Załącznik nr 11.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM
W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH
Procedury postępowania wobec ucznia, który używa alkohol lub inne środki w
celu wprowadzenia się w stan odurzenia.
1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
2. Wychowawca wraz z pedagogiem wzywa do szkoły rodziców
( prawnych opiekunów ) ucznia i przekazuje im informację.
3. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich
obecności .Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania
a rodziców bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
4. W przypadku odmowy współpracy rodziców ze szkołą (unikanie kontaktów),
a z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich
dziecka,
dyrektor
szkoły
składa
pisemne
powiadomienie
o zaistniałej sytuacji do sądu rodzinnego lub na policję.
5. Podobnie, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z
pedagogiem itp.) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów,
dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.
Procedury postępowania, gdy istnieje podejrzenie, że na terenie szkoły
znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu,narkotyków lub innych
środków psychotropowych .
1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
2. Uczeń ze względów bezpieczeństwa zostaje odizolowany, pozostaje pod
opieką osoby dorosłej ( pielęgniarki ).
3. W celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia
pomocy medycznej zostaje wezwany lekarz.
4. O zaistniałym fakcie są poinformowani rodzice ( prawni opiekunowie ),
których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
5. W przypadku odmowy odebrania ucznia ze szkoły przez rodziców o
pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu go do placówki służby zdrowia
lub
do
dyspozycji
funkcjonariusza
policji
decyduje
lekarz,
po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia.
6. Dyrektor szkoły/ pedagog zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy
rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia
do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód
do zgorszenia lub zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku
stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja może przewieźć ucznia do izby
wytrzeźwień.
7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem
alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły dyrektor szkoły lub pedagog ma
obowiązek powiadomienia o tym policję lub sąd rodzinny.

1.
2.
3.
4.
5.

Procedury postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego
( sprawca pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieży itp. )
Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
Przekazanie sprawcy czynu zabronionego dyrektorowi szkoły/ pedagogowi
pod opiekę.
Powiadomienie rodziców – opiekunów dziecka o dokonaniu przez niego
czynu karalnego.
Niezwłoczne powiadomienie policji, gdy sprawa jest poważna ( rozbój,
uszkodzenie ciała, kradzież itp. ).

Porcedury postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego (
pobicia, uszkodzenia ciała itp. )
1. Udzielenie poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy przedmedycznej (
pielęgniarka szkolna ) bądź wezwanie lekarza w przypadku obrażeń.
2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły/ pedagoga o zaistniałym
zdarzeniu.
3. Powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu z udziałem ich dziecka.
4. Wezwanie policji, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia
miejsca przestępstwa.
Procedury postępowania wobec ucznia, który stał się ofiara kradzieży.
1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
2. Ustalenie okoliczności kradzieży i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna lub nie można
ustalić sprawcy kradzieży.
4. Powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów o zdarzeniu.
Procedury postępowania wobec ucznia, który dopuszcza się palenia
papierosów na terenie szkoły.
1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
2. Wychowawca wraz z pedagogiem wzywa/ informuje rodziców lub prawnych
opiekunów o zaistniałym fakcie.
3. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności.
Zobowiązuje
ucznia
do
zaniechania
negatywnego
zachowania
na terenie szkoły.
Procedury postępowania wobec ucznia dopuszczającego się zaniedbania
obowiązku nauki szkolnej.
1. Wychowawca wraz z pedagogiem czuwa nad systematycznością uczęszczania
uczniów do szkoły.
2. Wychowawca w co miesięcznym sprawozdaniu przekazuje informację
(do 7 dnia każdego miesiąca) dyrektorowi szkoły o uczniach opuszczających
zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia. Na podstawie sprawozdań pedagog
sporządza rejestr uczniów wagarujących.
3. W przypadku ucznia zagrożonego uchylaniem się od obowiązku nauki
(wcześniejsze obserwacje) wychowawca jest zobowiązany do szczególnego
nadzoru nad w/w. Pojawiające się nieobecności wyjaśnia wciągu tygodnia.

4. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym prowadzi z uczniem rozmowę
wyjaśniającą oraz informuje rodziców lub prawnych opiekunów o
zaniedbywaniu obowiązku nauki przez dziecko. Rozmowa ta jest odnotowana w
dzienniku lekcyjnym, potwierdzona podpisem rodzica.
5. W przypadku braku poprawy wypełniania wyżej wymienionego obowiązku na
wniosek wychowawcy klasy dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję
Opiekuńczo- Wychowawczą, na której w obecności ucznia, rodzica , dyrektora
szkoły, pedagoga odbywa się rozmowa i zostają podjęte zobowiązania poprawy
postępowania przez ucznia.
6. W przypadku, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań
wychowawczych ( rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z
pedagogiem, SKOW ) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów
dyrektor szkoły/ pedagog kieruje do Wydziału Edukacji wniosek o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego.
7. Uczniowie spoza obwodu szkolnego, którzy nie otrzymali promocji do klasy
wyższej lub sprawiają problemy wychowawcze, mogą zostać skreśleni z listy
uczniów.
Procedury postępowania wobec ucznia zagrożonego demoralizacją tj.
dopuszczającego się używania alkoholu, używania środków odurzających,
uprawiania nierządu, naruszania zasad współżycia społecznego,
popełniania czynów zabronionych, uchylania się od obowiązku nauki,
uczestnictwa w działalności grup przestępczych.
1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
2. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym wzywa do szkoły rodziców lub
prawnych opiekunów i informuje ich o problemach wynikających z
postępowania i zachowania dziecka.
3. W obecności ucznia i rodziców pedagog szkolny przeprowadza rozmowę
wychowawczą, zobowiązuje ucznia do poprawnego zachowania, a rodziców do
szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
4. W przypadku braku poprawy postępowania i zachowania ucznia na wniosek
wychowawcy klasy dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję OpiekuńczoWychowawczą, na której w obecności ucznia, rodzica , dyrektora szkoły,
pedagoga odbywa się rozmowa i zostają podjęte zobowiązania poprawy
postępowania przez ucznia.
5. W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców postępowaniem i
zachowaniem dziecka w szkole oraz unikania współpracy ze szkołą na rzecz
ich dziecka dyrektor szkoły/ pedagog powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji
sąd rodzinny lub policje.
Zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
na terenie szkoły oraz sposoby kontrolowania i egzekwowania tych zasad
1. Szkoła nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie urządzenia elektronicznego
(telefon komórkowy, MP3 , MP4 i inne urządzenia elektroniczne);
2. Wyżej wymienionych urządzeń kategorycznie zabrania się używania podczas
zajęć lekcyjnych;
3. O ile uczeń przyniesie ww. sprzęt do szkoły nie może on znajdować się w
miejscu widocznym w czasie lekcji lub innych zajęć.;

4. W przypadku nie przestrzegania wyżej wymienionych zasad uczeń zobowiązany
jest oddać urządzenie elektroniczne nauczycielowi, który zabezpiecza je w sejfie
szkolnym;
5. Urządzenie odbiera rodzic ucznia lub prawny opiekun;
6. Notoryczne nie przestrzeganie wyżej wymienionych zasad będzie miało wpływ
na ocenę zachowania.
7. W sytuacjach kryzysowych, np. choroba, wypadek i inne uczeń ma prawo
korzystać ze szkolnego telefonu stacjonarnego, który znajduje się w
sekretariacie szkoły, w celu skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi
opiekunami.
8. Uczeń nie może wykorzystywać telefonu komórkowego i innych urządzeń do
nagrywanie i filmowania na terenie szkoły. Wyjątek stanowią sytuacje , których
uczeń pełni funkcję zleconą przez nauczyciela.
Tryb powiadamiania szkoły o nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych
przez rodziców lub prawnych opiekunów
1. Rodzic lub prawny opiekun powiadamia wychowawcę klasy o przyczynie
nieobecności ucznia w szkole w ciągu 2 dni osobiście lub telefonicznie;
2. W przypadku nieobecności wychowawcy powiadamia się pedagoga szkolnego

