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PROCEDURY 

ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU 
UCZNIÓW W SZKOLE ORAZ ORGANIZACYJNE 

 
                                      
 
                                                                
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 47 
im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie 

 
 
Cele procedur  
 -zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole  
- wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,  
- usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  
- poprawa dyscypliny pracy  i odpowiedzialności personelu szkoły 
- zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, 
- usprawnienie zarządzania i zwiększanie przejrzystości pracy szkoły. 
 
Dotyczy:  
- nauczycieli  
- rodziców  
- uczniów  
- pracowników administracyjno-obsługowych 
 
W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz  przepływu informacji pomiędzy organami szkoły oraz całym 
środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, stosuje się 
następujące procedury:  
 
I. Procedura przebywania w budynku szkoły osób niebędących uczniami lub pracownikami szkoły.  

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli przez wszystkich pracowników szkoły, a 
w czasie przerw przede wszystkim przez woźnych i nauczycieli dyżurujących.  

2. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do wpisania czasu i celu swego pobytu do „Rejestru osób 
wchodzących” znajdującego się w dyżurce przy wejściu do szkoły. 

3. Każdy z pracowników szkoły ma prawo zapytać osobę postronną o cel przebywania na terenie szkoły i 
skierować ją zgodnie podanym celem do właściwego pomieszczenia lub pomóc skontaktować się z właściwą 
osobą.  

4. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, sprawia wrażenie, że jest pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób 
przebywających w szkole, należy nakazać niezwłoczne opuszczenie terenu szkoły.  

5. W przypadku odmowy wykonania polecenia należy zawiadomić dyrektora szkoły, wicedyrektora lub innego 
pracownika sekretariatu, którzy powiadomią policję.  
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6. W przypadku sytuacji, w której żadna z wymienionych osób w punkcie 4 nie jest obecna, pracownik sam 
dokonuje zgłoszenia na policję.  

7. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają ich do klas, pozostawiają je  w przedsionku lub 
szatni. Jest to również miejsce oczekiwania i odbioru dziecka ze szkoły. 

8. Kontrolę nad wpisami oraz egzekwowaniem zasad wchodzenia do szkoły sprawuje wyznaczony przez 
dyrektora pracownik obsługi. 

9. W trakcie zajęć lekcyjnych nie przewiduje się kontaktów rodziców z nauczycielami. Dopuszcza się jedynie 
przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole lub w innych sytuacjach po uzgodnieniu z 
wicedyrektorem lub dyrektorem szkoły. 

10. Uczniowie i nauczyciele z LO 6 korzystający ze stołówki przychodzą punktualnie oraz przestrzegają zasad 
obowiązujących w SP 47. 
 

II. Procedura organizacji zajęć lekcyjnych.  
1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć uczniów.  
2. Dzwonek rozpoczyna zajęcia lekcyjne, zakończenie godziny lekcyjnej sygnalizuje nauczyciel prowadzący 

daną lekcję.  
3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych. Nie mogą samowolnie oddalać się poza 

jej teren.  
4. Nauczyciel udający się z uczniem/grupą uczniów poza teren szkoły w celu realizacji procesu dydaktyczno- 

wychowawczego powinien odnotować ten fakt w „Książce Wyjść” znajdującej się w sekretariacie szkoły.  
5. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności uczniów, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje 

spóźnienia.  
6. Za nieobecnych nauczycieli są organizowane zastępstwa.  
7. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę, wicedyrektora lub 

innych nauczycieli.  
8. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek pozostawić porządek w każdym z pomieszczeń, w 

jakim przebywali w związku z prowadzonymi zajęciami. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują 
dyżurni.  Nadzoruje to nauczyciel prowadzący zajęcia.  

9. Uczniowie mają obowiązek dbania o porządek w salach lekcyjnych, na szkolnych korytarzach, w szatniach, w 
szkolnych łazienkach oraz w innych pomieszczeniach, w jakich przebywają w związku z organizowanymi 
zajęciami.  

10. W czasie zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.  
11. Zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane poza trenem szkoły, jeżeli to wynika z charakteru zajęć lub 

planu pracy zajęć. O miejscu, w którym będą się odbywały zajęcia osoba je prowadząca informuje uczniów, 
rodziców uczniów oraz dyrektora szkoły.  

12. Każda sala ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na początku września.  
13. Lekcje oraz zajęcia pozalekcyjne mogą być odwoływane przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. O 

odwołanych lekcjach powiadamiany jest rodzic poprzez wpis do zeszytu korespondencyjnego. 
14. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców, na której podano dzień i godzinę 

wyjścia z zajęć. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole lub pracy w 
bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem wychowawcą. 

III. Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych. 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły. 
2. Uczniowie zapisani do świetlicy pozostają pod opieką nauczycieli świetlicy od godziny 7:00 do godziny 

rozpoczęcia zajęć. 
3. Wszyscy uczniowie niezapisani do świetlicy, oczekujący na pierwszą lekcję, również przebywają w świetlicy 

do godziny 7:50. 
4. Od 7:50 do 8:00 dzieci mają prawo zbierać się przed salami lekcyjnymi pod nadzorem nauczycieli pełniących 

dyżury. 
5. Podczas trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać na korytarzu szkolnym.  
6. Uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I w okresie adaptacyjnym są odbierani ze świetlicy szkolnej 

bezpośrednio od wychowawców świetlicy oraz bezpośrednio od rodziców w szatni i całą klasą przechodzą do 
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sali lekcyjnej. 
7. Po zakończonych zajęciach dzieci oddziałów przedszkolnych i klas I do szatni i na świetlicę są odprowadzani 

przez nauczyciela mającego z nimi ostatnie zajęcia. 
8. Uczniowie kas IV-VI nieuczestniczący w planowych zajęciach przebywają w czytelni lub świetlicy, jeśli jest 

wolne miejsce. Mają obowiązek wpisać się do zeszytu obecności, podając godzinę przyjścia i wyjścia.  
9. Uczniowie klas IV-VI po zakończeniu lekcji wychodzą ze szkoły i idą do domu. Osoby oczekujące na rodziców 

lub zajęcia dodatkowe przebywają w czytelni lub świetlicy. Mają obowiązek wpisać się do zeszytu obecności, 
podając godzinę przyjścia i wyjścia.  

 
IV. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły i świetlicy szkolnej. 

1. Osoba przyprowadzająca do szkoły dziecko zapisane do świetlicy szkolnej zobowiązana jest  doprowadzić je 
do sali świetlicowej. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, 
a nie zgłosiło się do świetlicy.  

3. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność nauczycielowi, który odnotowuje ten fakt na liście 
obecności. 

4. Dzieci ze świetlicy odbierane są osobiście przez rodziców /prawnych opiekunów lub inne osoby przez nich 
upoważnione, wskazane w karcie świetlicowej, po zgłoszeniu się u nauczyciela. 

5. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) 
wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest 
napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę 
odbierającą z dowodu  potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.  

6. Dziecko odbierane ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi, który odnotowuje ten fakt na 
liście obecności.  

7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego  
odbierania dzieci. 
 

V. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie odebrali dziecka w godzinach 
funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami / opiekunami ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka 
do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.   

2. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka (po 30 min), 
informuje kierownika świetlicy dyrektora szkoły i o zaistniałej sytuacji. 

3. W celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia dziecku dalszej opieki 
dyrektor szkoły może wezwać policję. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką 
nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności 
nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi. 

4. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko 
przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczych.   

5. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.  
6. Rodzice dzieci odebranych ze świetlicy po godzinach zakończenia zajęć zobowiązani są do napisania 

wyjaśnienia oraz wpisania się do rejestru dzieci nieodebranych. 
 
VI. Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo 
pozostawione bez opieki z różnych przyczyn  

1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą przebywać w niej w przypadku, 
gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów.  

2. Jeżeli uczeń skończył zajęcia to nauczyciel mający ostatnią lekcję jest zobowiązany zapewnić opiekę do 
momentu przyjścia rodziców.  

3. Jeżeli nauczyciel skończył lekcje z daną klasą, a ma jeszcze zajęcia dydaktyczne, wówczas przyprowadza 
dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane dziecka. Następnie kontaktuje się z rodzicami dziecka i 
powiadamia ich o pozostawieniu go pod opieką świetlicy.  

4. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy ewidencjonowani są w specjalnym zeszycie dzieci niezapisanych do 
świetlicy szkolnej, a pozostających pod jej opieką w szczególnych przypadkach.  

 
VII. Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi 
podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających.  



 4 

 
1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie nauczyciela istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane 

jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona  w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o 
konsekwencjach sytuacji oraz zażądać opuszczenia szkoły. 

2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  dyrektora szkoły. 
3. Nauczyciel wydaje dyspozycje, które pozwolą udzielić dziecku wsparcia i odizolować je od osoby, co do 

której zachodzi podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
4. Nauczyciel wzywa telefonicznie innego opiekuna ucznia lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. 
5. W przypadku trudności w skontaktowaniu się z inną osobą mogącą odebrać dziecko, dyrektor lub pedagog 

szkolny ma prawo zawiadomić policję. 
6. Z zaistniałego zdarzenia osoba będąca bezpośrednim świadkiem sporządza notatkę służbową. 
7. W przypadku powtarzania się takiej sytuacji pedagog szkolny zawiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich. 

 
VIII. Sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych  

1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót i niedziel) szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na 
prośbę rodziców/prawnych opiekunów.  

2. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy składają pisemną informację nauczycielom świetlicy, pozostali 
uczniowie wychowawcom klasy w terminie przynajmniej trzech dni przed dniem wolnym.  

3. W dniach wolnych ustalonych zarządzeniem dyrektora nie ma w szkole obiadów.  
 
IX. Procedura przebywanie uczniów podczas przerw na korytarzach szkolnych. 

Uczniowie: 
1. Przerwy spędzają na piętrze, na którym odbywają, rozpoczynają lub kończą swoje zajęcia lekcyjne.  
2. Kulturalnie i zgodnie z przeznaczeniem korzystają z łazienek.  
3. Przestrzegają kultury słowa.  
Po korytarzu i schodach przemieszczają się wyłącznie spokojnym krokiem, bez biegania.  
4. Podczas przerwy mogą przebywać w salach lekcyjnych tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli.  
5. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu.  
6. Szanują mienie szkoły (nie niszczą sprzętów, ścian itp.) oraz dbają o cudzą własność .  
7. Zgłaszają przypadki agresji i przemocy dyżurującemu nauczycielowi.  
8. Wykonują polecenia nauczyciela dyżurującego, uczniów klas starszych pełniących dyżur.  

 
X. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli.  
Nauczyciel:  

1. Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z 
harmonogramem.  

2. Zajmuje miejsce stanowisko w przydzielonym sektorze, które opuszcza wraz z dzwonkiem na lekcje.  
3. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje polecenia 

oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.  
4. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam 

usunąć  
5. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych 

zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.  
6. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru, w wyniku którego uczeń utracił 

przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i 
powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Powiadamia niezwłocznie dyrektora o 
zaistniałej sytuacji.  

7. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych.  
8. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi. Nie pozwala, aby inne czynności 

przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru.  
9. Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.  
10.Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika  
     pełni również dyżur w jego zastępstwie. W przypadku, gdy ma 
     planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację wicedyrektorowi, 
     który wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu  
     dyżuru.  
11.Dyżury rozpoczynają się: o godz. 7.45 trwają do zakończenia zajęć  
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     lekcyjnych.  
12.Samowolne zejście lub niewywiązywanie się z obowiązku  
     pełnienia dyżuru jest poważnym zaniedbaniem i naruszeniem  
     dyscypliny pracy.   
 

XI. Procedura korzystania z szatni szkolnej.  

1. Szatnia  otwarta jest w godz. 7.00- 17.00.  
2. Uczniowie zobowiązani są do wieszania  ubrań  w boksach wg klas i numerów w dzienniku. 
3. Uczniowie przebierają się tylko i wyłącznie na korytarzu  szatni. 
4. Bieganie czy przebywanie w boksach szatni  podczas przerw  bez  powodu  jest zabronione. 
5. Przewieszanie ubrań  bądź  nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkować będzie wpisem do zeszytu 

uwag ucznia znajdującego się w szatni i przekazaniem informacji wychowawcy klasy. 
6. Pozostawione ubrania, które wiszą dłużej niż miesiąc , ze względów sanitarnych będą  przekazywane do 

„Caritasu”. 
7. Rodzice proszeni są o przebywanie w szatni tylko  w momencie przyprowadzenia i odbioru dziecka 
8.  Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze itp.) 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

 
XII. Procedura funkcjonowania stołówki szkolnej.  

1. Stołówka szkolna wydaje posiłki podczas wyznaczonych przerw obiadowych. Podczas pierwszej przerwy 
obiadowej w godz.  

     12.25–12.55 obiad spożywają uczniowie klas I- III  
     w godz. 13.40–14.00   na drugiej przerwie obiadowej   klasy IV-VI 
2. Oddziały przedszkolne schodzą na obiad w godzinach  
     11.50-12.25.  
3. Świetlica schodzi na obiad pomiędzy przerwami obiadowymi w godzinach 12.45-13.30. 
4. Uczniowie przebywający w świetlicy lub bezpośrednio po lekcjach spożywają obiad pod opieką wychowawcy 

świetlicy. Schodzą z nim do stołówki i wracają do sali świetlicowej. 
5. Uczeń danej klasy ma obowiązek zapoznać się z harmonogramem wydawania posiłków i jeść obiad tylko i 

wyłącznie podczas swojej przerwy obiadowej. W uzasadnionych przypadkach wychowawca uzgadnia z 
kierownikiem świetlicy lub pedagogiem szkolnym odstępstwo od tej reguły.  

6. Uczniowie idą na obiad i wracają ze stołówki samodzielnie, z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych, oraz 
klas pierwszych które w okresie adaptacji do warunków szkolnych  w I semestrze (lub krócej po uzgodnieniu 
z wychowawcą) są zabierane i odprowadzane na zajęcia przez wychowawczynie świetlicy.  

7. Podczas przerwy obiadowej opiekę nad uczniami w stołówce szkolnej sprawują wyznaczeni nauczyciele 
świetlicy zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez kierownika świetlicy i dyżurujący uczniowie z 
sekcji porządkowej.  

8. Dyżurujący nauczyciel:  
• Pilnuje porządku w stołówce, zwraca uwagę na uczniów stojących w kolejce po obiad lub do sklepiku 

szkolnego..  
• Szczególną troską otacza najmłodszych uczniów.  
• Dba o to, aby posiłki były spożywane z zachowaniem zasad kultury.   
• Czuwa, aby uczniowie odnieśli talerze, kubki i sztućce na wyznaczone miejsce.  
• Nie wpuszcza do stołówki osób postronnych, np. rodziców/prawnych opiekunów.   

 
XIII. Procedura dotycząca pobytu uczniów w bibliotece szkolnej.  

1. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki  
2. Nauczyciele bibliotekarze sprawują opiekę nad uczniami klas IV-VI pozostającymi przed i po lekcjach w 

szkole, którzy zostali zgłoszeni przez wychowawcę klasy oraz nieuczęszczającymi na lekcje religii i 
wychowania fizycznego.  

3. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegania regulaminów biblioteki 
szkolnej 

4. Uczniowie korzystający ze stanowiska komputerowego mają obowiązek wpisania się do zeszytu użytkowania 
komputera.  
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5. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej (nieprzestrzegania regulaminów) 
obowiązują następujące kroki postępowania:  

•  upomnienie ustne  
•  zapis w bibliotecznym zeszycie uwag  
•  zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym i zgłoszenie wychowawcy klasy  
•  zgłoszenie do pedagoga szkolnego, a następnie do Dyrektora szkoły (w razie sytuacji powtarzających się)  
6. W przypadku niewłaściwego zachowania się ucznia na stanowisku komputerowym nauczyciel bibliotekarz 

może zastosować również ograniczenie możliwości korzystania z komputera lub całkowity zakaz korzystania 
z niego przez określony czas (do końca roku szkolnego włącznie).  

7. O zakazie korzystania ze stanowiska komputerowego przez ucznia informowany jest wychowawca klasy oraz 
za jego pośrednictwem rodzice ucznia.  

 
 XIV. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów.  

I. Usprawiedliwianie – zasady ogólne  
1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka niezwłocznie po powrocie do 

szkoły,  przedstawiając wychowawcy pisemne usprawiedliwienie, nie później jednak jak w ciągu 7dni od 
powrotu do szkoły. W przeciwnym wypadku wychowawca zmuszony jest do odnotowania godzin 
nieusprawiedliwionych, co może mieć swoje następstwa w obniżonej ocenie zachowania. 

2. Nauczyciele innych przedmiotów, nie zajmują się usprawiedliwianiem nieobecności. Informacje 
o opuszczonych lekcjach nauczyciele ci przekazują niezwłocznie wychowawcy klasowemu. 

3. Jeżeli uczeń przez dłuższy czas (tj. pięć kolejnych dni roboczych) nie przychodzi do szkoły bez podania przez 
rodzica/prawnego opiekuna przyczyny jego nieobecności wychowawca obowiązany jest niezwłocznie 
skontaktować się z rodzicami/prawnym opiekunem. 

4. W przypadku gdy dziecko przebywa przez dłuższy czas w szpitalu, sanatorium lub innej placówce,  
rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować  o tym fakcie wychowawcę klasy. 

5. Usprawiedliwienie spóźnienia spowodowanego przypadkiem losowym niezależnym od ucznia, może być 
dokonane po przedstawieniu odpowiedniego,  rzeczowego wyjaśnienia. Spóźnienie przekraczające 15 minut 
traktuje się jako nieobecność na zajęciach. 

II. Zwolnienia z zajęć dydaktycznych 
1. Rodzice/prawny opiekun mają prawo zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych (jednych lub kilku lekcji)  do domu,  

lekarza itp. przez osobiste zwolnienie u wychowawcy lub dyrekcji szkoły -  wychowawca zwalnia ucznia na 
podstawie oświadczenia podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenie to może zostać 
skonsultowane z rodzicem/prawnym opiekunem na spotkaniu z rodzicami. W razie wątpliwości telefonicznie 
przed wydaniem decyzji o zwolnieniu. W przypadku braku zwolnienia osobistego lub oświadczenia uczeń nie 
może opuścić szkoły. 

2. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia, choroby itp. W trakcie trwania 
zajęć – w tym przypadku obowiązują następujące zasady:  

o uczeń zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie, 
o nauczyciel kieruje ucznia dyżurnego do gabinetu pielęgniarki szkolnej z prośbą o jej przyjście do sali 

lekcyjnej, 
o pielęgniarka dokonuje diagnozy stanu zdrowia i podejmuje decyzję dotyczącą odesłania ucznia na 

lekcję albo pozostawia go w gabinecie do przyjścia rodzica/prawnego opiekuna, w nagłych 
przypadkach wzywa karetkę pogotowia i rodziców/prawego opiekuna z jednoczesnym 
powiadomieniem dyrekcji szkoły. 

W sytuacji nieobecności pielęgniarki nauczyciel odsyła ucznia do sekretariatu – dalsze decyzje podejmuje nauczyciel 
po konsultacji z dyrekcją szkoły. W takich przypadkach uczeń czeka  na terenie szkoły na odebranie go przez 
rodzica/prawnego opiekuna. 

3. Jeżeli uczeń jest nieobecny na zajęciach z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły nie wpisuje 
się mu nieobecności (wpis – konkurs, zawody).  Do przyczyn takiej nieobecności przyjmuje się udział w 
uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp. 

Ucznia należy zwolnić przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim kartki z nazwiskami uczniów 
zwalnianych, powodem zwolnienia  i czasem zwolnienia. Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia po 
uprzednim uzgodnieniu z nauczycielami uczącymi w danym dniu. 

4. Zwolnienie grupy uczniów z pierwszych i ostatnich zajęć: 
• informacja o odwołanych zajęciach edukacyjnych zostaje podana  na piśmie w pokoju nauczycielskim co 

najmniej na dzień przed planowanym odwołaniem zajęć. Wychowawca klasy za pośrednictwem uczniów 
informuje rodziców o planowanym skróceniu zajęć; 
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• w przypadku skrócenia zajęć bez przekazania informacji rodzicom uczniowie przechodzą pod opiekę 
świetlicy szkolnej lub wyznaczonego do opieki nauczyciela/pracownika szkoły. 

     III. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego 
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, na 
podstawie zaświadczenia lekarskiego. 

1. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na 
okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany 
jest przechowywać   je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia. 

2. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, 
należy złożyć u nauczyciela wychowania fizycznego. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych 
zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na 
podstawie tych wszystkich zaświadczeń. 

3. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od 
wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w 
zajęciach. 

4. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają 
podanie do dyrektora szkoły, do którego załączają zaświadczenie lekarskie. 

5. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie 
później niż: 
• w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 20 września danego roku szkolnego, 
• w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 21 dni po zakończeniu  I semestru nauki w danym 

roku szkolnym. 
6. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice 

składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, niż 1 tydzień od daty wystawienia 
zaświadczenia. 

7. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 
15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane 
od daty wystawienia zaświadczenia. 

8. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie. 
9. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu 

podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. 
10. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem 

dyrektora do Kuratora Oświaty. 
11. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca 

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

połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z 
danego przedmiotu. 

13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

14. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W 
szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może 
być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) 
złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są 
nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy. 

15. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione. 
16. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania 

wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie 
zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić 
zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

17. Rodzic /opiekun prawny może jednorazowo zwolnić dziecko z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego z 
powodów zdrowotnych. Zwolnienie musi być oddane w dniu zajęć. 

18. Z niniejsza procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w 
danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z 
rodzicami. 

      IV. Zwolnienia z zajęć informatyki  
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. 
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2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

      V. Informacje dodatkowe 
1. Rodzic/prawny opiekun bierze pełną odpowiedzialność za swoje dziecko zwolnione z zajęć lekcyjnych. 
2. Nieobecność w szkole nie zwalnia ucznia z obowiązku nadrobienia zalęgłości szkolnych. 
3. W przypadku braku współpracy rodzica/opiekuna z wychowawcą (nieuczestniczenie w zebraniach i 

spotkaniach indywidualnych, brak zainteresowania dzieckiem), rodzic otrzymuje przesłane listem poleconym 
upomnienie dyrektora szkoły, zawierające stwierdzenie, ze dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, 
wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczonym terminem i informacją o grożących sankcjach 
prawnych. 

4. Uczeń, którego rodzice nie wyrazili woli uczęszczania na lekcje religii/etyki w szkole, w trakcie trwania tych 
zajęć zobowiązany jest przebywać w świetlicy (lub innym miejscu wyznaczonym przez wychowawcę). Uczeń 
nieuczęszczający na lekcje religii/etyki, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, 
może być z nich zwolniony na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) 
złożonego u wychowawcy. O tym fakcie informowani są nauczyciele religii/etyki. Uczeń zwalniany z zajęć 
do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione. 

 
XV. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia.  

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego zajęciach miało to miejsce, 
zobowiązany jest zaznaczyć nieobecność ucznia na lekcji oraz niezwłocznie powiadomić wychowawcę, 
pedagoga lub dyżurującego dyrektora.  

2. Wychowawca, pedagog lub dyżurujący dyrektor powiadamia telefonicznie o zaistniałej  sytuacji 
rodzica/prawnego opiekuna, w przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami, powiadamia 
Policję.  
 

XVI. Procedury informowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ocenach z prac klasowych oraz wglądu 
w prace klasowe.  

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/opiekunów prawnych.  
2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie otrzymania sprawdzonej pracy klasowej.  
3. Nauczyciel omawia kryteria oceny pracy klasowej, omawia ogólną punktację oraz punktację za poszczególne 

zadania, podaje klucz odpowiedzi ( w przypadku testów).  
4. Nauczyciel przedstawia uczniom analizę jakościową wyników pracy klasowej – omawia poszczególne 

zadania pod kątem stopnia trudności, omawia treści podstawy programowej objęte daną pracą klasową, 
przedstawia i przyjmuje do realizacji wnioski wynikające z analizy.  

5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe są rozdawane uczniom do wglądu.  
6. Na prośbę ucznia nauczyciel omawia z nim indywidualnie wynik pracy klasowej w terminie wspólnie 

uzgodnionym.  
7. Spotkania rodziców/ prawnych opiekunów ucznia z wychowawcą lub nauczycielem w sprawie punktów z 

prac klasowych odbywają się po uprzednim umówieniu terminu spotkania. W trakcie zajęć lub dyżurów 
auczyciele nie udzielają informacji.  

8. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do wglądu do klasówek, testów, sprawdzianów swojego dziecka 
na zebraniach z rodzicami oraz  na indywidualnych spotkaniach w terminie ustalonym wcześniej z 
wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu.  

9. Wgląd w prace klasowe prac odbywa się na terenie szkoły.  
10. Nauczyciel przechowuje wszystkie prace klasowe uczniów do końca danego roku szkolnego.  
11. W przypadku kartkówek, jeżeli nauczyciel gromadzi je na zasadach dotyczących prac klasowych, procedury 

wglądu są takie same.  
  
XVII. Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli.  

1. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli organizuje wicedyrektor szkoły, w przypadku jego nieobecności 
dyrektor.  

2. Zastępstwo jest organizowane natychmiast po otrzymaniu informacji o nieobecności nauczyciela.  
3. Zastępstwo jest przydzielane w miarę możliwości po uzgodnieniu z nauczycielem.  
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4. O zorganizowanym zastępstwie uczniów informuje wychowawca. W przypadku nieobecności wychowawcy 
wicedyrektor lub dyrektor.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej odbycie przydzielonego zastępstwa nauczyciel zgłasza to 
wicedyrektorowi lub dyrektorowi szkoły.  

9. W przypadku nieobecności nauczyciela dłuższej niż 3 dni przyjmuje się zasadę, by w klasach I-III przydzielać 
kolejne zastępstwa tym samym nauczycielom.  

10. Zwalnianie uczniów klas IV-VI i gimnazjum z zajęć odbywających się na 1. lub ostatniej lekcji 
prowadzonych przez nieobecnego nauczyciela odbywa się tylko wówczas, gdy była możliwość 
wcześniejszego powiadomienia rodziców uczniów przez wychowawcę lub wicedyrektora szkoły.  

11. Zwalnianie uczniów jest dozwolone tylko w sytuacji, gdy nie można było zorganizować zastępstwa, zgodnie z  
przyjętymi procedurami. Nie zwalnia się uczniów klas I-III.  

12. Prowadzenie zastępstw jest dokumentowane.  
13. Nie organizuje się zastępstw za zajęcia pozalekcyjne. Informację o ich odwołaniu podaje uczniom i rodzicom 

uczniów, jeżeli jest to możliwe, nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca klasy. W przypadku 
uczniów klas I-III, jeżeli nie można było wcześniej przekazać informacji o odwołaniu zajęć pozalekcyjnych, 
opiekę nad nimi sprawuje wyznaczony nauczyciel.  

14. Nie organizuje się zastępstw za bibliotekarza i pedagoga.  
 
XVIII. Procedura postępowania z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji. 

1. Nauczyciel podejmuje działania, mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi szkolnemu.  
2. W sytuacjach szczególnie trudnych, wyjątkowych, proszony jest o interwencję pedagog lub wicedyrektor lub 

dyrektor.  
3. Nauczyciel zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy.  
4. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasięga opinii pedagoga i w razie potrzeby wzywa rodziców/prawnych 

opiekunów w celu poinformowania o zachowaniu dziecka.  
5. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w Statucie Szkoły.  
6. Jeżeli jest to zachowanie incydentalne, szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami/prawnymi 

opiekunami, w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje nawracające, ustala się 
system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (pedagog, wychowawca, rodzice/prawni 
opiekunowie) w celu eliminacji zachowań niepożądanych. O uzgodnieniach informuje się dyrektora.  

 
XIX. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na terenie szkoły. 

   
Incydent – agresywne zachowanie ucznia  

↓ 
Natychmiastowa interwencja ze strony osoby dorosłej, jeśli jest świadkiem takiego zdarzenia. Jeśli osoba dowiaduje 
się o tym fakcie (nauczyciel, rodzic, inne dzieci) zawsze powiadamia niezwłocznie wychowawcę klasy. 

↓ 
Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem, który uczestniczył w sytuacji: 
 bada sytuację, omawia zdarzenie, 
 przypomina zasady i normy zachowania obowiązujące w szkole. 
Wychowawca klasy również porusza temat zachowania uczniów w szkole na spotkaniu klasowym oraz powiadamia 
dyrektora i rodziców ucznia. 

↓ 
Jeżeli sytuacja powtarza się, to włącza się pedagog szkolny  
 rozmowa z uczniem,  
 wyjaśnienie sytuacji,  
Zawierany jest kontrakt z uczniem (w obecności wychowawcy klasy) dotyczący poprawy zachowania ucznia (na 
okres 2 tygodni) oraz zapowiedzenie dalszych konsekwencji w sytuacji braku poprawy. 

↓ 
Jeśli zachowanie nadal nie ulega poprawie (przez okres 2 tygodni), do szkoły wezwani zostają rodzice ucznia. 
Pedagog i wychowawca klasy przeprowadzają rozmowę z rodzicami: 
 wywiad i poszukanie przyczyn agresywnego zachowania ucznia, 
 wypracowanie metod poprawy zachowania, 
 poinformowanie o dalszych konsekwencjach dla ucznia  
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Po 2 tygodniach rodzice stawiają się ponownie w szkole w celu podsumowania efektów pracy. 
↓   ↓ 

Jeśli jest poprawa w zachowaniu ucznia, umawiamy się z rodzicami na podsumowujące spotkanie z rodzicami po 
kolejnych 4 tygodniach. 
                                               ↓  ↓ 
Jeśli nadal nie ma poprawy w zachowaniu ucznia to organizujemy spotkanie mediacyjne: wychowawca + dyrektor + 
pedagog + rodzice ucznia + uczeń. Przedstawiamy sytuację, albo zostaje zawarta ugoda, albo dyrektor podejmuje 
decyzję o dalszych konsekwencjach przewidzianych w statucie.  

↓   ↓ 
Jeśli nie ma poprawy działania podejmują specjaliści z zewnątrz – z CPP, TPD lub innych instytucji. 

↓   ↓ 
Wezwanie policji i skierowanie sprawy do sądu rodzinnego lub prokuratury. 
 
Warunkiem powodzenia działań jest pełna współpraca i obiektywizm rodziców.  
 

XX. Procedura postępowania w przypadku powstania szkody lub zniszczenia mienia przez ucznia.  

1. Świadek zdarzenia (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) przekazuje informacje o zaistniałym zdarzeniu 
wychowawcy ucznia, który dopuścił się czynu zabronionego lub – w przypadku nieobecności wychowawcy – 
bezpośrednio pedagogowi szkolnemu.  

2. Świadek zdarzenia lub osoba odpowiedzialna za ucznia (sprawcę) w czasie zaistniałego zdarzenia sporządza 
notatkę służbową i przekazuje ją wychowawcy klasy.  

3.  Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem (sprawcą czynu), podkreślając naganność 
postępowania i informuje go o przewidywanych konsekwencjach.  

4.  Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Przekazuje im zawiadomienie 
dotyczące wyrządzonej szkody i ustala formę naprawy szkody. Jednocześnie przypomina rodzicom/prawnym 
opiekunom o ich odpowiedzialności za wychowanie dziecka, podkreślając obowiązek wpojenia zasad 
wyłączających wyrządzanie szkód, naruszanie zasad współżycia społecznego, niszczenie mienia, popełnianie 
wykroczeń czy przestępstw oraz o ponoszeniu przez nich odpowiedzialności za ewentualne błędy 
wychowawcze.  

5. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie odmawiają dobrowolnego naprawienia wyrządzonej szkody, 
wychowawca przekazuje sprawę do pedagoga szkolnego.  

6. Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, informując ich o dalszej 
procedurze postępowania. W razie konieczności rozmowa przeprowadzana jest w obecności specjalisty ds. 
nieletnich Dzielnicowej Komendy Policji.  

 
XXI. Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  

1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych i sprzętu elektronicznego  (urządzenie powinny być wyłączone i schowane). 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie telefonu komórkowego, sprzętu 
elektronicznego na terenie  szkoły (uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu) także w trakcie 
innych zajęć szkolnych (np. wycieczka, kino). 

3. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w sekretariacie 
szkoły. 

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, bądź innego nośnika jest zabronione.  
5. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych procedurą skutkuje:  

• za pierwszym razem wpisaniem uwagi do dziennika,  
• za drugim razem oddaniem telefonu komórkowego, sprzętu elektronicznego przez ucznia, do „depozytu” 

– urządzenie zostaje wyłączony w obecności ucznia i przechowane w sekretariacie szkoły. Przypadek ten 
zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w dzienniku (zeszycie uwag). Po odbiór telefonu 
komórkowego zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i 
pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności 
pracowników szkoły). 

• W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły. 
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• W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde 
trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej. 
 

XXII.  Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci oraz postępowania w przypadku cyberprzemocy 
i stalkingu 

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem 
utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.  

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.  
3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje.  
4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:  
• przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec  
• nowo poznanych osób;  
• nie przekazywać danych osobowych;  
• nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;  
• nie korzystać z komunikatorów;  
• nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, muzycznych, 
filmowych itp.  
• nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku komputera.  
• przestrzegać netykiety;  

• w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o pomoc.  
5.   Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.  
6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom 

i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych. 
 
Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się:  

• Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, 
• Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgód, a szczególnie  

przy ich wyraźnym sprzeciwie, 
• Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści zamieszczonych  

na prywatnych stronach internetowych, 
• Stalking (nękanie przy pomocy internetu, telefonów komórkowych), 
• Groźby i znieważania wysyłane za pomocą internetu lub telefonów komórkowych, 
• Umieszczanie wulgarnych treści w internecie, publikacja ich w miejscach masowego dostępu dzieci i 

młodzieży, 
• Bezprawne wykorzystywanie informacji, 
• Uwodzenie i treści pornograficzne w internecie. 

 
W przypadku zaistnienia w szkole sytuacji związanych z cyberprzemocy, wprowadza się następujące procedury 
postępowania: 

1.  Ujawnienie przypadku cyberprzemocy (zgłoszenie przez uczniów, rodziców, świadków zdarzenia, 
nauczycieli) - o zdarzeniu informowany jest wychowawca klasy, w której zaistniała sytuacja cyberprzemocy. 
2. Wychowawca przekazuje informację o zdarzeniu pedagogowi szkolnemu. 
3. Wychowawca wraz z pedagogiem ustalają okoliczności zdarzenia oraz świadków. 
4. W uzasadnionych przypadkach w procedurę włącza się nauczyciela informatyki, który pomaga zabezpieczyć 

dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 
5. Wszystkie dowody zastosowanej cyberprzemocy zbiera wychowawca wraz z pedagogiem. 
6. Wychowawca podejmuje działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy (np. 

zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, żądanie natychmiastowego usunięcia 
wszystkich filmów ośmieszających z telefonu sprawcy itp.). 

7. Wychowawca przy pomocy pedagoga ustala, kto jest sprawcą zdarzenia. 
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8. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić przyczyny dokonania 
cyberprzemocy. W uzasadnionych wypadkach należy udzielić sprawcy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, celem uniknięcia na przyszłość podobnych zachowań. 

9. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi sprawcy celem omówienia zachowania dziecka, zapoznania z 
materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie dalszego postępowania  
i podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.  

10. W sytuacjach uzasadnionych pedagog powiadamia Komendę Miejską Policji i/lub sąd rodzinny o dokonaniu 
cyberprzemocy. 

11. Wobec sprawcy wyciąga się konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. 
12. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy jest monitorowany przez pedagoga i wychowawcę, celem zapobiegania 

aktom zemsty na osobach poszkodowanych. 
13. Jeśli sprawca jest nieznany, należy – o ile to możliwe - dokonać natychmiastowego przerwania aktu 

cyberprzemocy od administratora serwisu oraz powiadomić Policję. 
14. Wobec ofiary cyberprzemocy wychowawca podejmuje działania ochronne i wspierające. Zapewnia ucznia, że 

dobrze zrobił zgłaszając zdarzenie. Radzi, jak powinien postąpić,  
aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie dopuścić do eskalacji prześladowania. 

15. Sytuacja dziecka, które padło ofiarą przemocy, musi być monitorowana, aby nie dopuścić  
do dalszych działań przemocowych lub odwetowych ze strony sprawcy. Podobnie należy postąpić w 
przypadku, gdy o zdarzeniu poinformowali świadkowie, a nie ofiara cyberprzemocy. 

16. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka - ofiary winni być natychmiast poinformowani o sposobie rozwiązania 
sytuacji związanej z cyberprzemocy. 

17. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania sprawy notatki służbowe, w której 
zawarte będą daty i miejsca rozmów, personalia osób biorących udział  
w wyjaśnianiu spraw, opisy przebiegu wydarzeń oraz podpisy świadków zdarzenia i wyjaśniania sprawy.  

Podczas wyjaśniania sprawy nie należy dopuszczać do konfrontacji sprawcy z ofiarą celem zachowania poczucia 
bezpieczeństwa ofiary cyberprzemocy. 
 
XXIII. Procedura zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania-fizycznego.  

1.  Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonych i przygotowanych obiektach 
sportowych.  
2. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego, znajdujący się w szatni lub korytarzu, są pod opieką 

dyżurującego w tym segmencie nauczyciela.  
3. 3.Podczas przerw obiadowych uczniowie korzystają z szatni gimnastycznych 10 min przed rozpoczęciem 

lekcji. 
4. Wchodzenie do salek gimnastycznych oraz do sali gimnastycznej podczas przerw czy poza wynikającymi z 

planu godzinami wychowania fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo zabronione.  
5. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania 

fizycznego bez zapewnionej opieki nauczyciela jest surowo zabronione.  
6. 6.Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie ładu, porządku i 

dyscypliny.  
7. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela.  
8. 8.Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela.  
9. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.  
10. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w sposób niezgodny z ich 

przeznaczeniem jest zabronione.  
11. 11.Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie jest podczas lekcji wychowania fizycznego są surowo 

zabronione.  
12. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do pory roku i 

miejsca, gdzie odbędzie się lekcja ( sala gimnastyczna, boisko przyszkolne).  
13. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców) 

pozostają pod opieką nauczyciela w salkach gimnastycznych, sali gimnastycznej lub na boisku i biernie 
uczestniczą w zajęciach.  
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14. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby 
kierowani do pielęgniarki szkolnej.  

15. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora szkoły o każdym poważnym wypadku.  
16. Każde nieszczęśliwe zdarzenie należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, który znajduje się 

sekretariacie szkoły.  
17. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać salek  
18. gimnastycznych, sali gimnastycznej lub boiska przyszkolnego.  
19. We wszystkich salkach gimnastycznych i sali gimnastycznej, w widocznych miejscach umieszczone są 

tabliczki ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego zachowania. 
 
XXIV. Procedury bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego  

1. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo 
ćwiczących.  

2. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz 
uczestniczenia w grach i zabawach.  

3. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela.  
4. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.  
5. Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego o zasadach 

bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego. Mają obowiązek podania takiej 
informacji także podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu sportowego.  

6. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły sprzętu i urządzeń 
stanowiących wyposażenie obiektu sportowego.  

7. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą usuwane na koszt rodziców 
lub prawnych opiekunów dziecka  

8. Osobami powołanymi do egzekwowania przepisów powyższego regulaminu są nauczyciele wychowania 
fizycznego tutejszej szkoły oraz jej dyrektor.  

 

XXV. Procedura korzystania z placu zabaw 

1. Przy szkole znajduje się plac zabaw dla uczniów, którego   
     użytkowanie określone jest regulaminem.  
2. Wszyscy użytkownicy placu zabaw są zobowiązani do przestrzegania jego regulaminu.  
3. Nauczyciele sprawują opiekę na placu zabaw w sposób czynny, pozwalający im na obserwację wszystkich 

swoich podopiecznych.  
 
XXVI. Procedura  dotycząca jednolitych strojów uczniowskich  

1. W szkole obowiązuje: granatowa kamizelka z logo szkoły. 
2. Jeden dzień w tygodniu (środa) jest dniem „kolorowym” i w tym dniu uczniowie są zwolnieni z obowiązku 

noszenia kamizelki jednak ich ubiór powinien być schludny.  
3. Uczniowie w dni powszednie zobowiązani są do noszenia jednolitych strojów uczniowskich na terenie szkoły 

– inny ubiór jest nieodpowiedni i za jego brak uczeń będzie ponosił konsekwencje regulaminowe.  
4. Podczas uroczystości szkolnych każdego ucznia obowiązuje strój galowy: kamizelka, biała koszula lub 

bluzka, granatowe lub czarne spodnie albo spódnica.  
5. Uczniowie pod jednolitym strojów uczniowskim mogą nosić dowolne, lecz schludne ubranie.  
6. Na lekcjach wychowania fizycznego uczeń jest zwolniony z obowiązku noszenia kamizelki – pozostawia go 

w szatni, a na lekcji uczestniczy w stroju sportowym.  
 
XXVII. Procedura organizowania wycieczek szkolnych  

2. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub   upoważniona przez niego osoba.  
3. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić zamiar wyjścia 

poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym i w specjalnym zeszycie 
wycieczek.  

4. Uczniowie którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą, imienny wykaz 
uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podział dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.  
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5. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, dyrektor szkoły lub 
upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki.  

6. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki i 
zatwierdzone przez dyrektora szkoły.  

7. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz 
innymi przepisami wyższego rzędu.  

8. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie 
wypadków w szkołach i placówkach publicznych.  

9. Plan wycieczek na rok szkolny zatwierdza dyrektor szkoły.  
Plan wycieczki powinien zawierać następujące elementy:  

• termin,  
• trasę,  
• środki lokomocji,  
• rodzaj wycieczki (dydaktyczna, dydaktyczno-turystyczna,  turystyczno-krajoznawcza, krajoznawcza),  
• dokładne miejsce zakwaterowania i wyżywienie,  
• imienną propozycję opiekunów,  
• wstępny plan finansowy wycieczki lub imprezy  

10. W oparciu o plan wycieczki, kierownik wycieczki wypełnia:  
a) kartę wycieczki, którą otrzymuje od zastępcy dyrektora szkoły,  
b) listę uczestników wycieczki, która powinna zawierać:  

• nazwisko i imię dziecka, klasa,  
• datę i miejsce urodzenia,  
• adres zamieszkania,  
• numer telefonu do rodziców /opiekunów/,  
11. Opiekun wycieczki zobowiązany jest do powiadomienia intendentki szkolnej o ilości osób korzystających z 

obiadów a nieobecnych w danym dniu z powodu wycieczki, poinformowaniu rodziców uczniów o planowanej 
wycieczce oraz przypomnieniu wicedyrektorowi szkoły o terminie wycieczki i sporządzeniu dla niego listy 
uczniów pozostających w szkole.  

12. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w 
ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody ich rodziców   

13. Opiekun wycieczki (wychowawca klasy) przygotowuje w dwóch egzemplarzach odpowiednią dokumentację, 
z których jeden zostaje w szkole a drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki. Po powrocie z wycieczki kopia 
pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.  

14. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję kart wycieczek szkolnych.  
15. Wszystkie wyjścia i wycieczki powinny być wpisane do zeszytu wyjść.  
16. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zaplanowana nie później niż  15 minut przed przewidywaną godzina 

rozpoczęcia podróży.  
    Należy wtedy:  

• sprawdzić listę obecności,  
• przypomnieć program, harmonogram i regulamin wycieczki,  
• sprawdzić ubiór i ekwipunek uczestników,  
• właściwie rozmieścić uczestników wewnątrz pojazdu,  
• dopilnować, by wszystkie bagaże znajdowały się na półkach bądź w schowkach.  
17. Kierownik lub opiekunowie wycieczki, biorący udział w wycieczce zagranicznej powinni znać język obcy w 

stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym.  
18. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy bezwzględnie pouczyć wszystkich jej uczestników o zasadach 

bezpiecznego zachowania się w czasie wycieczki.  
 
FINANSOWANIE WYCIECZKI  

1. Opiekun zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt wy-cieczki, koszt 
jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.  

2. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.  
3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, 

zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.  

4. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.  
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5. Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika to w koszty wycieczki należy wliczyć jego 
wynagrodzenie.  

6. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik wycieczki.  

7. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia w terminie 2 tygodni.  

8. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego 
podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym 
wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów.  
 

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW WYCIECZKI  
Spośród opiekunów wycieczki dyrektor szkoły wyznacza osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika wycieczki.  

1. Kierownikiem wycieczki może być osoba, która:  
• ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,  
• posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub 

pilota wycieczek.  
2. Do obowiązków kierownika należy:  
• opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,  
• opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,  
• zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,  
• zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania w 

szczególności omawia zasady bezpieczeństwa 
• odpowiada za apteczkę pierwszej pomocy,  
• organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,  
3. Opiekunem wycieczki może być każdy nauczyciel albo po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia 

osoba. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności. 
Oświadczenie jest kartą wycieczki, ale może być podpisane również na oddzielnym piśmie.  

4. Do obowiązków opiekunów należy :  
• sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,  
• współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wy-cieczki lub 

imprezy,  
• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa,  
• nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,  
• wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.  
5. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.  
6. Kierownicy i opiekunowie wycieczki są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów przeciw-

pożarowych, zarządzeń epidemiologicznych oraz regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z wszelkich 
urządzeń w miejscach postoju i podróży.  

 
 ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH  

1. Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o 
harmonogramie wycieczki adresie /miejscu/ pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do 
miejsca zbiorki .  

2. W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, 
by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idąc na końcu zamykał ją .  

3. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.  
4. Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby za-pobiec 

zbytniemu rozciągnięciu grupy.  
5. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego.  
7. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że 

przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem.  
8. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki  
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znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra), znali nazwę 
przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do 
przejechania, posiadali ważne bilety na przejazd.  
9. Władze niektórych miast wprowadziły obowiązek korzystania z usług miejscowych przewodników w trakcie 

ich zwiedzania. Fakt ten należy uwzględnić przygotowując wycieczkę szkolną.  
 WYCIECZKI PIESZE  

1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 
ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.  

2. Przy wyjściu dzieci poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony co 
najmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.  

3. Przy korzystaniu ze środków komunikacji opieka musi być zwiększona w zależności od odległości, a także 
wieku uczniów. Jeśli wycieczka będzie się odbywała poza miejscowością, w której jest siedziba szkoły jeden 
opiekun powinien przypadać dla grupy do 15 uczniów.  

4. W przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje się przepisy o ruchu pojedynczego 
pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym). Kierownik takiej kolumny prowadzi ją po jezdni tylko 
wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną jezdni.  

5.   Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności (np. o zmroku). 
6.  Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy odblaskowe.  

 
 WYCIECZKI AUTOKAROWE  

1. Kierowca musi posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej po-mocy i 
gaśnicę.  

2. Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy – godzina odpoczynku (Ustawa z 
dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 129 poz. 1444).  

3. Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej 
pojazdów.  

4. Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe.  
5. Przejście w autokarze musi być wolne.  
6. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru.  
7. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opieku-nach.  
8. Należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia 

tyłem, na oparciu oraz jedzenia.  
9. Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy.  
10. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach.  
11. Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników wycieczki tak, aby nie wylały się.  
12. Jeżeli przejazd przekracza 4 godziny należy zaplanować 40 minutową przerwę na posiłek.  
13. Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na 

terenie specjalnych parkingów.  
14. W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania.  
15. Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników.  
16. Należy unikać przewozu dzieci w czasie nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności.  
17. Opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze (zasady czystości ustalone z kierowcą).  

 
 
XXVIII. PROCEDURA NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47  
 
I. Czynności rodziców lub opiekunów: 

1. Zgłoszenie dziecka do oddziału zerowego realizującego program wychowania przedszkolnego lub klasy 
pierwszej zgodnie z zasadami naboru elektronicznego.. 

2. Informowanie szkoły rejonowej o zapisaniu (przeniesieniu) dziecka do szkoły poza rejonem 
3. Złożenie do dyrektora SP nr 47 wniosku o przyjęcie dziecka spoza  

             rejonu. 
4. Dostarczenie do SP 47 wymaganej dokumentacji  

II. Zasady przydziału do klas pierwszych: 
1. W SP 47 nie różnicuje się klas ze względu na jakiekolwiek kryterium, chyba że powołane zostaną klasy 

profilowane (sportowe, dwujęzyczne) 
2. Podstawowym warunkiem naboru jest (na tyle ile to możliwe) równa ilość chłopców i dziewcząt w klasie oraz 

liczba dzieci określona przez Urząd Miasta; 
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3. Przydział nauczyciela jest bez znaczenia – wszyscy pedagodzy SP 47 reprezentują podobne wysokie 
kwalifikacje i umiejętności (nie ma „lepszych” i „gorszych”); 

4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły; 
5. Prośby rodziców dotyczące przydziału do klasy będą spełniane pod warunkiem zachowania zasad 

wymienionych w p. 1 – 4. 
6. W przypadku klas dwujęzycznych istotnym kryterium są wyniki testu i rozmowy oraz uczęszczanie do 

przedszkola „dwujęzycznego”. 
7. W przypadkach konfliktu nieznajdującego rozwiązania dyrektor może zarządzić przydział uczniów do klas w 

drodze losowania. 
 
 
 
XXIX. Procedura - schemat postępowania w sytuacji konfliktowej 

 
SPRAWA KONFLIKTOWA 

↓ 

 

INTERWENCJA I ROZMOWA Z NAUCZYCIELEM PRZEDMIOTU 

↓ 

SPRAWA ZOSTAŁA ZAŁATWIONA 

                                                                               ↓                                                                        ↓                                               

TAK (koniec postępowania)                                                  NIE 

                                                                                                   ↓ 

 

                                    ROZMOWA Z WYCHOWAWCĄ KLASY 

↓ 

                                               SPRAWA ZOSTAŁA ZAŁATWIONA 

                                                                                   ↓                                                                         ↓ 

            TAK (koniec postępowania)                                                    NIE 

                                                                                                                                    ↓  

 

ROZMOWA Z PEDAGOGIEM LUB WICEDYREKTOREM SZKOŁY 

↓ 

SPRAWA ZOSTAŁA ZAŁATWIONA 

                                                                                ↓                                                                      ↓ 

   TAK  (koniec postępowania)                                                NIE 

                                                                                                  ↓ 

 

ROZMOWA Z DYREKTOREM SZKOŁY LUB FORMALNE SKIEROWANIE PISMA DO DYREKTORA 

↓ 

SPRAWA ZOSTAŁA ZAŁATWIONA 

                                                             ↓                                                                                         ↓ 

 

TAK  (koniec postępowania)                                                NIE 

                                                                                            ↓  

PISMO DO ORGANU PROWADZĄCEGO  LUB KURATORIUM 

(EWENTUALNE SKIEROWANIE DO INNYCH INSTYTUCJI) 
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XXX. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  
         I.   
               Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub także za pomocą, faksu, poczty 
               elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 

1. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją 
niezwłocznie dyrektorowi. 

2. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt 3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 
3. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków. 
4. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne 

podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i 
prawnych. 

5. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu 
wnoszącego - anonimy -  pozostają one bez rozpatrzenia, chyba że dotyczą informacji o przestępstwie lub 
mogącej ratować życie. 

6. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki: 
a. liczba porządkowa,  
b. data wpływu skargi/wniosku, 
c. data rejestrowania skargi/wniosku, 
d. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek, 
e. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek, 
f. termin załatwienia skargi/wniosku, 
g. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku, 
h. data załatwienia, 
i. sposób załatwienia, 
j. krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy 

7. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły. 
8. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor. 
9. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i 

wniosków. 
10. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o 

wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub 
wniosku bez rozpoznania. 

11. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować,  
a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając  
o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić 
w dokumentacji szkoły. 

12. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy 
zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym  

równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły. 
13. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania. 
14. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. 
15. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację: 

a) oryginał skargi/wniosku, 
b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku  

i wynikach postępowania wyjaśniającego, 
c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku, 
d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z 

urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem, 
e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga. 

16. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać: 
a) oznaczenie organu, od którego pochodzi, 
b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich 

zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku, 
c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę. 

17. Skargę/wniosek rozpatruje się: 
a) do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny, 
b) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające, 
c) do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, 
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18. Do siedmiu dni należy: 
a) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją 

wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do 
niewłaściwego organu, 

b) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić 
właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości, 

c) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy 
w nich poruszane dotyczą różnych organów, 

d) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem 
powodów tego przesunięcia, 

e) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących 
skargi/wniosku, 

f) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych 
okoliczności sprawy. 

II.  
         Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.  
III.  
         Dyrektor przedstawia na radzie plenarnej liczbę, sposoby załatwienia skarg oraz informacje o skargach 
bezzasadnych.  
 
 
XXXI.  PROCEDURY  w przypadku, gdy: 
 
a) gdy uczeń narusza prawo szkolne i przejawia zachowania świadczące o demoralizacji szkoła powinna podjąć 
następujące działania:    

1. Interwencja - rozmowa z uczniem (uczniami). 
2. Odnotowanie faktu np. w dokumentacji wychowawcy klasy. 
3. Poinformowanie ustne wychowawcy klasy. 
4. Rozmowa wychowawcy z uczniem oraz ofiarami świadkami zdarzenia. 
     - przypomnienie obowiązujących zasad - prawa szkolnego, 
     - wyciągnięcie konsekwencji niewłaściwego zachowania. 
     - udzielenia wsparcia ofiarom. 
5. Poinformowanie rodziców ucznia (rozmowa telefoniczna, zaproszenie na piśmie, zapis w zeszycie 
korespondencji). 
6. Rozmowa z pedagogiem szkolnym i z nauczycielami uczącymi w tej klasie. 
7. Poinformowanie dyrektora szkoły przez wychowawcę klasy. 
8. Przygotowanie wychowawcy do rozmowy z rodzicami (rozmowa pedagogiem szkolnym, konsultacje z 
instytucjami świadczącymi pomoc w zakresie diagnozy i terapii). 
9. Rozmowa wychowawcy z rodzicami w obecności pedagoga szkolnego (diagnoza, porada, propozycja 
kontraktu). 
10.Wspólna rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami i uczniem 
    - podpisanie kontraktu przez ucznia.  
11.Monitorowanie - wymiana informacji pomiędzy szkołą (wychowawca, pedagog) a rodzicami i 
instytucjami wspomagającymi, np. PPP.  
12.Powiadomienie pisemne Policji lub Sądu Rodzinnego przez dyrektora szkoły w przypadku, gdy rodzice 
odmawiają współpracy bądź zachowanie ucznia nie ulega poprawie.  
13.W sytuacji 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 Policję lub Sąd Rodzinny. Dalszy tok postępowania 
leży w kompetencji tych instytucji. 

 
b) gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza 
warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy 
medycznej. 
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4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów/, których zobowiązuje do 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie/ odmówią odebrania dziecka, o 
pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do 
dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
5. Dyrektor szkoły 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 albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. O fakcie umieszczenia zawiadamia się 
rodziców/opiekunów/ oraz sąd rodzinny.  
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na 
terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym Policji lub Sądu Rodzinnego. 

 
c)  gdy    nauczyciel    znajduje    na    terenie    szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien 
podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe 
w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 
dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 
d)  gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien 
podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń 
przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych 
przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona 
wyłącznie dla policji. 
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów/ ucznia i wzywa ich do 
natychmiastowego stawiennictwa. 
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania 
zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia 
oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany 
jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, 
uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z 
ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 
• posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
• wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 
• udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia; 
• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, 
jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego z późniejszymi zmianami. 
 

 

Za szkodę, którą wyrządził małoletni przed osiągnięciem trzynastego roku życia odpowiada jego rodzic lub prawny 
opiekun. 

XXXII.  Procedura postępowania obowiązująca nauczycieli w sytuacji usiłowania lub zamiaru 
samobójczego ucznia.  
 
Opis działań (a) próba dokonana w szkole b) poza szkołą) 
I.  
a) 1. Pracownik szkoły, który dowiedział się o zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa ucznia  szkole, 
natychmiast nawiązuje i podtrzymuje kontakt niewerbalny i werbalny z dzieckiem. 

Kontakt, komunikacja i wsparcie: 
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     2. Następnie zawiadamia niezwłocznie (np. za pośrednictwem innego ucznia lub telefonicznie) dyrekcję 
szkoły. 
b) 1. Pracownik szkoły, który został poinformowany o próbie samobójczej poza szkołą niezwłocznie 
powiadamia o tym dyrekcję szkoły. 
II. 
 a)    1.  Bezpieczeństwo fizyczne poprzez: 

Dyrektor szkoły zapewnia uczniowi: 

         - stałą obecność z uczniem osoby dorosłej, 
         - udzielenie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy, 
         - zawiadomienie rodziców ucznia, pogotowia ratunkowego, ewentualnie policji, 
         - izolację ucznia od grupy rówieśniczej. 
b) Dyrektor szkoły organizuje spotkanie z rodzicami lub opiekunami ucznia w celu wyjaśnienia sytuacji i 
zapewnienia opieki. 
III. 
 a)   1.  Zawiadamia organ nadzoru pedagogicznego o zaistniałej sytuacji. 

Dyrektor szkoły ponadto: 

       2. Przekazuje ucznia rodzicom i ewentualnie służbom ratunkowym z przygotowaną wcześniej 
informacją o możliwości pomocy specjalistycznej dla ucznia i jego rodziców. 
b)    1.  Zawiadamia organ nadzoru pedagogicznego o zaistniałej sytuacji. 
IV. 
 a)   1. Powołuje Doraźny Zespół Kryzysowy do zdiagnozowania sytuacji i podejmowania działań  
interwencyjnych i współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Następnie Dyrektor organizuje: 

         Zespół nawiązuje współpracę z instytucjami, które mogą pomóc w rozwiązaniu sytuacji  
   kryzysowej (Ośrodki Pomocy Społecznej, PCPR, inne). 
2. Interwencja w środowisku rówieśniczym ucznia prowadzona przez: pedagoga lub psychologa z 
Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (ewentualnie z Poradni Zdrowia Psychicznego) lub inną 
osobę przeszkoloną w interwencji kryzysowej  na   terenie szkół placówek oświatowych – w celu prewencji 
naśladownictwa i pomocy uczniom  w odreagowaniu stresu. 
3.  Spotkanie dla wychowawcy, nauczycieli uczących ucznia i Rady Pedagogicznej w celu: 
     - poinformowania o zaistniałej sytuacji i jej przebiegu, 
     - pomocy nauczycielom i pracownikom szkoły w odreagowaniu stresu psychicznego, 
     - diagnozy sytuacji życiowej ucznia i formułowania sposobów pomocy uczniowi. 
b) Ustala procedury postępowania na spotkaniu z rodzicami i ewentualnie organizuje działania wymienione 
w punkcie a) 
V. 
    1. Wspierania ucznia po zamiarze lub usiłowania samobójstwa i jego rodziny poprzez: 

Dyrektor szkoły zapewnia monitoring i profilaktykę w celu: 

         - pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę wsparcia specjalistycznego (medycznego, 
psychologicznego), 
         - realizowanie zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się dzieckiem. 
     2. Intensyfikuje działania profilaktyczne, zwłaszcza w stosunku do uczniów z zaburzoną osobowością, 
słabymi emocjonalnie i nadwrażliwymi 
 
XXXIII. Procedura realizacji obowiązku szkolnego. 

 
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lub 7 lat ( zgodnie z ustawą, w roku szkolnym 
2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły ma obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego 
rodzice podejmą taką decyzję) oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 18 roku życia.  

2. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych 
albo niepublicznych. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do 
publicznej albo niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych. 

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 



 22 

4. Za niespełnianie obowiązku szkolnego uznaje się nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w szkole 
trwającą nieprzerwanie 30 dni. 

 

1. Dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,               
Działania rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu: 

2. Poinformowanie szkoły rejonowej o zapisaniu (przeniesieniu) dziecka do Szkoły 
Podstawowej nr 47. 

3. Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 
4. Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 

 

1. Systematyczne (na każdym zajęciu) sprawdzanie obecności uczniów i dokumentowanie 
tego faktu w dziennikach zajęć. 

Działania szkoły: 

2. Rozpoznanie przyczyny w przypadku unikania przez ucznia określonych zajęć 
dydaktycznych (nieobecność ucznia na 2 godzinach danych zajęć edukacyjnych pod rząd) 
oraz nieobecności. 

3. Rozpoznanie przyczyn dotyczy: 
a) nieobecności z powodu choroby, ważnych sytuacji rodzinnych, 
b) nieobecności na wybranych zajęciach, 
c) wagarów szkolnych 
2. W przypadku nieobecności określonej w pkt 3b i 3c – przeprowadzenie rozmowy 

z uczniem i jego rodzicami, zobowiązanie ucznia do regularnego uczęszczania na wszystkie 
zajęcia. 

3. Po powtórzeniu się nieobecności ucznia określonej w pkt  3b i 3c – zgłoszenie sprawy 
pedagogowi szkolnemu – w ciągu trzech dni roboczych od rozpoznania. 

4. Niespełnianie obowiązku szkolnego powoduje podjęcie przez dyrektora, czynności 
prawnych zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego (grzywny) wobec 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

 
 


