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PODSTAWY PRAWNE PROCEDUR STOSOWANYCH 

NA TERENIE SZKOŁY 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 1982 r. nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 

11 poz. 109) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości alkoholizmowi 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) 

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 

34 poz. 1998) 

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 30 poz. 179 z późniejszymi 

zmianami) 

5. Zarządzenie nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. 

w spawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ze zmianami/ 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.                  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26 poz. 226) 

8. Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
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9. Rozporządzenie MENiS z dnia 7stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz.U. nr 13 poz.110) 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych (…) (Dz.U. 

nr 13 poz.109) 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. , w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych pkt. 13 Załącznik nr 1 „Informacje ogólne” 

(Dz.U. z dnia 7 czerwca 2010 r. Nr 97 poz. 624). 

12. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. z późn. zmianami  w sprawie warunków 

i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych. 

15.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. 

16. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 

ze zm.), 

17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 

z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 209 poz. 1245). 

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, w czasie przerw międzylekcyjnych na terenie 

szkoły oraz w czasie imprez, wycieczek i innych zajęć organizowanych przez szkołę. 

Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo ucznia kończy się wraz z opuszczeniem 

przez niego budynku szkoły po zakończeniu zajęć. 
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CZYN KARALNY - sprawcą jest uczeń, który ukończył lat 13, ale nie ukończył lat 17.  

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie 

ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia 

przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję             

(art. 4 Upn i art. 304 Kpk) 

 

Czynem   karalnym,   w   rozumieniu   kodeksu   karnego,  jest  zachowanie   o   znamionach 

określonych w ustawie karnej. Do czynów karalnych zalicza się: 

przestępstwa, czyli czyny ścigane przez kodeks karny ( np. zabójstwo, spowodowanie 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozbój, bójki z użyciem broni palnej lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, gwałt, kradzież, kradzież z włamaniem, a także przestępstwa 

przeciw bezpieczeństwu powszechnemu, takie jak spowodowanie pożaru, eksplozji materiałów 

wybuchowych, rozprzestrzenienia substancji toksycznych, wzięcie zakładnika itp.) 

wykroczenia - czyny zabronione, których konsekwencją są kary określone w kodeksie 

wykroczeń, a wśród nich: 

■ wykroczenia przeciw porządkowi i spokojowi publicznemu ( zbiegowiska, krzyk, hałas, 

wybryki zakłócające spoczynek nocny, wywołujące zgorszenie) 

■ zachowania o charakterze chuligańskim (np.  umyślne godzenie w spokój i porządek 

publiczny, umyślne uszkadzanie lub niszczenie mienia ). 

Grupa przestępcza - porozumienie co najmniej trzech sprawców istniejące przez pewien czas 

i zawarte w celu dokonania jednego lub więcej przestępstw; występuje w niej element 

organizacji, polegającej na ustaleniu podziału ról i koordynacji działań uczestników, 

ułatwiającej dokonanie przestępstwa i ukrycie sprawców.  

Przestępstwo - sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok życia. 

 

I. Procedura postępowania wobec  ucznia - sprawcy  czynu  karalnego,  wobec  uczniów  

biorących udział w działalności grup przestępczych na terenie szkoły lub poza tym terenem, 

gdy pozostaje pod opieką szkoły 

 

Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zobowiązany jest do: 

1. Niezwłocznego powiadomienia  dyrektora szkoły. 
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2. Dąży się do ustalenia okoliczności czynu i ewentualnych świadków  zdarzenia–  sporządza 

się  notatkę. 

3. Przekazuje sprawcę (o ile jest na terenie szkoły i jest znany) dyrektorowi szkoły              

lub  koordynatorowi ds. bezpieczeństwa pod opiekę. 

4. Powiadamia  rodziców ucznia- sprawcy. 

5. Niezwłocznie powiadamia się policję, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.) lub sprawca jest uczniem innej szkoły i jego tożsamość nie jest znana. 

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące  

z przestępstwa i przekazuje je policji.  

Wszelkie przejawy przemocy wpływają na ocenę z  zachowania zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

 Kategorie przestępstw z kodeksu karnego ścigane z urzędu: 

1. Udział w bójce lub pobiciu. 

2. Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się 

innej czynności seksualnej. 

3. Znęcanie się. 

4. Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia 

na złożone zeznania. 

5. Podrabianie dokumentów. 

6. Kradzież. 

7. Kradzież z włamaniem. 

8. Rozbój. 

9. Przywłaszczenie. 

10.  Oszustwo.
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II.  Procedura postępowania  nauczyciela  wobec  ucznia,  który  stał  się  ofiarą  czynu karalnego na 

terenie szkoły lub poza tym terenem, gdy pozostaje pod opieką szkoły 

 

Nauczyciel lub pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do: 

1. Udzielenia niezbędnej pomocy bądź zapewnienia jej przez wezwanie lekarza  w przypadku, 

 gdy ofiara doznała obrażeń, które ewidentnie zagrażają jej zdrowiu lub życiu 

2. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły lub szkolnego koordynatora  

ds. bezpieczeństwa. 

3. Powiadomienia rodziców ucznia  

4. Sporządzenia notatki. 

5. Niezwłocznego wezwania policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna. 

III. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia 

 

1. W przypadku zgłoszenia kradzieży, sprawą zajmuje się nauczyciel, któremu kradzież lub 

zniszczenie zgłoszono. 

2. Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia  dyrektora szkoły oraz prowadzi  

postępowanie    wyjaśniające, z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia. 

3. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia poszkodowanego, 

jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia. 

4. W czasie rozmowy rodzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach 

mających na celu wyjaśnienie sprawy. Nauczyciel sporządza notatkę  o zaistniałym incydencie, 

którą przekazuje wychowawcy ucznia. 

5. W oparciu o Statut Szkoły, dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala sankcje wobec ucznia 

 i przekazuje rodzicom informacje na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do jego 

dziecka. 

6. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza kwotę zgodną z aktualnym 

stanem prawnym, sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana policji. 

 

Policja jest wzywana do  szkoły w sytuacjach, o których mowa  w „procedurach (…) albo, gdy 

wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których 

obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole, powinna być 

wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi szkoły lub szkolnemu koordynatorowi ds. bezpieczeństwa. 
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Demoralizacja (art. 4§1 u.p.n.) – „... to w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, 

popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, uprawianie 

nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych....” 

 

Przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie, naruszające jej 

prawa i dobra osobiste ( do nietykalności fizycznej, godności, szacunku powodujące cierpienie i szkody; 

ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami.  

W szkole można zaobserwować różne formy przemocy młodzieży wobec dzieci (młodzieży): 

Przemoc  fizyczna  –  bicie,  kopanie,  popychanie,  niszczenie  rzeczy,  plucie,  zamykanie  

w pomieszczeniach, wymuszanie pieniędzy itp. 

Przemoc    słowna    –    przezywanie,    wyśmiewanie,    poniżanie,    grożenie,    obmawianie, 

szantażowanie 

Przemoc bez słów i kontaktu fizycznego – miny, wrogie gesty, izolowanie, manipulowanie. Powyższe 

zachowania mogą wyczerpać znamiona przestępstw m. in. z art. 156 – 158, 190 – 

191, 197, 207, 212, 216, 217, 280 – 282, 288 k.k. 

 

 Agresja w psychologii oznacza skłonności do zachowań agresywnych, ataku, trudności kontrolowania 

negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, sytuacjom, poglądom. 

Często występuje w sytuacji grupowej, jako działanie imitacyjne ( naśladowcze), będące wyrazem 

dostosowania się do wymagań i zasad, obowiązujących np. w grupie rówieśniczej lub subkulturze. 

Agresja może przybierać różne formy: od aktów fizycznych, jak przemoc czy gwałt w rozmaitych  

( indywidualnych lub grupowych) postaciach, do bardziej subtelnych zachowań, m.in. krzyku, agresji 

słownej, złośliwości zachowania, mimiki czy gestykulacji. 

 

Sprawca – to ten, kto pomiędzy 13 a 17 rokiem życia dopuszcza się czynu społecznie niebezpiecznego, 

zabronionego pod groźbą kary – niezależnie od formy popełnienia czynu (dokonanie, usiłowanie, 

przygotowanie, podżeganie, namawianie, nakłanianie, pomocnictwo). 

 

Świadek zdarzenia- to pokrzywdzony lub osoba posiadająca informację, co do faktów bezpośrednich, 

jak i pośrednich o zaistniałym czynie zabronionym. 

 

Ofiara – to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub 

zagrożone przez przestępstwo (art.49 §1 kodeksu postępowania karnego). W przypadku przemocy dobro 

prawne to życie i zdrowie pokrzywdzonego, część jego mienia i nietykalność cielesna. 
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Zatrzymanie nieletniego – Policja może zatrzymać a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka 

nieletniego, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi 

uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić 

tożsamości nieletniego. 

 

Nagana (upomnienie) – kara w postaci ustnej lub pisemnej wymierzona sprawcy przez wychowawcę 

lub dyrektora szkoły. 

 

Kontrakt – nieformalna umowa podpisana przez rodziców, dziecko wychowawcę i pedagoga szkolnego. Kontrakt 

to indywidualny plan pracy z uczniem. W swojej treści zobowiązuje  do współdziałania w zakresie poprawy 

zachowania dziecka. Nakłada konkretne zadania dotyczące dziecka, rodziców oraz określa terminy ich 

wykonania. Realizacja zadań podlega bieżącemu monitorowaniu. Rodziców i dziecko poucza się  

o konsekwencjach niewywiązania się z kontraktu. 

IV. Zachowania demoralizujące 

 
 W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, przejawia zachowania  

świadczące o demoralizacji (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu 

zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych itp.) podejmuje się następujące kroki:  

 

Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

1. Nauczyciel, wychowawca lub pracownik szkoły informuje o fakcie dyrektora szkoły, w razie 

jego nieobecności  szkolnego koordynatora   ds. bezpieczeństwa. 

2. Nauczyciel/wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem. Zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

3. Nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę/ informację ze spotkania podpisane  przez 

wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka   

w programie terapeutycznym. 

5.  Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, Szkoła pisemnie lub 

telefonicznie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 



Procedury interwencyjne Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

 

 

11 

 

nieletnich). Niezwłocznie powiadamia się ww. organy także wtedy, gdy uczeń  popełni jeden  

z czynów Kodeksu Karnego, które są karane ściganiem  z urzędu – bez względu na postawę 

rodziców/ opiekunów.  

6. Szkoła powiadamia sąd lub policję w przypadku popełnienia przez ucznia czynów o stosunkowo 

niskiej szkodliwości, jeżeli wykorzysta dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami/ prawnymi opiekunami, ostrzeżenie ucznia, ewentualnie w miarę 

możliwości spotkania z pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

V. Procedura postępowania w przypadku używania wulgarnego słownictwa w szkole i poza   np. na 

boisku szkolnym 

 

 

 W przypadku używania przez ucznia słów potocznie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, 

osoba słysząca je zgłasza to nauczycielowi, który zobowiązany jest zapisać ów incydent w dzienniku 

lekcyjnym klasy, do której uczęszcza uczeń.  

 Za notoryczne używanie wulgaryzmów językowych, uczeń może otrzymać obniżoną ocenę  

z zachowania. O tej sytuacji powiadamia się rodziców/opiekunów. 

VI. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów 

 

 

W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź 

innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły, natychmiast 

zgłasza zaistnienie danego faktu najbliżej znajdującej  się osobie dorosłej: 

— pracownikowi szkoły, 

— nauczycielowi, 

— wychowawcy, 

— dyrektorowi szkoły. 

W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek podporządkować się do poleceń 

wszystkich pracowników szkoły. 

1. Czyn o stosunkowo niskiej szkodliwości  (celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie 

itp.): 

 

Pracownik szkoły 

1. Zdecydowane  i   stanowcze przerwanie negatywnego zachowania sprawcy wobec ofiary. 

2. Rozdzielenie stron. 
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3. Ustalenie granic:  niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. 

4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji. 

5. Rozmowa z uczniem - zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe zachowanie. 

6. Zgłoszenie zaistniałego zdarzenia dyrektorowi, wychowawcy lub innemu nauczycielowi.  

Nauczyciel  

1. Zdecydowane  i   stanowcze przerwanie negatywnego zachowania sprawcy wobec ofiary. 

2. Rozdzielenie stron. 

3. Ustalenie granic:  niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. 

4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji. 

5. Rozmowa z uczniem - zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe zachowanie. 

6. Zapis notatki  lub uwagi. 

7. Zgłoszenie zaistniałego zdarzenia wychowawcy klasy. 

Wychowawca 

1. Rozmowa z nauczycielem – świadkiem zajścia. 

2. Zapis notatki  lub uwagi – uwzględnienie zajścia w ocenie z zachowania  zgodnie  

      z zapisami Statutu Szkoły 

3. Gdy dane zdarzenie powtarza się - pisemne upomnienie wychowawcy   i odpowiedni zapis   

w dzienniku szkolnym oraz poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie. 

4. Gdy uczeń nadal nie reaguje na upomnienie – otrzymuje upomnienie (zwane zamiennie  naganą) 

dyrektora szkoły następuje poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie i obniżenie oceny  

z zachowania. 

2. Czyn o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, 

uszkodzenie ciała itp.): 

 

Pracownik szkoły lub  nauczyciel  

1. Zdecydowane, stanowcze  przerwanie negatywnego zachowania sprawcy wobec ofiary. 

2. Rozdzielenie stron. 

3. Ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej. 

4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji. 

5. Udzielenie niezbędnej  pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. 

6. Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczności. 

7. Wezwanie wychowawcy (w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły, w przypadku jego 

nieobecności  -  koordynatora ds. bezpieczeństwa).  

8. Rozpoczęcie procedury wobec sprawcy zdarzenia. 
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Wychowawca 

1. Powiadomienie dyrektora  o zaistniałym zdarzeniu. 

2. Wezwanie i powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary o zaistniałym zdarzeniu . 

Jeśli rodzice nie odbierają telefonu lub nie zgłoszą się niezwłocznie do szkoły, to wychowawca 

sporządza  notatkę w obecności innego nauczyciela. 

3. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia – poinformowanie go o poważnym naruszeniu 

obowiązujących zasad. 

4. Obligatoryjne obniżenie oceny z zachowania semestralnej lub końcoworocznej. 

 

Dyrektor szkoły 

1. Wezwanie rodziców –w przypadku nieobecności wychowawcy. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 

3. W przypadku poważnego wykroczenia – wezwanie policji, która podejmuje dalsze czynności. 

4. Pisemne upomnienie (nagana) dyrektora szkoły – odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym. 

 

VII. Procedury postępowania w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły ze strony uczniów 

 

W przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, zarówno słownej, jak i fizycznej: 

 

1. Nauczyciel zwraca uwagę uczniowi, że jego zachowanie ma charakter agresywny, reaguje na 

zachowanie agresywne ucznia w momencie, gdy takie zachowanie się pojawia; 

2. Nauczyciel informuje ucznia oraz całą klasę, że zostały przekroczone normy i jakie 

konsekwencje grożą uczniowi za jej przekroczenie; 

3. Nauczyciel rozmawia ze sprawcą agresji poza klasą w niezbyt odległym terminie: 

 a. nazywa normy jakie uczeń złamał, jaką szkodę poniósł nauczyciel w związku z jego 

zachowaniem, 

 b. wyjaśnia przyczyny złego zachowania, zobowiązuje ucznia, by podobne zachowania nie 

powtarzały się, 

 c. określa jakie uczeń poniesie konsekwencje, 

 d. mówi o dalszych krokach, jakie nauczyciel zamierza podjąć ( w tym, czy powiadamia 

 o zajściu rodziców/prawnych opiekunów lub dyrektora szkoły); 

4. Zapisuje informację o przeprowadzonej rozmowie w dzienniku/ zeszycie uwag. 
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VIII. Postępowanie nauczyciela (innych pracowników szkoły) w  przypadku stwierdzenia dewastacji 

mienia społecznego (szkolnego) 

 

 Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia: 

1. Ustala   okoliczności   zdarzenia   na  podstawie   rozmowy   z   osobą  informującą                          

      o zaistniałym fakcie oraz oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody. 

2. Informuje o fakcie dyrektora szkoły. 

3. Podejmuje  próbę   ustalenia   sprawcy, w uzasadnionych przypadkach dyrektor    

      powiadamia policję (w przypadku nieobecności dyrektora szkoły policję powiadamia    

      koordynator ds. bezpieczeństwa). 

4. W przypadku niebudzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody, wychowawca                    

       lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły jego rodziców/opiekunów prawnych, jeśli  

       rodzice nie odbierają telefonu lub nie zgłoszą się niezwłocznie do szkoły, to   

      wychowawca sporządza  notatkę w obecności innego nauczyciela. 

5. Wspólnie z rodzicami/ opiekunami zostają podjęte ustalenia co do naprawienia zaistniałej 

szkody. 

6. Uczeń za popełniony czyn otrzymuje naganę pisemną wychowawcy klasy,                                

     a za kolejny taki czyn pisemną naganę dyrektora szkoły. 

IX. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje 

się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków / dopalaczy: 

 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora  szkoły, 

w przypadku absencji dyrektora – koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

2. Odizolowuje się ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa                                  

nie pozostawia go samego – stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub 

życie (uczeń pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej). 

3. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji,  jeśli rodzice/ 

prawni opiekunowie nie odbierają telefonu lub nie zgłoszą się niezwłocznie do szkoły, to 

wychowawca sporządza  notatkę w obecności innego nauczyciela.  

4. Dopuszcza się wezwanie policji/lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości  

i ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. Do momentu odebrania ucznia przez 
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rodziców/opiekunów opiekę sprawuje nauczyciel. 

5. Wychowawca stosuje odnośnie oceny z zachowania  procedury zawarte w Statucie Szkoły. 

6. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń przed ukończeniem 18. roku życia znajduje się                          

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się, świadczy                     

to  o jego demoralizacji i nakłada na dyrektora szkoły obowiązek powiadomienia o tej 

szczególnej sytuacji sąd rodzinny. 

 

X. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję,  którą 

może uznać za narkotyk 

 

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 

2. Próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych), ustalić, do kogo należy 

znaleziona substancja. 

3. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia wychowawcę, dyrektora szkoły, koordynatora                                  

ds. bezpieczeństwa, następnie dyrektor szkoły wzywa policję. 

4. Po przyjeździe policji przekazuje się funkcjonariuszom zabezpieczoną substancję oraz 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

XI.  Procedura postępowania w przypadku,  gdy nauczyciel podejrzewa,  że uczeń posiada przy sobie 

narkotyk, alkohol, papierosy, dopalacze.  

 

Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia 

- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, ale może nakazać, aby uczeń sam wyjął wszystkie 

przedmioty z kieszeni lub plecaka, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży. 

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu   tę substancję, 

alkohol, papierosy oraz   pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży 

ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku  z  poszukiwaną 

substancją. 

2. O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia wychowawcę, dyrektora szkoły, 

szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa, dyrektor może powiadomić policję. 

3. O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa w szkole. Jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie nie odbierają 
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telefonu lub nie zgłoszą się niezwłocznie do szkoły, to nauczyciel sporządza  notatkę 

w obecności innego nauczyciela. 

4. Gdy uczeń nie chce dobrowolnie przekazać substancji, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję  

i zabiera ją do ekspertyzy. 

5. Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi substancję, nauczyciel po odpowiednim jej 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją dyrektorowi szkoły, który 

przekazuje ją policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję, 

a całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę ze zdarzeń wraz  

z własnymi spostrzeżeniami. 

6. Za posiadanie, najmniejszej nawet ilości substancji odurzających w szkole, uczeń otrzymuje 

obniżoną ocenę z zachowania.  

 

Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest: 

• posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

• wprowadzanie do obrotu środków odurzających, 

• udzielanie, ułatwianie, umożliwianie innej osobie ich użycia oraz nakłanianie do użycia, 

• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

XII. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń zamierza popełnić 

samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) 

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia nauczyciel : 

1. Nie pozostawia ucznia znajdującego się w kryzysie samego i próbuje przeprowadzić go  

w bezpieczne miejsce; 

2. Podejmuje próbę oceny realności zagrożenia  (rozmowa z osobą przekazująca informacje oraz 

samym uczniem); 

3. Informuje o zaistniałej sytuacji  i o zagrożeniu rodziców, prawnych opiekunów; 

4. Przekazuje dziecko pod opiekę rodziców z wyraźną sugestią skierowania dziecka do specjalisty 

(co rodzic musi podpisać), a jeśli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia (zwłaszcza 

związana z przemocą, alkoholem lub innymi patologiami) lub rodzic nie zgłasza się , przekazuje 

dziecko odpowiednim instytucjom. 
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XIII. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku, kiedy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji 

 

1. Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego procedur 

szkolnych  i wynikających stąd konsekwencjach. 

2. Wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,  

a sam informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

3. Telefoniczne wzywa rodziców do szkoły i rozmawia nt. trudności dziecka  oraz ewentualnej 

możliwości pomocy, a także o konsekwencjach wynikających z łamania procedur szkolnych. 

Nauczyciel sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia,  a  jeżeli rodzice/ prawni opiekunowie nie 

odbierają telefonu lub nie zgłoszą się w umówionym terminie do szkoły, to nauczyciel 

odnotowuje w niej tę informację, następnie przekazuje notatkę wychowawcy. 

4. Uczeń otrzymuje pisemną uwagę z zachowania.  

5. Gdy zachowanie ucznia na lekcji nadal nie ulega zmianie, otrzymuje on  upomnienie 

wychowawcy klasy, następnie pisemną  naganę wychowawcy, a kolejno pisemną naganę 

dyrektora szkoły. 

 

XIV. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć lub szkoły przez ucznia 

 

1. W przypadku gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję nauczyciel prowadzący zajęcia po 

stwierdzeniu nieobecności niezwłocznie powiadamia wychowawcę, szkolnego pedagoga,  

w razie nieobecności dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły zobowiązany jest ustalić miejsce pobytu ucznia  

w czasie nieobecności ucznia. 

3. Jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły- wychowawca, pedagog  lub dyrektor natychmiast 

powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich 

możliwości kontaktu z rodzicami i ustaleniu miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję. 

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów ucznia  i przeprowadza z nimi 

 i uczniem rozmowę. Zobowiązuje ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć, 

rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategię postępowania. 

Sporządza notatkę ze spotkania. 
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XV. Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne imprezy 

 

1. Nauczyciel organizujący wyjście sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę uczestników, 

uwzględniając na niej cel wyjścia, czas wyjścia i powrotu. 

2. Przedstawia sporządzoną listę uczestników dyrekcji szkoły i pozostawia w kancelarii. 

3. W przypadku wyjść zbiorowych - uczniowie, którzy nie uczestniczą w imprezie z różnych 

przyczyn, a są tego dnia w szkole, pozostają pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez 

dyrektora. 

 

XVI. Procedury dopuszczenia do użytku wyboru programu nauczania i podręczników 

          

1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

„programem nauczania ogólnego” dopuszcza do użytku w szkole dyrektor szkoły, odpowiednio na 

pisemny wniosek nauczyciela lub nauczycieli szkoły załącznik nr 1; 

2. Program nauczania ogólnego zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być 

opracowany: 

a) samodzielnie przez nauczyciela, 

b) we współpracy z innymi nauczycielami, 

c) przez innego autora (autorów), 

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

3.  Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania powinien być dostosowany 

do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4.  Wybór programu nauczania przez nauczyciela poprzedza: 

1) znajomość obowiązującej podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego, którego 

program dotyczy, 

2) znajomość obowiązującej podstawy programowej dla wcześniejszego, poprzedzającego  etapu 

edukacyjnego, 

3) znajomość obowiązującej podstawy programowej dla następnego etapu edukacyjnego, 

4) diagnoza potrzeb i możliwości uczniów przeprowadzona poprzez rozmowy z nauczycielami 

prowadzącymi dzieci na wcześniejszym etapie edukacyjnym.  

5.  Program nauczania ogólnego obejmuje, co najmniej jeden etap edukacyjny dla danego przedmiotu. 

6.  Program nauczania na etap edukacyjny ujmuje całość podstawy programowej dla danego etapu 

edukacyjnego. 

7.  Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w szkole, dyrektor szkoły może 

zasięgnąć opinii: 
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1)  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe  

i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest 

przeznaczony,  

2) konsultanta lub doradcy metodycznego. 

8. Opinia, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania 

ogólnego  

z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb 

 i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

9.  Dopuszczenie programu nauczania ogólnego do użytku w szkole przebiega w następujący sposób: 

1) nauczyciel/nauczyciele dokonuje/dokonują wyboru programu (program zaproponowany zgodnie 

z ustępem 2 a–d Procedury) i przedstawia/przedstawiają dyrektorowi załącznik nr 1; 

2) nauczyciel/nauczyciele wypełniają załącznik nr 2; 

3) program zostaje zaopiniowany przez  Radę Pedagogiczną (Uchwała RP); 

4) dyrektor dopuszcza program nauczania ogólnego do użytku w szkole wpisując program do  

Szkolnego Zestawu Programów Nauczania; 

5) dyrektor drogą zarządzenia publikuje Szkolny Zestaw Programów Nauczania w formie wykazu; 

6) w każdym roku Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest aktualizowany. 

9. Terminy realizacji Procedury dopuszczenia do użytku programu nauczania w Szkole     

       Podstawowej  im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy: 

1) nauczyciel/nauczyciele powinien/powinni rozpocząć pracę nad wyborem programu nauczania 

najpóźniej początkiem semestru roku poprzedzającego realizację programu nauczania; 

2) do końca maja nauczyciel/nauczyciele składa/składają wniosek z opinią zespołu 

przedmiotowego właściwego etapu, którego  wniosek dotyczy; 

3) w terminie do 31 sierpnia  Dyrektor: 

a) opiniuje przez  Radę Pedagogiczną programy nauczania  sporządzając Uchwałę; 

b) dopuszcza programy nauczania  do użytku w szkole wpisując program do  Szkolnego 

Zestawu Programów Nauczania; 

c) podaje wykaz Szkolnego Zestawu Programów Nauczania do wiadomości publicznej.  
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Załącznik nr 1 

 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA 

 

Na podstawie: Art.  22a. ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi 

zmianami ( Dz.U.2016.1943), Art. 22a ust. 6–8 Ustawy  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U.2017.60)oraz  Statutu Szkoły Podstawowej im. Ś. Jadwigi Królowej w Sieteszy, 

 

wnioskuję o dopuszczenie programu nauczania 

w szkole podstawowej  

 

na cykl edukacyjny ………………………………………………………………..……………. 

w latach…………………………………………………………………………………………. 

do przedmiotu ……………………………………………………... dla klasy………………… 

pełna nazwa programu: ……………………………………………………………..………….. 

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

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

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

autor/autorzy:…………………………………………………………………………………… 

wydawnictwo…………………………………………………………………………………… 

Jest to program (właściwe podkreślić): 

a) opracowany samodzielnie   

b) opracowany we współpracy z innymi nauczycielami, 

c) opracowany przez innego autora (autorów),   

d) opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami  

z uzasadnieniem. 

 

 

Program zawiera wszystkie treści nauczania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 356)  i jest dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów dla których jest przeznaczony.                           

                          

 

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

podpis nauczyciela lub nauczycieli 
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 Załącznik nr 2 

 ARKUSZ OCENY PODRĘCZNIKA 

Przedmiot  / Klasa:  Nauczyciel: 

   

Autorzy podręcznika:  Wydawnictwo: 
   

Tytuł:  Numer dopuszczenia na liście MEN*: 
   

*www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/dopuszczone_lista1.php 

1 Czy treści podręcznika są aktualne? Tak Nie Nie w pełni 

Komentarz:    

     

2 Czy podręcznik nie zawiera błędów Tak Nie Nie w pełni 
 merytorycznych?    

Komentarz:    

     

3 Czy podręcznik wypełniają treści Tak Nie Nie w pełni 
 zgodne z podstawą programową?    

Komentarz:    

     

4 Czy zamieszczone ćwiczenia Tak Nie Nie w pełni 
 umożliwiają realizację podstawy    

 programowej?    

Komentarz:    

     

5 Czy podręcznik zawiera treści Tak Nie Nie w pełni 
 wykraczające poza podstawę    

 programową?    

Komentarz:    

     

6 Czy podręcznik wspiera realizację Tak Nie Nie w pełni 
 Programu Wychowawczo -     

 Profilaktycznego szkoły?    

Komentarz:    

     

7 Czy prezentowane treści są Tak Nie Nie w pełni 
 uporządkowane?    

Komentarz:    

     

8 Czy podręcznik zawiera systematyczne Tak Nie Nie w pełni 
 powtórzenie materiału?    

Komentarz:    

     

9 Czy polecenia są zrozumiałe dla Tak Nie Nie w pełni 
 uczniów?    

     

Komentarz:    
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Sietesz, ……………………………………………………  
(data) 

 

 

Podpis nauczyciela, zespołu 

1. ……………………………………………………………………………..  

2. ……………………………………………………………………………..  

3. ……………………………………………………………………………..  

4. ……………………………………………………………………………..  

5. ……………………………………………………………………………..  

6. ……………………………………………………………………………... 

10 Czy tematy i zadania cechuje Tak Nie Nie w pełni 
 różnorodność, odpowiadają potrzebom    

 indywidualnym uczniów?    

Komentarz:    

     

11 Czy ilustracje, tabele, diagramy itp. są Tak Nie Nie w pełni 
 dla ucznia czytelne i zrozumiałe?    

Komentarz:    

     

12 Czy wykonanie  jest dobre pod Tak Nie Nie w pełni 
 względem trwałości?    

13 Dodatkowe materiały dostępne do Tak  Nie 
 podręcznika    

 Zeszyt ćwiczeń    

     

 Płyta    

     

 Materiały multimedialne    

     

 Karty pracy    

     

 Testy    

     

 Mapy    

     

 Inne    
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XVII. Procedura wyboru podręczników w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej  

w Sieteszy 

 
 

1.  Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do 

użytku szkolnego. 

2.  Mogą być stosowane wyłącznie podręczniki zgodne z podstawą programową. 

3. Nauczyciel powinien sprawdzić, czy podręcznik, który wybrał jest wpisany do wykazu 

podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

4. Na posiedzeniu zespołów przedmiotowych, nauczyciele prowadzący zajęcia z danego 

przedmiotu dokonują wyboru podręczników, które będą obowiązywać na danym 

etapie edukacyjnym. 

5. Informację o wybranych podręcznikach przewodniczący poszczególnych zespołów 

przekazują dyrektorowi szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja.  

6. W kolejnych latach zestaw podręczników jest aktualizowany.  

7. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do zakończenia roku szkolnego, 

zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku 

szkolnego. 

8. Zestaw podręczników zostaje opublikowany poprzez wywieszenie wykazów 

podręczników na tablicy ogłoszeń dla uczniów i rodziców oraz publikację na stronie 

internetowej szkoły, zainteresowani rodzice mogą otrzymać zestaw w wersji 

papierowej. 

9. Zmiana podręcznika podanego do publicznej wiadomości nie może być w żadnym 

przypadku wprowadzona w trakcie roku szkolnego. 

10. Nauczyciel przedmiotu ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe podanie wykazu 

podręczników. 

 

XVIII. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego 

w budynku szkoły. 

 W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego niezgodnie  

z zasadami przyjętymi w Statucie Szkoły (korzystanie z telefonu podczas lekcji /przerwy, 

filmowanie, nagrywanie, fotografowanie innych osób bez ich zgody itp.) pracownik szkoły 

ma prawo odebrać uczniowi telefon (po wcześniejszym jego wyłączeniu).  
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1.    Uczeń nie może używać telefonu komórkowego, jeżeli znajduje się w  budynku  szkoły.  

2.    Uczeń może używać telefonu komórkowego jedynie poza terenem szkoły. 

3.    W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły każdy 

pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon. Telefon jest   przekazywany, 

wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły do depozytu. 

4.   Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic lub  prawny opiekun 

ucznia. 

5.    Uczeń, któremu odebrano telefon otrzymuje odpowiedni wpis w dzienniku   szkolnym   

lub w  zeszycie uwag. 

6.      Uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania.  

XIX. Procedura postępowania nauczyciela (innych pracowników szkoły) w przypadku 

zauważenia osoby obcej 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, bądź przez wychowawcę klasy lub 

uprawnionego pracownika szkoły 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. 

 

W przypadku obecności osoby obcej nauczyciel: 

1. Ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w szkole poprzez 

obserwację i rozmowę z nią. 

2. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań                    

z jej strony niezwłocznie informuje dyrektora szkoły i wspólnie z nim podejmuje 

mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub 

też opuszczenia terenu szkoły. 

3. W przypadkach drastycznych, niezwłocznie powiadamia policję i jednocześnie 

podejmuje działania, mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed 

skutkami tych zachowań. 
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XX. Procedura postępowania w przypadku wypadku ucznia. Obowiązek powiadamiania 

 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które 

nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły 

 

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:  

1) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w uzasadnionym wypadku 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu niezbędnej pomocy, 

2) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia,  jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może 

stwarzać zagrożenie  dla bezpieczeństwa uczniów,  

3)  niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

 Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali.  

 O wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń  

w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia oraz społecznego 

inspektora pracy i pracownika bhp. Dyrektor dodatkowo powiadamia organ prowadzący 

szkołę. 

 Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, opuchnięcie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu niezbędnej 

pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiają rodzica  

o zdarzeniu. W każdym trudniejszym przypadku (niepokojące objawy  i urazy) nauczyciel lub 

dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym 

dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący, prokuratora i kuratora oświaty.  

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego.  Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością 

techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. 

Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół 

powypadkowy.  

           Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem 

szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki                            

i odpowiada za nie. Powołany przez dyrektora zespół powypadkowy przeprowadza 

postępowanie powypadkowe i sporządza protokół powypadkowy. 
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XXI. Procedura dotycząca ewakuacji szkoły ( w osobnej dokumentacji przy Planie 

Obrony Cywilnej  ) 

 

XXII. Procedura określająca zasady dokonywania wpisów w części świadectwa dotyczącej 

szczególnych osiągnięć ucznia 

 

Zasady dokonywania wpisów 

1. W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:  

 uzyskane wysokie miejsca, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem  

w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół; 

 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 

2. Wpisu na świadectwie w rubryce „szczególne osiągnięcia” dokonuje nauczyciel 

wychowawca. 

3. Wpisów dokonuje się na podstawie przedstawionych przez ucznia dyplomów 

i zaświadczeń, dostarczonych w terminie do 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego. 

4. Uczeń zobowiązany jest do wykonania kserokopii dyplomu potwierdzającego osiągnięcie 

zapisane na świadectwie, a wychowawca do poświadczenia go za zgodność z oryginałem  

i dołączenia do arkusza ocen ucznia. 

5. Nazwę konkursu wpisuje się zgodnie z treścią dyplomu, zaświadczenia, wpisu na stronie 

internetowej kuratorium, z zachowaniem reguł poprawnej polszczyzny. 

6. Jeśli uczeń zdobył wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem   

w rywalizacji zespołowej, wówczas informację o osiągnięciach z kserokopią dyplomu  

i składem drużyny oraz pełnej nazwie zawodów zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy 

klasy nauczyciel opiekujący się danym zespołem, nie później niż 10 dni przed zakończeniem 

roku szkolnego. 

7. Wpisów o działalności ucznia w organizacjach szkolnych działających na rzecz 

społeczeństwa opartych na zasadzie wolontariatu dokonuje się na podstawie pisemnej opinii 

opiekuna organizacji i dyrektora szkoły. Zaświadczenie to jest również włączane do arkusza 

ocen ucznia. 

8. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym wpisu na świadectwie dokonuje 

się na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej organizacji. Kserokopię dokumentu dołącza 

się do arkusza ocen ucznia. 
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9. Jeżeli uczeń ma wiele osiągnięć, których ilość przekracza miejsce na świadectwie, wpisu 

wybranych osiągnięć dokonuje wychowawca klasy po konsultacji z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi dziecka. 

10. Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się wpisy dotyczące szczególnych  

osiągnięć ucznia, biorąc pod uwagę cały okres nauki w szkole. 

 

XXIII.  Procedura  współpracy szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.        

           

UCZEŃ JEST ZDOLNY 

OBSERWACJA: uzyskuje wybitne wyniki z przedmiotu nauczania. 

POMOC: indywidualny tok nauczania przedmiotu. 

 

Procedury postępowania: 

1.  Nauczyciel przedmiotu lub rodzic (prawny opiekun) pisze wniosek, wraz 

     z   uzasadnieniem, do dyrektora szkoły o indywidualny tok nauki przedmiotu,  

     z którego uczeń uzyskuje wybitne wyniki nauczania. 

2.  Rada pedagogiczna pozytywnie opiniuje wniosek. 

3.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, na wniosek rodziców, na podstawie    

     przeprowadzonych badań psychologiczno - pedagogicznych wystawia opinię  

    o  uczniu ze wskazaniem do indywidualnego toku nauczania przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły kieruje wniosek do organu prowadzącego. 

5. Organ prowadzący pozytywnie opiniuje wniosek i przyznaje stosowne środki  

    finansowe na prowadzenie indywidualnego toku nauczania z uczniem. 

6.  Nauczyciel przedmiotu prowadzi z uczniem zajęcia edukacyjne według  

     indywidualnego toku nauczania przedmiotu. 

7.  Uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny w trybie i na zasadach określonych  

     w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

 

UCZEŃ MA TRUDNOŚCI W NAUCE.  

OBSERWACJA:  upośledzenie umysłowe, deficyty rozwojowe, specyficzne trudności 

 w nauce, dysleksja (dysgrafia, dysortografia). 

POMOC: dostosowanie wymagań programowych do stwierdzonych u ucznia dysfunkcji. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA: 

1.  Rodzice ucznia zgłaszają się na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  
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     indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły. 

2.  Nauczyciel języka polskiego, matematyki lub języka obcego / wychowawca wypisuje druk     

     skierowania, jeśli w badaniu ucznia pośredniczy szkoła. 

3. Rodzice w PPP wyrażają zgodę na ujawnienie opinii/ orzeczenia szkole lub jej nie      

     wyrażają. 

4.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, na podstawie przeprowadzonych  

     badań, wystawia opinię/ orzeczenie o uczniu ze wskazaniem stosowania wymagań    

     zgodnych ze stwierdzonymi dysfunkcjami. 

5.  Wszyscy nauczyciele stosują wymagania zgodne ze stwierdzonymi  

     dysfunkcjami, jeżeli szkoła otrzymała odpowiednią opinię/orzeczenie. 

6.  Wychowawca i nauczyciele udzielają pomocy uczniom zgodnie z Rozporządzeniem na  

    miarę możliwości szkoły, organizując dla nich np. zajęcia rewalidacji indywidualnej,     

     zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno  -  

      wyrównawcze i pomoc koleżeńską. 

 

XXIV. Procedura działań podejmowanych na terenie szkoły wobec rodziny niewydolnej 

opiekuńczo  i wychowawczo 

 

1. Nauczyciel, wychowawca klasy mający informacje na temat zaniedbań 

wychowawczych bądź problemów socjalnych w rodzinie ucznia, zgłasza problem 

dyrektorowi szkoły. 

2. Wychowawca klasy, nauczyciele i dyrektor szkoły obserwują i diagnozują sytuację 

ucznia. 

3. Wychowawca klasy i dyrektor  szkoły rozmawiają z uczniem  celem dokonania 

diagnozy potrzeb dziecka. 

4. Wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia: 

a. zaprasza rodziców do szkoły, 

b. składa wizytę domową po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zamiarze     

 odwiedzin. 

5. W razie braku kontaktu z rodzicami bądź opiekunami prawnymi ucznia wychowawca 

klasy: 

a) poszukuje innych dróg kontaktu z opiekunami dziecka poprzez pracowników GOPS, 

  policji, 
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b)  w sytuacji poważnych zaniedbań ze strony rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, 

dyrektor szkoły występuje do sądu rodzinnego o rozeznanie sytuacji rodzinnej dziecka.  

6. Z każdego spotkania  z rodziną ucznia sporządza się notatkę. 

7. Wychowawca klasy nawiązuje współpracę z: MOPS, poradnią psychologiczno –

pedagogiczną, sądem rodzinnym.  

8. Wychowawca klasy utrzymuje stały kontakt z rodzicami bądź opiekunami prawnymi 

ucznia monitorując sytuację rodzinną ucznia. 

9. W sytuacji braku lub odmowy współpracy rodziców ucznia ze szkołą, dyrektor szkoły 

występuje z wnioskiem do sądu rodzinnego. 

 

XXV. Procedura interwencyjna dotycząca udziału ucznia w zajęciach pozalekcyjnych 

 

1. Udział dziecka w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych odbywa się za pisemną 

zgodą rodzica/opiekuna. 

2. Rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za udział dziecka w deklarowanych 

zajęciach. 

3. W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, nauczyciel 

prowadzący zajęcia zgłasza problem wychowawcy, który wyjaśnia go z rodzicami. 

4. Uczeń i rodzic mają obowiązek do końca września zdeklarowania się do udziału  

w wybranych zajęciach. 

5. Rezygnacja ucznia z udziału w zajęciach może odbyć się za pisemną zgodą rodzica. 

6. Uczęszczanie na zajęcia ma wpływ na ocenę z zachowania. 

 

XXVI. Procedury usprawiedliwiania nieobecności oraz egzekwowania realizacji obowiązku 

szkolnego 

1. Wychowawca na pierwszym zebraniu z rodzicami informuje o sposobie usprawiedliwiania 

nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

2. Usprawiedliwienie lub zwolnienie z zajęć piszą rodzice (opiekunowie prawni). 

3. Informacja o absencji ucznia jest przekazywana w formie pisemnej (wpis do zeszytu 

kontaktowego) z czytelnym podpisem rodzica, opiekuna .  

4. Istnieje możliwość telefonicznego usprawiedliwienia lub zwolnienia ucznia z zajęć. 
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5. Rodzice (opiekunowie prawni) podają w usprawiedliwieniu informację o przyczynach 

nieobecności dziecka. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) usprawiedliwiają nieobecność ucznia w terminie do 14 dni od 

jego powrotu do szkoły w przeciwnym wypadku godziny zostają nieusprawiedliwione. 

7. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 -go dnia każdego miesiąca wypełnia 

tabelę dotyczącą obecności uczniów w poprzednim miesiącu. 

8. O przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub 

szpitalu, przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej 

poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub informację pisemną, a nie po powrocie dziecka do 

szkoły. 

9. Jeśli nieobecność ucznia nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie godziny 

nieobecności zostają nieusprawiedliwione. 

10. Jeśli uczeń chce się zwolnić z lekcji (np. z powodu wizyty u lekarza) musi przedstawić od 

rodzica informację na piśmie, potwierdzającą ten fakt. Rodzic może również zwolnić ucznia 

telefonicznie. 

11. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na prowadzonej przez 

siebie lekcji. 

12. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się 

absencji ucznia na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku na stronie  

z uwagami. 

13. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy  

w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkanie indywidualne) rodzic otrzymuje 

przesłaną listem poleconym informację od dyrektora szkoły zawierającą stwierdzenie, że 

dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły  

w wyznaczonym terminie oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone 

postępowaniem egzekucyjnym. 

14. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej 

na podstawie art. 20 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
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2572 z późniejszymi zmianami). Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U.  

z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późniejszymi zmianami), określanej niżej jako "ustawa 

egzekucyjna". W związku z tym w przypadku, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje 

obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji 

administracyjnej jest grzywna. 

15. Zgodnie z procedurami postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci 

przestępczością i demoralizacją – czyli w tym wypadku systematycznym uchylaniem się 

ucznia od realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki - dyrektor szkoły powiadamia 

sąd rodzinny lub policję, gdy: obserwuje się brak współpracy rodziców/ prawnych opiekunów 

w rozwiązaniu tego problemu lub, gdy szkoła wykorzysta wszelkie dostępne środki 

oddziaływań wychowawczych i nie przyniosą one oczekiwanego rezultatu. 

16. Jeżeli nieobecność dziecka, spowodowana chorobą, jest dłuższa niż 1 miesiąc i są rokowania, 

że termin nieobecności przedłuży się, rodzice dziecka powinni złożyć wniosek do poradni 

psychologiczno – pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania 

indywidualnego. Na tej podstawie szkoła zorganizuje kształcenie dla ucznia. 

17. Jeżeli dziecko przez trzy miesiące nie przychodzi do szkoły, jest to równoznaczne  

z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego. W takich przypadkach stosuje się procedury 

opisane w punktach: 14 i 15 lub 16. 

XXVII. Procedura organizowania zajęć rewalidacyjnych 

  

1. Zajęcia rewalidacyjne organizuje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych na 

podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Zajęcia rewalidacyjne organizuje dyrektor szkoły na czas określony w orzeczeniu  

i w sposób zapewniający realizację potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej określonych w orzeczeniu. 

3. Po otrzymaniu podania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz po zapoznaniu 

się z orzeczeniem dyrektor występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

o przyznanie dodatkowych godzin na zajęcia rewalidacyjne, sporządza aneks do 
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arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny i przedkłada go organowi 

prowadzącemu wraz z wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami. Jeżeli dyrektor 

posiada informacje o konieczności zorganizowania zajęć  rewalidacyjnych przed 

opracowaniem arkusza, zamieszcza je konstruując arkusz organizacji szkoły na nowy 

rok szkolny. 

4. Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacyjnych uzależniona jest od organu 

prowadzącego. 

5. Tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w pkt. 4 jest realizowany w ciągu 

tygodnia ( lub w szczególnych przypadkach inaczej). 

6. W przypadku zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z upośledzeniem głębokim 

nauczyciel wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. 

7. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

 

XXVIII. Procedury postępowania nauczycieli w przypadku przyłapania  ucznia na paleniu 

papierosów 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę. 

2. Wychowawca klasy lub dyrektor informują o zdarzeniu rodziców ucznia. 

3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów otrzymuje uwagę do dziennika lub zeszytu 

uwag i upomnienie wychowawcy klasy, które zostaje przez niego podpisane i ma 

wpływ na ocenę z zachowania. 

XXIX. Procedura postępowania wobec nieletniego sprawcy przemocy 

 

1. Nauczyciel ocenia realne zagrożenie bezpieczeństwa. 

2. Samodzielnie lub z pomocą innego nauczyciela odizolowuje sprawcę przemocy  

od poszkodowanego. 

3. W przypadku poniesienia obrażeń przez którąś ze stron: 

a) nawiązuje kontakt z higienistką szkolną, lekarzem bądź sam udziela pierwszej  

pomocy, 

b) w sytuacji ciężkiego uszkodzenia ciała wzywa karetkę pogotowia  

       i powiadamia rodziców ucznia. 

 

4. Powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy, dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły i wychowawca klasy wysłuchują strony i świadków  

w celu ustalenia stanu faktycznego i sankcji. 
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6. Wychowawca klasy wraz z dyrektorem szkoły sporządzają notatkę opisującą zajście. 

7. Dyrektor szkoły lub wychowawca wzywa do szkoły rodziców  

a  w sytuacji groźnej zgłasza również sprawę policji. 

8. Wychowawca monitoruje zachowanie sprawcy: 

a) w sytuacji braku jakichkolwiek agresywnych zachowań ze strony wymienionego  

       dokumentacja dotycząca zajścia ulega zniszczeniu, 

b) w przypadku powtarzających się aktów agresji ucznia pedagog szkolny występuje 

do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. 

XXX.  Procedura postępowania wobec przemocy domowej 

 

1.    Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:  

a) Powiadomienia lekarza, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne,  

b) Powiadomienia  dyrektora szkoły.  

2.    Dyrektor  szkoły  lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem 

 i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.  

3.    W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor 

szkoły powiadamia policję,  i  Sąd Rodzinny.  

4.    Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi w swych ocenach, 

kierować się rozwagą i dyskrecją.  

5.    Sygnały świadczące, wskazujące, że dziecko może być ofiarą przemocy:  

a) Powtarzające się obrażenia, ślady po uderzeniach, siniaki, poparzenia, pręgi na 

ciele, zadrapania,  

b) Zaniedbany wygląd,  

c) Nadmiernie agresywne zachowania,  

d) Wycofanie, bierność, nieśmiałość,  

e) Wstyd przed zdjęciem ubrania,  

f) Kłopoty w nauce,  

g) Ssanie kciuka,  

h) Obgryzanie paznokci,  

i) Moczenie,  

j) Płaczliwość,  

k)  Strach przed dorosłymi, 

l)  Izolacja, 

m)   Zaniżona samoocena.      



Procedury interwencyjne Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

 

34 

 

  

XXXI. Procedura reagowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy 

 

Zawiera zasady postępowania pracowników szkoły w sytuacji ujawnienia cyberprzemocy. 

Odpowiednią pomocą należy objąć ofiarę, sprawcę i świadka agresji elektronicznej oraz 

trzeba nawiązać współpracę z rodzicami tych uczniów w celu rozwiązania konfliktu.  

 

 

 

1. Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) jest to stosowanie przemocy poprzez: 

prześladowanie, zastraszanie, kierowanie gróźb pod czyimś adresem, nękanie, 

naruszenie wizerunku, znieważanie, zniesławianie, włamywanie się na konto 

elektroniczne użytkownika, używanie wulgaryzmów, wyśmiewanie innych osób 

za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych, z wykorzystaniem 

internetu i narzędzi elektronicznych takich, jak: SMS-y, MMS-y, wiadomości e-mail, 

witryny internetowe, treści przekazywane przez komunikatory, czaty, blogi i fora 

dyskusyjne oraz inne. Do form cyberprzemocy np. należą:  

 rozsyłanie zniesławiających i kompromitujących treści,  

 włamania na konta pocztowe i konta komunikatorów w celu rozsyłania 

dyskredytujących wiadomości,  

 dalsze rozsyłanie otrzymanych danych i wiadomości bez zgody autora 

komunikatu jako zapisu rozmowy bądź kopii e-maila,  

 tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych.  

2. Zachowania cyberprzemocy ujawniane są za pomocą komputera i telefonu 

komórkowego.  

3. Informacja o cyberprzemocy może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą 

fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inne osoby: np. 

uczniowie, świadkowie zdarzenia, nauczyciele.  

Procedura interwencyjna obejmuje:  

 udzielenie wsparcia ofierze przemocy,  

 zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia,  

 wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą 

postawy ucznia.  

4. Jeśli wiedzę o zajściu dotyczącego cyberprzemocy posiada nauczyciel niebędący 

wychowawcą, przekazuje odpowiednią informację wychowawcy klasy, który 

następnie informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  

5. Pedagog szkolny i dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą klasy dokonują analizy 

zdarzenia i planują dalsze postępowanie.  

6. W miarę możliwości ustala się okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.  

7. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. 

Należy udokumentować szkodliwe treści (np. w formie zrzutów ekranowych, 

wydruków, nagrań) oraz inne istotne informacje, np. nazwy użytkowników 

internetowych, adresy e-mailowe, numery telefonów komórkowych, adresy 

odpowiednich stron internetowych.  

8. W kwestii rejestracji dowodów cyberprzemocy należy poprosić o pomoc 
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nauczyciela informatyki.  

9. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, wychowawca 

klasy wraz z pedagogiem szkolnym powinien podjąć dalsze działania zmierzające do 

rozwiązania konfliktu.  

10. Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów i sprawców cyberprzemocy 

jest wielu, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy.  

11. Należy przeprowadzić rozmowę ze sprawcą (sprawcami) cyberprzemocy, mając na 

uwadze poniższe zagadnienia:  

a. ustalenie okoliczności zajścia i jego przyczyn,  

b. poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej,  

c. omówienie skutków postępowania i poinformowanie o konsekwencjach 

wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły w związku  

z używaniem przemocy,  

d. wyrażenie nieakceptacji co do każdej z form przemocy w życiu szkolnym 

i pozaszkolnym,  

e. zobowiązanie sprawcy agresji elektronicznej do zaprzestania 

nieakceptowanego zachowania i usunięcia z internetu szkodliwych treści,  

f. określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy,  

g. w szczególnych przypadkach stworzenie kontraktu z uczniem określającego 

zobowiązania dziecka, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje 

nieprzestrzegania przyjętych wymagań i terminy realizacji zadań zawartych 

w umowie.  

12. Wobec sprawcy cyberprzemocy podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu 

rodzaju kary, zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, należy wziąć pod 

uwagę:  

 rozmiar i rangę szkody, rozmiar upublicznienia szkodliwych treści  

i upokorzenia ofiary agresji elektronicznej,  

 czas trwania prześladowania drugiej osoby,  

 świadomość popełnianego czynu,  

 motywację popełnianego czynu przemocy,  

 rodzaj rozpowszechnianego materiału,  

 ewentualną możliwość wystąpienia działania odwetowego sprawcy 

reagującego w ten sposób w związku z ujawnieniem faktu wystąpienia 

cybeprzemocy.  

13. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadzają rozmowę 

z rodzicami ucznia będącego sprawcą cyberprzemocy oraz rodzicami ucznia będącego 

ofiarą cyberprzemocy. Podczas spotkania następuje poinformowanie opiekunów 

prawnych dziecka o przebiegu zdarzenia i zapoznanie z materiałami dowodowymi,  

a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach 

dyscyplinarnych wobec sprawców agresji elektronicznej.  

14. Należy przeprowadzić rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, mając na uwadze 

poniższe zagadnienia:  

a. ustalenie okoliczności zajścia i jego przyczyn,  

b. poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej,  
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c. udzielenie pomocy i wsparcia emocjonalnego osobie poszkodowanej,  

d. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ofierze cyberprzemocy 

 i niedopuszczenie do eskalacji prześladowania,  

e. określenie kondycji emocjonalnej poszkodowanego (ocena stopnia 

zażenowania, skrępowania, wstydu, lęku, przerażenia, smutku czy 

poczucia winy; ocena poczucia własnej wartości ofiary przemocy).  

15. W przypadku, gdy informatorem na temat faktu wystąpienia cyberprzemocy jest 

uczeń będący świadkiem zaistniałego prześladowania, należy go objąć odpowiednią 

opieką, a postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę zachowania 

dyskrecji i poufnego działania.  

16. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ofiary cyberprzemocy, 

sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź 

odwetowe ze strony sprawcy.  

17. W przypadku ustalenia sprawcy dokonania cyberprzemocy winien on skasować 

szkodliwe treści. Gdyby w celu usunięcia z sieci internetowej kompromitujących lub 

krzywdzących materiałów była potrzebna pomoc dostawcy usługi czy administratora 

serwisu internetowego, należy się z nim skontaktować. Do podjęcia odpowiednich działań 

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

usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), gdzie jest mowa  

o tym, że podmiot ten w wyniku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym 

charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie powinien 

uniemożliwić dostęp do tych danych.  

18. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze 

sprawcą cyberprzemocy, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. 

Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej 

udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności 

świadka (np. wychowawcy klasy), powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu. Jeśli 

zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć 

do dokumentacji pedagogicznej (zrzuty ekranowe, wydruki, nagrania, opis itp.).  

19. Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy:  

a)  rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się 

do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowej agresji elektronicznej lub gdy 

do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka,  

b) szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa 

z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania  

z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów.  

20. W przypadku gdy zostało złamane prawo, o tożsamości sprawcy cyberprzemocy nie 
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udało się ustalić, należy bezwzględnie skontaktować się z policją.  

21. Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby 

karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają przez dyrektora 

szkoły bezwzględnie zgłoszone na policję.  

 

XXXII. Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 w szkole 

 

 

§ 1. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego  

indywidualne potrzeby  edukacyjne, wynikające w szczególności: 

 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) z przewlekłej choroby, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) z niepowodzeń edukacyjnych, 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły). 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

zwanymi dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

3. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 
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2)prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień, 

3) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy  

z uczniami; 

4) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

5) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

6) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

7) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności 

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

8) ocena efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia; 

9) planowanie dalszych działań; 

10) dbałość o własny rozwój: aktywny udział w szkoleniach, warsztatach, kursach  

dotyczących udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

zaangażowanie w prowadzenie zajęć, organizowanie ciekawych zajęć; 

11) systematyczne diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów i wdrażanie do procesu  

edukacyjnego wniosków z diagnoz; 

12) zbieranie od rodziców informacji zwrotnych (opinii) na temat jakości prowadzonych  

zajęć; 

13) wprowadzanie działań i ćwiczeń interaktywnych, stosowanie metod aktywizujących; 

14) doskonalenie systemu motywacyjnego dla uczniów; 

15) budowanie poczucia własnej wartości u uczniów; 

16) kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (nie dotyczy zajęć indywidualnych); 

17) rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych; 

18) wdrażanie zadań problemowych; 

19) dokonywanie autoewaluacji. 
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4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem. 

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana przede wszystkim podczas 

bieżącej pracy z uczniem. 

 

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

7. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

8. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

 

A. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

którzy nie posiadają opinii opracowanej przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną / specjalistyczną lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

§ 2. 

 

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na pisemny wniosek (załącznik nr 1): 

a) ucznia, 

b) rodziców ucznia, 

c) nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego z uczniem zajęcia, 

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

e) pracownika socjalnego, 

f) asystenta rodziny, 

g) kuratora sądowego. 

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora; 

4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki/higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela; 



Procedury interwencyjne Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

 

40 

 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

3. Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzic, nauczyciel, 

wychowawca, specjalista, itd. zgłasza Dyrektorowi Szkoły przez złożenie w sekretariacie 

wniosku (załącznik nr 1). 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne   

i nieodpłatne. 

5. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w Szkole pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej 

sprawie (załącznik nr 2). 

6. Nauczyciel, specjalista, wychowawca lub Dyrektor Szkoły po stwierdzeniu, że ucznia 

należy objąć pomocą psychologiczno - pedagogiczną może zorganizować spotkanie zespołu 

nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów. 

7.Wychowawca koordynuje spotkanie ww. zespołu (punkt 6) oraz udzielanie dalszej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

8. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę,  wychowawcę, rodzica lub 

Dyrektora Szkoły, że uczeń powinien być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i wszystkimi nauczycielami 

uczącymi ucznia, w terminie – niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, ustala sposób dostosowania wymagań edukacyjnych (załącznik nr 3) 

oraz ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin. 

9. Ze wstępną oceną poziomu funkcjonowania ucznia zapoznają się wszyscy nauczyciele 

pracujący z uczniem, a w swojej bieżącej pracy uwzględniają wskazówki do pracy zapisane  

w tym dokumencie - głównie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych. 

10. Koordynator w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi 

ewidencję wszystkich uczniów w Szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna (załącznik nr 4).  

11. Wychowawca, w formie pisemnej informuje rodzica o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich 

jak: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

3)zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne, z terapii pedagogicznej. (załącznik nr 8). 

12. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca oddziału. 

13. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji ucznia. 

14. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanej wstępnej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, to osoby sporządzające (załącznik nr 3). 
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15. Osobą odpowiedzialną za efekty  udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

są osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

16. Nauczyciele/specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z danego oddziału, jakość zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych 

od rodziców i uczniów( załącznik 5). 

 

B. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

którzy posiadają opinię opracowaną przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną lub specjalistyczną. 

 

§ 3. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez ucznia opinii 

wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po 

złożeniu przez rodzica wniosku (załącznik nr 1). 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne   

i nieodpłatne. 

3. Jeżeli rodzic ucznianie wyraża zgody na organizowanie przez Szkołę pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 2) 

4. Wychowawca koordynuje udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

5. Wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i wszystkimi nauczycielami 

uczącymi ucznia, w terminie – niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia/dziecka (załącznik nr 3) oraz ustala formy udzielania pomocy, okres 

jej udzielania oraz wymiar godzin. 

 

6. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanej wstępnej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, to osoby sporządzające (załącznik nr 3). 

7. Koordynator w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi ewidencję 

wszystkich uczniów w szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

(załącznik nr 4). 

8. Wychowawca, w formie pisemnej informuje rodzica o zaplanowanych formach pomocy 

takich jak: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

3)zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne, z terapii pedagogicznej.( załącznik nr 8) 

9. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca oddziału. 

10. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji ucznia. 

11. Wychowawca klasy do 15 czerwca składa pełną dokumentację do Dyrektora Szkoły. 

12. Osobami odpowiedzialnymi za efekty  udzielanej pomocy psychologiczno  –  

pedagogicznej są osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  
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13. Nauczyciele/specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z danego oddziału, jakość zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

specjalistycznych, rewalidacyjnych poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie 

informacji zwrotnych od rodziców i uczniów.( załącznik 5). 

14. Spotkania zespołów odbywają się przynajmniej dwa razy w roku i są protokołowane 

(załącznik nr 10). 
 

C. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

§ 4. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez ucznia opinii 

wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po 

złożeniu wniosku (załącznik nr 1). 

2. Złożenie w sekretariacie Szkoły, przez rodzica, orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego nie jest jednoznaczne z konieczną organizowania dla ucznia pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej przez Szkołę.  

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne   

i nieodpłatne. 

3. Jeżeli rodzic ucznia nie wyraża zgody na organizowanie przez Szkołę pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 2). 

4. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia, wychowawca oddziału zwołuje zespół 

składający się z nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów prowadzących zajęcia 

 z uczniem, np.: pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, logopedy, terapeuty pedagogicznego. 

5. Wychowawca koordynuje spotkanie ww. zespołu (punkt 4) oraz udzielanie dalszej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Spotkania zespołów odbywają się przynajmniej dwa razy w roku i są protokołowane 

(załącznik nr 10) 

7. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia zespół, o którym mowa w punkcie 4 

opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowaniaucznia, uwzględniając 

diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną (załącznik nr 6). 

8. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 

asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, 

4) efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

9. Zespół, o którym mowa w punkcie 4, w terminie 30 dni od złożenia w Szkole orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje indywidualny program edukacyjno – 

terapeutyczny (IPET - załącznik nr 7). 
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10. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, po opracowaniu IPET- u jest 

dokonywania co najmniej 2 razy w roku (od 30 listopada, do  30 maja) uwzględniając ocenę 

efektywności wdrażanego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego,  

w każdym jego elemencie. 

11. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się,  

w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym 

poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami, zgodnie 

z załącznikiem nr 6. 

12. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, za każdym razem, 

uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący oraz specjaliści. 

13. Spotkania zespołu, o którym mowa w punkcie 4, mogą być organizowane z inicjatywy 

każdego członka zespołu, rodziców lub Dyrektora. 

14. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, 

w tym rodziców ucznia, każdorazowo jest odpowiedzialny wychowawca oddziału. 

15. O spotkaniach wychowawca w ustaleniu z Dyrektorem Szkoły informuje pisemnie 

rodziców ucznia.( Załącznik nr 9). 

16. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli 

specjalistów pracujących z uczniem lub innych osób. 

17. O terminach spotkań zespołu w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, za każdym 

razem jest informowany, przez wychowawcę na piśmie rodzic, który ma prawo wziąć udział  

w spotkaniach zespołu. 

18. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć osoba zaproszona przez Szkołę, np. pracownik 

 z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, 

do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej). 

19. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji ucznia. 

20. Rodzice ucznia  na pisemny wniosek otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

2) indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. 

 

21. IPET opracowuje się według załącznika nr 7. 

22. Po powstaniu IPET – u, rodzic, od Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawcy, 

otrzymuje pisemną informację o formach udzielanej pomocy (załącznik nr 8). 

23. Zespół opracowuje IPET na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

24. Zespół opracowuje IPET w terminie: 

a) do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego kształcenie w Szkole lub 

b) 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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25. Koordynator w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi 

ewidencję wszystkich uczniów w szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna (załącznik nr 4).  

26. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca oddziału. 

27. Osobami odpowiedzialnymi za efekty  udzielanej pomocy psychologiczno  –  

pedagogicznej są osoby udzielające tej pomocy – bezpośrednio pracujące z uczniem.  

28. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanej wstępnej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, to osoby opracowujące tę 

ocenę.  

29. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanego IPET – u, 

to osoby opracowujące IPET. 

30. Nauczyciele/specjaliści monitorują, w ustalony przez siebie sposób, przebieg realizacji 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jakość zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

specjalistycznych, rewalidacyjnych poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie 

informacji zwrotnych od rodziców i uczniów (np. załącznik nr 5). 

31. Wychowawca klasy do 15 czerwca składa pełną dokumentację do Dyrektora Szkoły. 

32. Sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578). 
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Załącznik 1 
do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
  

…………………………………………… 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  

im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

 

 

WNIOSEK 

 

 

Wnioskuję o objęcie  ucz. …………………………………       klasy………............................. 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie  

..................................................................................................................................................... 

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

 Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

……………………………………………… 

                                                                                                           (data i czytelny 

podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik 2 

do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

  

…………………………………………… 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej  

im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

 

 

 

WNIOSEK 

 

 

Rezygnuję z udzielania mojemu dziecku,  ucz. …………………………………klasy……… 

pomocy psychologiczno-pedagogiczną organizowanej przez Szkołę, w formie 

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

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

 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica) 
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Załącznik nr 3 
do procedury organizowania i udzielania   

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Wstępna ocena poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka 

1. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………….. 

2. Wychowawca…………………………………………………………………………… 

3. Klasa………………………………………….................................................................. 

4. Rozpoznanie (diagnoza) uzasadniająca objęcie ucznia pomocą, wynikająca z obserwacji 

(Obserwacje własne, nauczycieli przedmiotowych, specjalistów, pedagoga,  i innych) 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Mocne strony ucznia 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Formy i sposoby udzielanej pomocy 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Data…………….                                                                             

Opracował:…………………………………….. 

 

Zapoznałem się i przyjęłam/przyjąłem do stosowania  

(czytelne podpisy nauczycieli pracujących z uczniem) 
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Załącznik nr 5 

do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

                                    Ewaluacja zajęć – ankieta dla ucznia      
                                                                                                                                                                                                        

data ........................................ 

 

1. Czy podczas dzisiejszych zajęć nauczyłeś się dużo? 

                             TAK               RACZEJ TAK                            RACZEJ NIE            NIE 

 

2. Czy sposób prowadzenia zajęć zachęcał cię do aktywności? 

                             TAK               RACZEJ TAK                            RACZEJ NIE             NIE 

 

3. Czy w trakcie zajęć czujesz się: 

                              SWOBODNY/A                          SKRĘPOWANY/A 

 

4. Czy podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera? 

                              TAK                RACZEJ TAK                          RACZEJ NIE            NIE 

 

5. Czy nauczyciel był dobrze przygotowany do zajęć? 

                              TAK                 RACZEJ TAK                        RACZEJ NIE             NIE 

 

6. Czy zajęcia były interesujące? 

                              TAK                 RACZEJ TAK                        RACZEJ NIE             NIE 

 

7. Czy materiał był wyjaśniany w sposób jasny? 

                              TAK                 RACZEJ TAK                        RACZEJ NIE             NIE 

 

8. Czy nauczyciel był wymagający? 

                             TAK                  RACZEJ TAK                        RACZEJ NIE             NIE 

 

9. Jakich słów/wyrażeń użyłbyś do scharakteryzowania zajęć, atmosfery w czasie zajęć? 

 

CIEKAWIE   CHODZĘ CHĘTNIE NA ZAJĘCIA    MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO      

 

PODOBA MI SIĘ 

 

Twoje uwagi:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 
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Załącznik nr 8 
do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

Sietesz, dnia …………………………  

 

Pan/Pani …………………………………………………  

 

Niniejszym informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591), zostały 

ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będą realizowane  

w okresie roku szkolnego ……………………………. 

 

dla…………………………………………………..……, ucznia klasy ……………. 

 

L.p Forma pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Wymiar 

godzin 

Termin realizacji Osoba 

prowadząca 

Okres 

udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

      

      

      

 

 

.………………………………... 

 podpis dyrektora szkoły 

Wyrażam/nie wyrażam zgody: 

……………………………………………………………. 

(data i podpis rodzica) 
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Załącznik nr 9 

do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

…………………………………………                 Sietesz, dn…………………………… 

………………………………………… 

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

(adres zamieszkania) 

ZAWIADOMIENIE RODZICÓW 

o spotkaniu Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

Szanowni Państwo, 

            Uprzejmie informuję, że w dniu ………….……………., o godzinie………… 

na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy,  odbędzie się 

spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, który dokona analizy potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych Państwa syna/córki ……………………………………………............ 

Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu. 

 Jeżeli nie będą Państwo mogli uczestniczyć w spotkaniu w tym dniu, wszystkie ustalenia 

przekazane zostaną Państwu przez wychowawcę klasy. 

 Z wyrazami szacunku, 

………………………………………………….. 

(data i podpis dyrektora placówki) 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

Potwierdzam odbiór zawiadomienia o zebraniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

mojego syna/córki…………………………………………... 

Potwierdzam udział w spotkaniu zespołu / nie potwierdzam udziału w spotkaniu zespołu. 

Sietesz , dnia…………………………                                        …………………………………… 

                                                                                                    (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Właściwe podkreślić* 

Sietesz , dnia…………………                                        ……………………………………   

                                                                                                    (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 10 

do procedury organizowania  

i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Zespołu ds. Organizowania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Szkole  Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy, odbytego w dniu: ……… 

  

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka/ucznia – klasa) 

OMAWIANE PROBLEMY I/LUB STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ 

Z POPRZEDNIEGO POSIEDZENIA ZESPOŁU 

  

Data poprzedniego Zespołu……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

USTALENIA ZESPOŁU 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Członkowie Zespołu: 

Wychowawca:………………………………………….. 

Pedagog szkolny:……………………………………….. 

Koordynator  szkolny:……………………………………… 

Nauczyciele uczący ucznia/ klasę:…………………………… 

Inni:…………………………………………………………… 
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Załącznik 11 

do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

POWOŁANIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO POMOC 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ 
……………….……………………………            

……………………………………………… 

                 (pieczęć szkoły)     (miejscowość, data) 

 

  

Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla ………………………………………………………………….…………………………… 

    (imię i nazwisko ucznia, klasa)  

która/y ze względu na potrzeby rozwojowe wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

W skład zespołu wchodzą: 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 

1.  
 Koordynator prac 

zespołu 

 

2.  
  

 

 

3.  
  

 

 

4.  
   

 

5.  
 

 

  

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

 

     ….………………………….……………………… 

        

 

      (podpis, pieczątka dyrektora szkoły) 
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WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

/UCZENNICY 

 

 Imię i nazwisko: ……………………………………………,  

kl. ………….. Rok szkolny……………………………………………..  

 

ZAGADNIENIA    INFORMACJE NA TEMAT 

UCZNIA/UCZENNICY 

1. Indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne. 

 

2. Mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania, uzdolnienia 

 

3. Zakres i charakter wsparcia ze strony 

nauczycieli, specjalistów, asystenta lub 

pomocy nauczyciela 

 

4. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu ucznia  

w tym bariery i ograniczenia utrudniające 

funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia  

w życiu szkoły 

 

 

 Data: …......................................  

 

Podpisy członków zespołu: 
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OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU 

FUNKCJONOWANIA UCZNIA /UCZENNICY 
Imię i nazwisko: ………………………………  

kl. ………….. 

 Rok szkolny……………………………………………..  

 

ZAGADNIENIA    INFORMACJE NA TEMAT 

UCZNIA/UCZENNICY 

1. Indywidualne potrzeby rozwojowe 

 i edukacyjne. 

 

2. Mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania, uzdolnienia 

 

3.Funkcjonowanie w klasie, grupie 

rówieśniczej 

 

4. Zakres i charakter wsparcia ze strony 

nauczycieli, specjalistów, asystenta lub 

pomocy 

 

5. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności 

 w funkcjonowaniu ucznia. 

 

6. Bariery i ograniczenia utrudniające 

funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia  

w życiu szkoły 

 

Podsumowanie: 1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Zalecenia do pracy na przyszły semestr/rok szkolny:  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Data: …......................................  

Podpisy członków zespołu: 
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XXXIII. Procedura postępowania w przypadku nieletniej uczennicy w ciąży 

 

1. W przypadku podejrzenia ciąży u nieletniej uczennicy wychowawca lub inna osoba 

dorosła, do której dziewczynka ma zaufanie przeprowadza z uczennicą dyskretny 

wywiad potwierdzający ewentualny jej odmienny stan . 

2.  W przypadku uzasadnionych podejrzeń ciąży u nieletniej należy wezwać jej rodziców  

lub prawnych opiekunów w celu poinformowania o tym fakcie oraz o konieczności 

wizyty dziewczynki u lekarza ginekologa. 

3. Jeżeli lekarz pisemnie potwierdzi ciążę dziewczynki należy otoczyć uczennicę opieką  

i zgodnie z ustawą o ochronie płodu ludzkiego zapewnić niezbędną pomoc do ukończenia 

edukacji w szkole podstawowej/gimnazjum. 

4. Z powodu ciąży uczennica ma prawo do zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania 

fizycznego lub wszystkich zajęć szkolnych. W przypadku porodu lub połogu ma prawo do 

urlopu macierzyńskiego, którego udziela dyrektor szkoły. Uczennica – na wniosek jej 

rodziców lub opiekunów - może być skierowana na indywidualny tok nauczania. 

5. W miarę możliwości należy zapewnić uczennicy terminowe wywiązywanie się  

z obowiązków szkolnych oraz opiekę i pomoc pedagogiczno -psychologiczną,  

a w trudnych sytuacjach także pomoc socjalną. 

 6. Każdy przypadek ciąży nieletniej poniżej 15 roku życia należy zgłosić do prokuratury. 

 

XXXIV. Procedura „Niebieskiej Karty” 

 

Co to jest przemoc w rodzinie? 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, 

naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

 

Cel wszczęcia procedury: 

Podjęcie działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, 

co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie. 

 

Kiedy należy wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”? 

Wszczęcie procedury następuje w przypadku zaistnienia podejrzenia stosowania wobec 

ucznia przemocy w rodzinie. 
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Formularze: 

 formularz „Niebieska Karta – A” – wypełniany przez przedstawiciela szkoły po 

uzyskaniu informacji o stosowaniu przemocy wobec ucznia, 

 formularz „Niebieska Karta – B” – pouczenie dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, przekazywane przedstawicielowi pokrzywdzonego ucznia, 

 formularz „Niebieska Karta – C” – wypełniany przez członków zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wobec osoby dotkniętej przemocą 

w rodzinie, 

 formularz „Niebieska Karta – D” – wypełniany przez członków zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wobec osoby podejrzanej o stosowanie 

przemocy w rodzinie. 

 

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” przez 

przedstawiciela oświaty (dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, pedagog szkolny) 

w obecności ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie 

(§ 2 ust. 1). Rozmowa z pokrzywdzonym uczniem powinna być przeprowadzona 

w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności oraz 

zapewniających mu bezpieczeństwo. Może to mieć miejsce zarówno w szkole, jak 

i w miejscu pobytu ucznia. 

 

Działania z udziałem ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą 

w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa (§ 5 ust. 3 

Rozporządzenia). 

 

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta — A” z uwagi na 

nieobecność ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, 

ze względu na stan jego zdrowia lub ze względu na zagrożenie jego życia lub zdrowia, 

wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu 

z nim lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. W przypadku, gdy 

nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym uczniem jest niewykonalne, 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez jego udziału. 

 

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje się formularz „Niebieska Karta 

– B” rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła 

podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie (§ 6 ust. 3 Rozporządzenia).  

 

Niezwłocznie po wszczęciu postępowania, ale nie później niż w terminie siedmiu dni (§ 7 

Rozporządzenia) od dnia wszczęcia, przedstawiciel szkoły przekazuje formularz 

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez 

wójta/burmistrza/prezydenta i składającego się z przedstawicieli: jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a ponadto kuratorów i prokuratorów 

(art. 9a ust. 3–5 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 
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Po przekazaniu formularza zespołowi interdyscyplinarnemu dalsze działania podejmowane są 

już przez ten zespół. 

 

Czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury należy przeprowadzić 

w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a jeżeli te osoby są podejrzanymi 

o stosowanie przemocy wobec ucznia, czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej 

osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego (§ 5 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia). 

 

Działania pracownika szkoły w ramach procedury Niebieska Karta (§ 15): 

1) udzielenie informacji o: 

 możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, 

 możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

2) zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, 

3) prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informowanie ich o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale 

w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

4) diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, a w szczególności dziecka, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

5) udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, 

faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, 

prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy 

dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej 

pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

Wszystkie czynności podejmowane przez przedstawiciela oświaty w ramach procedury są 

dokumentowane. Dokumentacja może być przekazana organom ścigania prowadzącym 

postępowanie przygotowawcze. 

 

Zawiadomienie organów ścigania 

Obowiązek taki powstaje z chwilą podjęcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

przestępstwa przemocy wobec ucznia. O zdarzeniu należy zawiadomić policję lub sąd 

rodzinny właściwy według miejsca zamieszkania ucznia. 

 

Szkoła jako podmiot zawiadamiający o popełnieniu przestępstwa jest informowana przez 

organa ścigania o wszczęciu i zakończeniu zainicjowanego postępowania. 
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XXXV. Procedura organizowania nauczania indywidualnego 

1. Nauczanie indywidualne organizuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na 

podstawie orzeczenia o jego potrzebie wydanym przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną. 

2. Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły na czas określony w orzeczeniu 

 i w sposób zapewniający realizację potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznych określonych w orzeczeniu. 

 3. Po otrzymaniu wniosku rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz po zapoznaniu się  

z orzeczeniem dyrektor sporządza aneks do arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny 

 i przedkłada go wraz z wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami.  

4. Tygodniowa liczba godzin nauczania indywidualnego jest zgodna z przepisami prawa 

oświatowego.  

5. Tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w pkt. 4 jest realizowany w ciągu tygodnia 

 ( lub w szczególnych przypadkach inaczej). 

6. Nauczanie indywidualne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. 

XXXVI. Procedura uzyskiwania   zwolnienia z nauki drugiego języka obcego 

 

1.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową,  

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera z nauki drugiego języka obcego (drugi język obcy – obowiązkowy język 

nauczany w oddziale klasowym w mniejszym wymiarze godzin zgodnie z ramowym 

planem nauczania). 

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 

 

3. Rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek (załącznik nr 1) 

wraz z oryginałem opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym  

poradni specjalistycznej. 
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4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka do 7 dni 

roboczych od daty wpływu wniosku. Rodzic/prawny opiekun odbiera decyzję dyrektora  

w sekretariacie szkoły. Nauczyciel uczący ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od 

sekretarza szkoły i odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym, a wychowawca po 

otrzymaniu informacji w arkuszu ocen ucznia. Trzeci egzemplarz pozostaje  

w dokumentacji szkolnej ucznia. 

 

5. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo do 

odwołania za pośrednictwem organu, który decyzję wydał do Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty w terminie 14 dni. 

 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca   

w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

7.  Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecnym na tych 

zajęciach. W  szczególnych  przypadkach, gdy  lekcje  te  są  pierwszym bądź ostatnimi 

zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie 

pisemnego  „Podania” rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia (załącznik nr 3). 

O tym fakcie informowani   są    nauczyciel  uczący danego przedmiotu i wychowawca 

klasy, Potwierdzają to złożeniem podpisu na „Podaniu” rodzica. Podpisany dokument 

zostaje u wychowawcy. 

 

8. Uczeń zwolniony z zajęć do domu ma  odznaczone  w  dzienniku  nieobecności 

usprawiedliwione. W czasie gdy uczeń jest  zwolniony do domu nie może przebywać na 

terenie szkoły. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 Sietesz,..................................................... 
 

...................................................................... 

imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

...................................................................... 

ulica 
 

...................................................................... 

miejscowość  
 

 

         Dyrektor   

Szkoły Podstawowej  

im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

 

 

 

W N I O S E K  

 

 

Zwracam  się  z  prośbą  o zwolnienie z  zajęć  nauki drugiego  języka  obcego*: angielskiego,  

 

niemieckiego**  syna/córki** ……………………..………..…     

..................................................... 
      imię  nazwisko 

 

PESEL........................................ ur. ...................................   
data urodzenia 

 

ucznia  ……………………...…………..………………….………..….……………. na podstawie                                         
                                                           klasa, szkoła 

        

złożonych dokumentów. 

 

 
.......................................................................... 

podpis wnioskodawcy 

 

W załączeniu:  

 

1. ……………………………………………………….. 
 

* drugi język obcy – obowiązkowy język nauczany w oddziale klasowym w mniejszym wymiarze  

                                   godzin zgodnie z ramowym planem nauczania  

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2

  

                        Sietesz, ................................... 

 

D E C Y Z J A    Nr  …... /20…... 

 

w sprawie zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego 

 

 Na  podstawie § 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MEN  z dnia 20 sierpnia 2010r.  

w sprawie  warunków  i sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i promowania  uczniów 

 i słuchaczy oraz   przeprowadzania   sprawdzianów   i   egzaminów   w   szkołach  

publicznych ( Dz. U. z  2010r. Nr 156, poz. 1046) na pisemny wniosek rodzica/prawnego 

opiekuna/pełnoletniego ucznia, 

   

………………………………… ,  zgodnie  z:*orzeczeniem/opinią ………………………… 
 imię nazwisko                                                                                              (nazwa i siedziba poradni)    

      

zwalniam 

                               

 

……………………………………, ……………………………, …………………….. 
  imię nazwisko ucznia/uczennicy   data urodzenia                                       PESEL                                     

 

klasa, szkoła ………………………………………………………………………………. 

 

z    nauki drugiego  języka obcego  

     

……………………………………………………………………………… 

( nazwa języka i okres, na który decyzja została wydana). 

Uzasadnienie 

Powyższa decyzja nastąpiła na podstawie*: orzeczenia/opinii  ( numer i nazwa poradni, która 

opinię, orzeczenie wydała ) 

…………………………………………………………………………………………………,  

na pisemny wniosek *rodzica/opiekuna prawnego/ucznia.     

  

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Kuratora Oświaty  

w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty otrzymania , za pośrednictwem organu, który 

decyzję wydaje. 

 

Otrzymują : 

1). Rodzice /prawni opiekunowie  

2). nauczyciel drugiego języka obcego 

3). a/a 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

 Sietesz,................................................... 
...................................................................... 

imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

 

...................................................................... 

ulica 
 

...................................................................... 

miejscowość  

           

 Dyrektor   

Szkoły Podstawowej  

im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

 

P O D A N I E 

 

Zwracam  się  z  prośbą  o zwolnienie z  zajęć  nauki drugiego  języka  obcego*: angielskiego,  

 

francuskiego,   niemieckiego,   rosyjskiego**   syna/córki**………………………………………….. 

          Imię  

 

 ……………….......………………PESEL……...................……………ur. ……….…………  
                nazwisko         data  urodzenia 

 

ucznia klasy…………………………..…..…….……… zwracam się z prośbą o zwolnienie 

syna/córki* 
                       klasa, szkoła               
  

z obowiązku obecności na w/w zajęciach w dniach, gdy są one na pierwszej/ostatniej lekcji:                  

(wpisać dni tygodnia i godziny zajęć) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………  

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki* w tym 

czasie poza terenem szkoły 

 
 

......................................................................... 

     podpis rodzica/prawnego opiekuna/ 

pełnoletniego ucznia 

Uwaga: W czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły. 
 

 

……………………………………..………      
podpis nauczyciela danego przedmiotu       podpis  wychowawcy  

 
* niepotrzebne skreślić 
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XXXVII. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym 

I. Obowiązki rodzica: 

- W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole rodzic najpóźniej do 1 września    

   powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego,     

   objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na    

   organizm.  

- Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic powinien   

   niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę.  

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

II. Obowiązki wychowawcy: 

- Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej  

    i pozostałym pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co    

   dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

III. Obowiązki nauczycieli: 

- Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod 

oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia 

go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

- W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel    

  niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

IV. Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku realizowane przez grono   

       pedagogiczne, innych pracowników szkoły oraz uczniów: 

* zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do grupy  

   i  nauczyciela 

*  pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych umiejętności 

*  budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym 

*  traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy, 

* uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego, 

* uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów, 

* motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi, 
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* dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów, 

* motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań 

*  pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do aktualnych                

    możliwości psychofizycznych dziecka 

*  rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach 

*  zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

* stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami 

* odpowiednia organizacja czasu pracy ucznia. 

DZIECKO Z  ASTMĄ 

NAKAZY 

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 

2. Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania   

    fizycznego przyjąć dodatkowy lek. 

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 

4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie   

    wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 

ZAKAZY 

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. 

2. W okresie pylenia roślin dzieci z alergią nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz    

    nie powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto. 

3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego,      

    ciągłego wysiłku. 

OGRANICZENIA 

1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania   

   ćwiczeń do stanu zdrowia. 

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść  

   w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 

OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA 

1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. 
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wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. 

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego. 

3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 

4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 

5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych. 

DZIECKO Z CUKRZYCĄ 

 

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia: 

1 . Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk. 

2.  Ból głowy, ból brzucha. 

3.  Szybkie bicie serca. 

4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia. 

5. Osłabienie, zmęczenie. 

6.  Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem. 

7.  Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. 

8. Napady agresji lub wesołkowatości. 

9.  Ziewanie/senność. 

10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. 

11. Zmiana charakteru pisma. 

12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. 

13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. 

14. Drgawki. 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII – 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 

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

  w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.) 
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NIE WOLNO 

1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. 

    czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego). 

2. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

OBJAWY HIPERGLIKEMII 

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu. 

2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. 

3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. 

 Jeżeli do ww. objawów dołączą: 

1. ból głowy, ból brzucha. 

2. nudności i wymioty. 

3. ciężki oddech. 

 może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 

Należy wtedy bezzwłocznie: 

1. Zbadać poziom glukozy. 

2. Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie.  

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII 

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna), 

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

   najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 

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

   nie obniży się. 

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

zapewnić w szkole: 

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – 
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   także w trakcie trwania lekcji. 

2. Możliwość podania insuliny. 

3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobistą pompą 

    insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję. 

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką 

   szkolną i rodzicami dziecka. 

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

   nawet w trakcie trwania lekcji. 

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także 

   w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz 

  różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach. 

DZIECKO Z PADACZKĄ 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY: 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 

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

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

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

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

NIE WOLNO: 

1. Podnosić pacjenta. 

2. Krępować jego ruchów. 

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

 W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, 

zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, 

modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady 



Procedury interwencyjne Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy 

 

68 

 

zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie 

rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia 

fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną 

opiekę w drodze do i ze szkoły. 

DZIECKO Z ADHD, CZYLI ZESPOŁEM HIPERKINETYCZNYM 

W pracy szkolnej uczniowie z ADHD wymagają od nauczycieli: 

1. Poznania i zrozumienia specyficznych zachowań i emocji dziecka( tj. : brak koncentracji na 

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

podanych kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem zadań i wypełnianiem codziennych 

obowiązków, dezorganizacja, szybkie rozpraszanie się pod wpływem bodźców zewnętrznych, 

nadmierna ruchliwość i gadatliwość, przerywanie bądź wtrącanie się do rozmowy ). 

2.  Akceptacji, pozytywnego wsparcia, nasilonej w stosunku do innych uczniów uwagi  

     i zainteresowania. 

3. Organizacji środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia bodźców. 

4. Stosowania wzmocnień ( pochwał, nagród ) 

5. Skutecznego komunikowania ( krótkie instrukcje, powtarzanie ) 

6. Konsekwencji w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i zasad. 

7. Elastyczności pracy dającej możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania emocji. 

DZIECKO Z ZABURZENIAMI  LĘKOWYMI 

1. Jeśli nauczyciel zauważy powtarzające się zaburzenia lękowe powinien ten fakt zgłosić     

    rodzicom ucznia. 

2. Zasady postępowania z uczniem z zaburzeniami lękowymi: 

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w relacji uczeń- nauczyciel- klasa 

- stosowanie pochwał nawet za małe osiągnięcia 

- ograniczenie odpytywania na forum klasy 

- normalizowanie reakcji lękowych i pokazywanie adaptacyjnej funkcji lęku 

- uczenie techniki rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. 
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Procedury opracowano na podstawie poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej ,, Jak 

organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? ‘’ oraz publikacji  

,, One są wśród nas ‘’ zamieszczonych na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu do Spraw 

Równego Traktowania 

 

XXXVIII. Wewnątrzszkolna  procedura  zwalniania ucznia z  zajęć wychowania fizycznego  

w szkole 

 

1.       Cel procedury :  

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego w przypadku czasowego zwolnienia 

lekarskiego, trwającego dłużej niż 4 tygodnie. 

 

2.       Zakres procedury : 

Zajęcia wychowania fizycznego. 

 

3.       Osoby, których dotyczy:  

Dyrektor, nauczyciele szkoły, uczniowie, rodzice.  

 

4.       Obowiązki , uprawnienia , odpowiedzialność osób realizujących zadania: 

a)       rodzic kieruje prośbę o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego do 

dyrektora szkoły 

b)       dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego 

c)       nauczyciel respektuje wydaną przez dyrektora decyzję.  

5.      Opis działań : 

 

1. Uczeń może być czasowo zwolniony z  wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, tylko na podstawie zwolnienia 

lekarskiego.  

2. Rodzice lub prawni opiekunowie, wnioskują do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia 

z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na  zajęciach wychowania 

fizycznego (zał.1).  

3. Dyrektor na  prośbę  rodzica wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć na 

podstawie opinii lekarza ( zał.2 )  

4. Dyrektor o wydanej przez siebie decyzji informuje rodzica, nauczyciela wychowania  

fizycznego i wychowawcę.  

5. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia klasyfikację ucznia, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony /zwolniona”  

6. Jeżeli zwolnienie ucznia trwa całe II półrocze , w dokumentacji przebiegu nauczania 

jako ocenę roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze.  
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6.       Wykaz i opis sporządzonej dokumentacji: 

 Decyzja o zwolnieniu ucznia z  wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania  fizycznego  

 Rejestr zwolnień  

Postanowienia końcowe : 

  Postępowanie zgodnie z przedstawioną procedurą monitoruje dyrektor . 

  Procedura może ulec modyfikacji w zależności od nowelizacji aktów prawnych MEN lub 

ewaluacji 
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Zał. nr 1 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Sietesz, dnia …................................ 

Nazwisko:………..........................…… 

Imię: ………….........................……… 

Adres:………….........................…….. 

.............................................................. 

Telefon:………………........................ 

 

 

Dyrektor                         

Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej   

w Sieteszy   

 

 

  

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Uprzejmie proszę o zwolnienie mojego syna / córki 

 

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

 

   ur. ......................................... , ucznia / uczennicy klasy ……………………… , 

 

z  wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  

w okresie:  

 

od dnia .............................................. do dnia.................................................. 

 

-          na okres I lub II półrocza roku szkolnego 20......... / 20......... 

 

         na okres roku szkolnego 20........ / 20......... 
 

     z powodu…………................................................................................................................. 

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

 

W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                     Z poważaniem                                                                                                                                                                       

                                                                                       

…………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                       podpis rodzica (opiekuna)       
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Zał. Nr 2 

                                                                                                                                                       

                                                                                            Sietesz, dnia …................................ 

 

 

DECYZJA NR ............/............... 

w sprawie zwolnienia ucznia z nauki wychowania fizycznego 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 

kwietnia 2007r.  z póżn. zmianami, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w 

szkołach publicznych  

   oraz 

na podstawie opinii lekarskiej z dnia ............................................. o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach 

 

 

zwalniam 

 

ucznia ................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

 

z zajęć wychowania fizycznego  

 

 

w okresie od dnia ...................................... do dnia .......................... 

 

 

         Podczas trwania lekcji z wyżej wymienionego przedmiotu uczeń ma obowiązek 

systematycznego uczestniczenia w niej wraz z całą klasą. 

          Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Kuratorium Oświaty  

w Rzeszowie  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dyrektor Szkoły  

Otrzymują: 

1. _________________________________ 
            (imię i nazwisko, adres i podpis rodziców) 

2. Nauczyciel przedmiotu –  

3. Wychowawca ucznia –  

4. a/a (arkusz ocen ucznia). 
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XXXIX.  Procedura postępowania w przypadku, gdy pijany rodzic (opiekun) zamierza 

odebrać dziecko ze szkoły. 

 
1. Nauczyciel, który otrzymuje informację o tym, że po dziecko przyszedł  pijany rodzic,     

    bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły wydaje dyspozycje, które natychmiast pozwolą udzielić dziecku wsparcia     

    oraz umożliwią odizolowanie ucznia od pijanego rodzica. 

3. Dyrektor szkoły nawiązuje kontakt z drugim rodzicem albo na podstawie wcześniejszej    

    zgody przekazuje dziecko osobom upoważnionym  ( wskazanym na piśmie przez rodziców    

    lub prawnych opiekunów). 

4. Dyrektor szkoły, niezależnie od wymienionych czynności dba, by wszelkie        

    działania zostały przeprowadzone bez niepotrzebnego rozgłosu, delikatnie  

     i z poszanowaniem praw dziecka. 

5.  Dyrektor szkoły powiadamia o fakcie policję. 

6. Dyrektor szkoły, w przypadku, gdy sytuacja miała miejsce kolejny raz lub     

    dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, powinien o zdarzeniach     

   zawiadomić pisemnie sąd rejonowy, wydział rodzinny  i nieletnich, a także ośrodek pomocy     

   społecznej. 

7. Dyrektor szkoły, bez względu na rodzaj i zakres podjętych działań interwencyjnych    

    sporządza notatkę służbową. 

 

XXXX. Procedura postępowania w przypadku przejawiania przez uczniów zachowania 

świadczącego o demoralizacji 

 

Uczeń, który przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji: wagarowanie, 

nierealizowanie obowiązku szkolnego, rażące łamanie norm społecznych (wulgaryzmy, 

obsceniczne zachowania), uprawia nierząd, palenie papierosów, udział w grupach 

destruktywnych.  

1. Powiadomienie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły ( w przypadku jego 

nieobecności innego nauczyciela ). 

2. Powiadomienie wychowawcy klasy. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia.  

• dyrektor, pedagog szkolny lub wychowawca klasy ( w obecności innego 

nauczyciela) przeprowadza rozmowę z  uczniem wyjaśniając sytuację, uświadamia mu 

nieodpowiednie zachowanie, informuje  o konsekwencjach wynikających z tego 

zachowania 
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• przeprowadza rozmowę z rodzicem ( prawnym opiekunem ), przekazując informacje 

na temat ucznia,  

•motywuje rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem ( zaproponowanie 

rodzicom skierowania dziecka do specjalistycznej placówki lub udział dziecka  

w programie terapeutycznym, konsultacja lekarska) , 

• zastosowanie wobec ucznia na terenie szkoły doraźnych działań mających pomóc 

mu w rozwiązaniu problemu  

4. Powiadomienie policji lub sądu rodzinnego. 

XXXXI. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Wtargnięcie 

napastników do obiektu 

1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.  

2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 

(personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa 

szansę ich przetrwania). 

3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś 

poleceniem. 

4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać 

się cenne dla służb ratowniczych. 

5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami.  

6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: 

 nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi  

i okna,   

 nakaż dzieciom położyć się na podłodze.  

7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej. 

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie 

zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

8. Po zakończeniu akcji: 

 sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek - 

o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, 

 nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wrócić do domu, 

 prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 
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Użycie broni palnej na terenie szkoły 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 

1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze.  

2. Staraj się uspokoić dzieci. 

3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się. 

4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie – 

gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.  

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

UWAGA! Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować 

sytuację. 

Po opanowaniu sytuacji: 

 upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palnej 

nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), 

 zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów 

alarmowych, 

 udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 

 w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie 

do sytuacji działania, 

 zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 

Zagrożenie bombowe 

Symptomy wystąpienia zagrożenia: 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych  

o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. 

1. Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione 

bez opieki przedmioty typu teczki, paczki itp., osoby wyglądające na 

obcokrajowców, osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku, 

 samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach 

(miejscach organizowania imprez i uroczystości). 

2. Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości  

i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. 
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3. O swoich spostrzeżeniach poinformuj dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia 

odpowiednie służby: Policję. 

Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego: 

1. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby - Policję, Urząd Miasta i Gminy. 

2. Jednocześnie przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami. 

3. Osoba, która przyjęła zgłoszenie lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, 

co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, 

powinna ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym 

miejscu, dyrekcji szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym 

osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki  

i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego 

miejsca. 

4. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: 

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

 ujawniony podejrzany przedmiot,  

 treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

 numer 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. 

5. Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 

bombowego: 

1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze 

takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-

kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. 

3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze 

kierowanie akcją. 

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

5. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy 

pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie 

otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia. 
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6. Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe 

otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo w danej instytucji. 

7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić 

dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

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

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

9. Po ogłoszeniu ewakuacji, należy opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (torebki, 

siatki, nesesery itp.). 

10. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne policji. 

Jak zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia „bomby”: 

1. Podczas działań związanych neutralizacją „bomby” należy zastosować się do poleceń 

policji. 

2. Ciekawość może być niebezpieczna- należy jak najszybciej oddalić się z miejsca 

zagrożonego wybuchem. Po drodze należy informować o zagrożeniu jak największe 

grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę 

3. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji należy niezwłocznie udać się do 

wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami 

upoważnionych osób. 

Informacja o podłożeniu bomby 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 

 słuchaj uważnie, 

 zapamiętaj jak najwięcej, 

 jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać 

informacje, 

 zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie 

dźwięki w tle, 

 nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, 

 jeżeli twój telefon posiada funkcję identyfikacji nr dzwoniącego – zapisz ten nr, 

 Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał - 

przekażesz ją Policji. 
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2. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

3. Zaalarmuj dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor dzwoni do Kuratorium Oświaty.  

5. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący 

paniki! 

6. Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków, 

reklamówek itp. 

 

7. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

8. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i  prądu.  

9. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj. 

10. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym. 

11. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu. 

12. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 

Wykrycie/ znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu) 

1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. 

UWAGA! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 

2. Zadzwoń pod jeden z merów alarmowych: 997, 998, 999 lub 112. 

3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym – głównie uczniom, nie narażaj siebie i innych na 

niebezpieczeństwo. 

4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący 

paniki! 

5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.  

8. Otwórz okna i drzwi. 

9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 

10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, 

telefonów komórkowych). 

11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 
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Po wybuchu bomby: 

1. Oceń sytuację pod kątem ilości osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego rodzaju 

zagrożenia spowodował wybuch. 

2. Zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych: 997, 998, 999 lub 112. 

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 

4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź 

przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenie, podejmij działania 

odpowiednie do sytuacji. 

6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 

 

XXXXII. Procedura postępowania w przypadku niewłaściwego zachowania 

nauczycieli  i/lub pracowników szkoły wobec uczniów: 

1. Na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub rodziców, dyrektor przeprowadza 

niezwłocznie postępowanie wyjaśniające z udziałem obu stron konfliktu. 

2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów wobec pracownika szkoły dyrektor 

podejmuje działania dyscyplinarne przewidziane w Regulaminie pracy, Kodeksie 

pracy lub Karcie Nauczyciela. 
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