PROCEDURA 1
W PRZYPADKU, GDY W CZASIE LEKCJI UCZEŃ MA OBJAWY CHOROBOWE
1. Przy lekkich dolegliwościach nauczyciel udziela pierwszej pomocy, wzywa lub
odsyła(z drugą osobą) do pielęgniarki.
2. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub wysokiej temperatury
nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o chorobie ucznia.
3. Pielęgniarka, wychowawca lub inny nauczyciel telefonicznie informuje
rodziców o dolegliwościach ucznia.
4. Rodzice osobiście odbierają ucznia ze szkoły.
5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (ich nieobecności w domu) dziecko
pozostaje w szkole.
6. W razie nasilających się objawów chorobowych wzywa się
pogotowie ratunkowe.

PROCEDURA 2
W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ W CZASIE LEKCJI POTRZEBUJE WYJŚĆ
DO TOALETY
1. W sytuacjach koniecznych nauczyciel zezwala uczniowi na opuszczenie klasy.
2. W przypadkach złego samopoczucia uczniowi towarzyszy przewodniczący,
zastępca lub inny uczeń.

PROCEDURA 3
W PRZYPADKU, GDY ZACHOWANIE UCZNIA NA LEKCJI STWARZA
ZAGROŻENIE DLA INNYCH UCZNIÓW (AGRESJA FIZYCZNA)
1. Nauczyciel stara się stworzyć bezpieczną przestrzeń.
2. Nauczyciel odizolowuje agresora od ofiary.
3. Nauczyciel wzywa wychowawcę (dyrektora szkoły lub specjalistę).
4. Poszkodowanemu udziela się pierwszej pomocy.
5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą,
poszkodowanym i świadkami zajścia. Ustala przyczyny zachowań oraz
zadośćuczynienia.
6. Świadek zajścia sporządza notatkę.
7. Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałym zdarzeniu.
8. Gdy pracownicy szkoły nie opanują agresji ucznia lub sytuacje się powtarzają
szkoła wzywa policję /pogotowie.
9. W przypadku nasilania się zjawiska stosuje się kary regulaminowe. Dyrektor
powiadamia policję lub sąd dla nieletnich.

PROCEDURA 4
W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ UNIEMOŻLIWIA PROWADZENIE LEKCJI
1. Nauczyciel ustnie upomina ucznia.
2. W przypadku, gdy upomnienia są nieskuteczne nauczyciel wzywa
wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.
3. Wychowawca ( pedagog, dyrektor) przeprowadza z uczniem rozmowę poza
salą lekcyjną i z rozmowy sporządza notatkę.
4. Zdarzenie nauczyciel lub wychowawca odnotowuje w zeszycie uwag.
5. W przypadku częstego zakłócania lekcji przez ucznia wychowawca wzywa
rodziców ucznia do szkoły.

PROCEDURA 5
W PRZYPADKU ZWOLNIENIA UCZNIA Z NIEKTÓRYCH ZAJĘĆ SZKOLNYCH
PRZEZ RODZICÓW
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych na pisemną lub sms prośbę
rodziców.
2. Ucznia klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych ze szkoły odbiera osobiście
rodzic lub inna wskazana przez rodzica osoba.
3. Opuszczenie szkoły przez ucznia jest odnotowywane w dzienniku na liście
obecności.

PROCEDURA 6
W PRZYPADKU SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA
1. Nauczyciel w dzienniku odnotowuje nieobecność ucznia.
2. W kl I-III nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub dyrektora gdy
uczeń nie wróci z przerwy.
3. W kl IV-VI po zakończeniu lekcji nauczyciel zgłasza nieobecność ucznia
wychowawcy lub w przypadku jego nieobecności - dyrektorowi szkoły.
4. Wychowawca telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia.
5. W przypadku powtarzających się wagarów ucznia wychowawca pisemnie
powiadamia rodziców.
6. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego,
dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego do
organu egzekucyjnego, jakim jest właściwy sąd rodzinny.

PROCEDURA 7.
W PRZYPADKU OBRAŻEŃ / USZKODZEŃ CIAŁA DOZNANYCH
W CZASIE LEKCJI.
1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy.
2. Wzywa pielęgniarkę szkolna lub jakiegokolwiek innego nauczyciela.
3. Powiadamia dyrektora szkoły.
4. W razie konieczności dyrektor lub nauczyciel wzywa pogotowie.
5. Nauczyciel powiadamia rodziców ucznia.
6. Nauczyciel sporządza notatkę w rejestrze wypadków.

PROCEDURA 8
W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ POSŁUGUJE SIĘ WULGARNYM SŁOWNICTWEM
1. Ustne upomnienie przez nauczyciela.
2. W przypadku powtarzania się sytuacji nauczyciel sporządza notatkę w
zeszycie uwag i powiadamia wychowawcę klasy.
3. Gdy w/w sytuacja ma miejsce na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciel
może karnie odsunąć ucznia od gry na czas przez siebie ustalony.
4. Wychowawca informuje rodziców o zachowaniu ucznia.

PROCEDURA 9
W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ STOSUJE PRZEMOC PSYCHICZNĄ,
PONIŻA LUB OBRAŻA
1. Każdy nauczyciel, w przypadku podejrzenia o stosowanie przemocy
psychicznej, stara się dotrzeć do ofiary, otoczyć ją opieką i o problemie
informuje wychowawcę klasy.
2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem podejrzanym o stosowanie
przemocy psychicznej i sporządza notatkę ze zdarzenia i rozmowy.
3. O swoich spostrzeżeniach wychowawca informuje rodziców.
4. Wychowawca ocenia stopień i skalę problemu, monitoruje zjawisko.
5. W przypadku podejrzenia o dręczenie dyrektor szkoły powiadamia policję lub
sąd dla nieletnich.

PROCEDURA 10
W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY
1. Każdy pracownik szkoły w sytuacji ujawnienia zjawiska cyberprzemocy
zobligowany jest poinformować o sprawie dyrektora lub pedagoga szkolnego.
2. Pedagog szkolny ustala okoliczności zdarzenia i wykonuje szereg czynności
mających na celu ustalenie sprawcy zdarzenia (np. ustalenia obecności
świadków, rodzaju rozsyłanego materiału itp.)
4. Pedagog szkolny podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia
dowodów.
5. Wychowawcy, dyrektor i pedagog szkolny analizują zebrany materiał i
podejmują decyzje dotyczące dalszych działań:
• Gdy nie można wskazać sprawcy cyberprzemocy:
- Dyrektor wyznacza osobę, która doprowadza do usunięcia kompromitujących
materiałów, np. wspólnie z administratorem serwisu, jeżeli zdjęcie lub film
znalazły się w sieci;
- Dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego powiadamia o zdarzeniu policję
lub sąd rodzinny;
• Gdy sprawcą cyberprzemocy jest uczeń naszej szkoły:
- Dyrektor powiadamia rodziców sprawcy oraz sąd rodzinny lub policję;
- Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę ze sprawcą, która ma na celu
zobowiązać go do zaprzestania nagannego zachowania i usunięcia zdjęć lub
filmów z Internetu;
- Dyrektor szkoły informuje rodziców o wszczętym postępowaniu i
konsekwencjach wobec dziecka;
- Grono pedagogiczne stosuje konsekwencje przewidziane w wewnątrzszkolnych
regulacjach.

PROCEDURA 11

BEZPIECZEŃSTWO NAUCZYCIELA, SPOTKANIA
Z RODZICAMI UCZNIÓW POZA ZEBRANIAMI
1. Rodzice pozyskują informacje o swoich dzieciach podczas zebrań szkolnych
lub klasowych.
2. Nauczyciel udziela informacji poza zebraniem tylko w czasie wolnym od zajęć
dydaktycznych tj. podczas przerw między lekcyjnych, przed rozpoczęciem
zajęć, po zakończonych lekcjach lub w czasie „okienka”, pod warunkiem, że
nauczyciel w tym czasie nie pełni dyżuru.
3. Nauczyciel może udzielić informacji telefonicznie.

PROCEDURA 12
W PRZYPADKU ŁAMANIA PRZEZ UCZNIA ZASAD W STOSUNKU DO
NAUCZYCIELA (NARUSZANIE GODNOŚCI OSOBISTEJ, ZACHOWANIE
SPOŁECZNIE NIEAKCEPTOWANE)
1. Nauczyciel informuje ucznia o łamaniu przez niego zasad (ocenia jego
zachowanie nie ucznia).
2. W przypadku powtarzających się sytuacji powiadamia wychowawcę klasy.
3. Wychowawca informuje rodziców i przeprowadza z uczniem rozmowę w
obecności rodziców.
4. Informuje o konsekwencjach zachowania, które społecznie nie jest
akceptowane.
5. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza notatkę.
6. Monitoruje zjawisko.
7. W przypadku nasilania się zjawiska stosuje się kary regulaminowe. Dyrektor
powiadamia policję lub sąd dla nieletnich.
8. W przypadku naruszania godności osobistej, stosowania gróźb lub niszczenia
własności nauczyciel może wystąpić z oskarżeniem prywatnym.

PROCEDURA 13

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnie świadków zajścia;
3. Przekazanie sprawcy pod opiekę dyrektora lub innego nauczyciela.
4. Powiadomienie rodziców ucznia sprawcy.
5. Powiadomienie Policji w przypadku:

a) sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, niszczenie lub
kradzież mienia, podejrzenie o molestowanie seksualne itp.)
b) sprawca nie jest uczniem szkoły lub jego tożsamość nie jest nikomu
znana.
6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa.

