgłasza się do godz. 10:00 w dniu  ich rozpoczęcia z odliczeniem 

do następnego dnia. Przy jednodniowych nieobecnościach, należy również poinformować Intendentkę z 

jednodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie w dniu nieobecności nie będzie uwzględniane. 

13. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu. 

14. Posiłki wydawane są podczas długich przerw od godz. 11.25 – 13.00. 

15. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i 

Intendentkę. 

15. W szczególnych przypadkach ( wyjazdy, wycieczki, zawody i inne) uzgodnionych wcześniej z 

intendentką, posiłek może być wydany w innym uzgodnionym terminie danego dnia, jednakże nie 

później jak do godz. 15.00. Jeżeli wyjazd jest całodniowy za poinformowanie ,że dzieci nie będą jadły 

w tym dniu obiadu jest odpowiedzialny kierownik wycieczki. 

16. Podczas spożywania obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

17. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce. 

Nad bezpieczeństwem uczniów przybywających w czasie obiadu w jadalni czuwają intendent, 

nauczyciele dyżurujący.  

18. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia toreb lub plecaków w 
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wyznaczonym miejscu na korytarzu przed stołówką. 

19. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym. 

20. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi. 

21. Ze względów sanitarno - epidemiologicznych podczas wydawania i spożywania obiadów na stołówce 

mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (Rodzice oraz inne osoby proszone są o nie 

wchodzenie na stołówkę podczas obiadu). 

22. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

23. W stołówce szkolnej uczeń powinien: 

a) spokojnie poruszać się po stołówce, 

b) zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń, 

c) zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek, 

d) zostawiać po sobie porządek ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku), 

e) szanować naczynia i sztućce, 

f) naprawić szkodę uczynioną w stołówce, 

g) za niewłaściwe zachowanie uczeń może spożywać posiłek  na innej wyznaczonej  przez nauczyciela lub 

intendentkę przerwie. 
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XXI. Regulamin monitoringu szkolnego: 

§ 1 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późń. 

zm.)  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. 

zm.);  

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1330 z późn. zm.).  

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).  

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. 

zm.).  

6. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z 

późn. zm.).  

7. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie  z dnia 15.09.2020. 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku szkolnym przy 

ulicy Bogedaina 1 w Pszczynie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki,  zasady 

rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania 

zgromadzonych danych.  

2. Infrastruktura placówki, która jest objęta monitoringiem wizyjnym, to: 

 budynek szkoły przy ul. Bogedaina 1 w Pszczynie (wejście do placówki, schody i hol na parterze,  I 

piętrze i II piętrze, hol w piwnicy, szatnia na półpiętrze, plac przed placówką i drzwi wejściowe do 

budynku, brama wjazdowa, parking oraz boisko) 

§ 3 

Celem monitoringu jest:  

1. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci oraz uczniów uczęszczających do placówki, kadry pedagogicznej 

oraz niepedagogicznej (społeczności szkolnej) oraz innych osób przebywających na terenie placówki.  

2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu 

uczniów, nauczycieli i pracowników placówki oraz ochrona mienia.  

3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.  

4. Ustalanie sprawców czynów zabronionych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże, itp.) na terenie  

placówki.  
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5. Ograniczenie dostępu do placówki i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.  

6. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania, zabawy i opieki.  

7. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej.  

§ 4 

1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.  

2. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.  

3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).  

§ 5 

1. System monitoringu w placówce składa się z:  

 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły;  

 urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;  

 monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.  

2. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych mogą być 

udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.  

3. Wychowankowie oraz pracownicy placówki są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu 

monitoringu wizyjnego.  

4. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.  

5. Czas przechowywania danych na nośniku to okres do momentu nadpisania danych, jednak nie dłużej 

niż 3 miesiące.  

6. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.  

§ 6 

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:  

1. Rejestrator wraz z monitorem umożliwiającym podgląd budynku i terenu wokół placówki przy ulicy 

Bogedaina 1  znajduje się w sali 103 (gabinet pedagoga). 

2. Osoby upoważnione do obserwowania obrazu określa rejestr ustalony przez dyrektora. 

3. Zapis ten może być udostępniony za zgodą dyrektora szkoły/przedszkola:  

 wychowawcom, w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych 

oddziaływań w tym zakresie;  

 pedagogowi oraz psychologowi szkolnemu, w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring 

formom niedostosowania społecznego wychowanków, ich zachowaniom dysfunkcyjnym, a także 

udzielania właściwej pomocy ofiarom przedszkolnej przemocy;  

 rodzicom  dziecka lub ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu  niedozwolonego, w celu 

oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo - 

opiekuńczych tylko wówczas gdy nie narusza to danych osobowych innych osób objętych nagraniem.  

 dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie 

czynności prawnych, np. organom Policji, Sądom, Prokuraturze. Płyta z materiałem archiwalnym może 
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być nagrana i przekazana organom ścigania na ich pisemny wniosek lub wniosek Dyrektora szkoły w 

celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.  

4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość 

odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.  

§ 7 

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu nośnika z nagranym materiałem organom ścigania:  

1. Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór nagrania na nośniku.  

2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne: zawartość nośnika (np. nagranie z dnia – dzień, 

miesiąc, rok).  

3. Nośnik zostaje zapakowany do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną 

ze strony udostępniającego (dyrektor).  

4. Do nagrania i przegrania materiału  z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez dyrektora.  

5. W sytuacjach, gdy nagranie może służyć jako dowód w wyjaśnianej sprawie, utrwalony zapis obrazu na 

nośniku może być zachowany na czas potrzebny do jego wyjaśnienia, nie dłużej jednak niż jeden rok 

kalendarzowy od zdarzenia. 

6. Materiał archiwalny przechowywany jest w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych. 

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu do systemu monitoringu ma dyrektor placówki lub 

administrator systemu informatycznego - jeśli został ustanowiony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedura ostateczną decyzję podejmuje dyrektor 

przedszkola/szkoły. 

3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.  

4. Rejestrowane przez kamery systemu monitoringu dane, nie mogą naruszać zasad godności osobistej 

uczniów i pracowników szkoły oraz prawa do prywatności. 

     5. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego wchodzi  w życie z dniem 15 września 2020r.  
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XXII. Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich: 

Postanowienia ogólne 

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych  zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw 

zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokoju nauczycielskim. 

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego 

zmianie. Szczegółowy harmonogram dyżurów nauczycielskich stanowi załącznik do procedury 

pełnienia dyżurów nauczycielskich. 

3. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres 

podstawowych obowiązków nauczyciela. 

4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wypoczynku w czasie 

przerw. 

5. Miejscem dyżuru są : klasy,  korytarze, toalety, szatnie, boisko szkolne oraz stołówka. Należy wchodzić 

do toalet i kontrolować je w środku.  

6. Dyżur zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący dyżur powinien być na 

korytarzu nie później niż 30 sekund po dzwonku. Jeżeli prowadzi lekcję na godzinie poprzedzającej 

dyżur, powinien ją zakończyć równo z dzwonkiem i natychmiast udać się na korytarz. 

7. Nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przejmuje na siebie także jego obowiązek 

dyżuru na przerwie, jeśli został do tego wyznaczony. Jeżeli dyżury pokrywają się, ma obowiązek 

zgłoszenia tego wicedyrektorowi. 

8. Nauczyciel wychowawca klas I – III pełni dyżur w sali lekcyjnej, przebywa z dziećmi. Dyżur 

rozpoczyna od przerwy poprzedzającej zajęcia, kończy przerwą po zakończonych zajęciach. 

Zakres czynności nauczyciela podczas pełnienia dyżuru: 

1. dbałość o bezpieczeństwo dzieci poprzez kontrolę realizacji przez uczniów regulaminu zachowania w 

czasie przerw, 

2. nadzór nad toaletami i ich wykorzystywaniem przez uczniów jedynie do właściwych celów, 

3. zgłaszanie rażących przejawów łamania dyscypliny wychowawcom danej klasy, 

4. reagowanie na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń zdrowia, życia i bezpieczeństwa uczniów i 

pracowników szkoły, informowanie o takich sytuacjach Dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa, 

wychowawcy, 

5. dbałość o mienie szkoły: wszelkie przejawy dewastacji mienia należy po zakończeniu dyżuru zgłosić 

pracownikowi niepedagogicznemu. W miarę możliwości należy ustalić winnego powstałej szkody. 

W stosunku do uczniów, którzy poczynili te szkody i ich rodziców, należy wyciągnąć konsekwencje 

finansowe. 

Postanowienia końcowe 

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania. 
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2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji 

związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom szkoły. 

3. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą 

konsekwencje służbowe. 
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ZAŁACZNIKI: 

1. Zwolnienie ucznia z zajęć 

2. Lista uczniów na zawody/konkurs 

3. Zgoda rodziców na zawody/ konkurs 

4. Zgoda rodziców na wycieczkę 

5. Regulamin wycieczek 

6. Rejestr wyjść 

 

Nr 1 

ZWOLNIENIE 

Proszę o zwolnienie  …………………………………………………….……(imię i nazwisko ucznia, klasa) w 

dniu ………………….  od godziny …………………….. .   

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 

………………………………………………………….. 

(czytelny podpis osoby odbierającej dziecko) 
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Nr 2 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW/KONKURSU/INNEJ IMPREZY 

 

DATA: ……………………………………….. 

OPIEKUN:………………………………………………………………………………………….. 

CEL ZWOLNIENIA: ……………………………………………………………………………… 

MIEJSCE ZAWODÓW/KONKURSU/IMPREZY: ………………………………………………. 

CZAS WYJŚCIA: ……………………………………………….. 

CZAS POWROTU: ……………………………………………. 

UCZESTNICY: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

PODPIS OPIEKUNA:    PODPIS   DYREKTORA 
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Nr 3 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE /ZAWODACH SPORTOWYCH /INNYCH 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………., ucznia 

klasy……………….   w  …………………………….……………………………………..  (nazwa imprezy)                                                                                                                

 odbywającym/odbywających  się w ………………………………………………………………            

dnia……………………………… od godziny……………………………………………………..  

Opiekun :…………………………………………………. 

 Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności podczas zajęć w terminie do 5 dni. 

Jednocześnie informuję , że szkoła umożliwia pomoc w uzupełnieniu braków po uprzednim zgłoszeniu takiej 

potrzeby przez rodziców ucznia  lub ucznia nauczycielowi organizującemu daną imprezę. 

…………………………………………………………………… 

(podpis rodziców/opiekunów) 
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Nr 4 

Zgoda/wycieczka 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka …........................................................................... (klasa……) 

do ……………………………w dniu……….   

Wyjazd o godz. …………, powrót do Pszczyny o ………………. 

 Koszt …………………………wynosi ………………… 

 

W związku z w/w wycieczką,  wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji dotyczącej sposobu udzielana 

pierwszej pomocy medycznej i leczenia w nagłych wypadkach przez kierownika oraz nauczycieli- opiekunów 

wycieczki. 

Dziecko będzie korzystało z obiadu w szkole:  TAK  NIE  NIE DOTYCZY 

Zapewniam mojemu dziecku bezpieczny powrót do domu po przyjeździe do Pszczyny. 

…............................................................................................         …............................................................. 

….….......................................................................................          …................................... ......................... 

  Imię i nazwisko Rodzica ( prawnego opiekuna )                             Podpis Rodzica ( prawnego opiekuna ) 

 

Nr 5 

Regulamin wycieczki: 

Uczeń jest zobowiązany: 

1. przybyć punktualnie na miejsce zbiórki. 

2. bezwzględnie wykonywać polecenia kierownika wycieczki i opiekunów. 

3. niezwłocznie informować o złym samopoczuciu. 

4. przestrzegać zakazu spożywania alkoholu, napojów energetycznych, palenia papierosów, zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających.  

5. nie zaśmiecać pojazdów- środków transportu.  

6. nie oddalać się od grupy. 

7. nie zażywać leków bez wiedzy kierownika/ opiekuna wycieczki. 

8. dostosować się do zaleceń kierownika/ opiekuna w zakresie stroju i ewentualnego ekwipunku. 

9. szanować mienie, sprzęt i inne obiekty. 

10. przestrzegać regulaminów obiektów i miejsc, w których się znajduje. 

11. być życzliwym wobec kolegów i koleżanek. 

12. zachowywać się zgodnie  z zasadami dobrego wychowania i kultury. 

Niepodpisanie regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją z wycieczki.  

Za naruszenie regulaminu, uczeń zostaje ukarany zgodnie ze statutem szkoły.  
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Nr 6 

Rejestr wyjść grupowych ze szkoły 

 

 

 

Lp. Data Miejsce 

wyjścia/ 

zbiórki 

Godzi

na 

wyjści

a 

Cel/prog

ram 

wyjścia 

Miejsce 

powrotu 

Godzina 

powrotu 

Imiona i 

nazwiska 

opiekunów 

Liczba 

uczniów 

Podpisy opiekunów Podpis dyrektora Uwagi 

1.  

 

 

 
 

         

2.  

 

 

 
 

         

3.  

 

 

 
 

         


