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VI.

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH

Zasady ogólne:
1. Wszystkie sprawy drobne pojawiające się po raz pierwszy, rozstrzygamy w klasie na płaszczyźnie uczeń - uczeń,
uczeń – nauczyciel, uczeń – wychowawca.
2. Jeśli to samo zdarzenie wystąpi po raz drugi interweniujemy u pedagoga, który wspólnie z wychowawcą decyduje
o podjęciu dalszych kroków.
3. Na takiej płaszczyźnie rozwiązujemy:
- kłótnie, sprzeczki między uczniami,
- niekulturalne zachowanie,
- szarpaniny, bójki (nie pobicia),
- niewielkie zniszczenia
Jeden raz dajemy uczniowi szansę na poprawę i naprawienie szkody.
4. Wszystkie działania agresywne:
- pobicia
- kradzieŜe
- wandalizm
- wymuszania
Zgłaszamy wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i dyrektorowi szkoły, którzy wspólnie podejmują decyzję
o środkach zaradczych:
- rozmowa z uczniem
- rozmowa z rodzicami
- zwołanie wychowawców grupy wiekowej (tzw. zespół wychowawczy)
- zgłoszenie na policję.
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Zasady szczegółowe - szkolne procedury postępowania :
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEDŁUśAJĄCEJ SIĘ NIEOBECNOŚCI UCZNIA NA
ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH
Działania wychowawcy:
1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynach nieobecności dziecka.
2. JeŜeli przez dwa tygodnie nie ma informacji od rodziców o przyczynach nieobecności dziecka wychowawca ma
obowiązek rozpoznać przyczynę nieobecności ucznia w szkole, poprzez nawiązanie kontaktu z rodzicami,
opiekunami prawnymi lub uczniem (telefon, wyjście do domu, list polecony z podpisem dyrektora szkoły).
3. JeŜeli nieobecność przedłuŜa się wychowawca zgłasza sprawę pedagogowi szkolnemu, poprzez wpis do zeszytu
rejestru.
Działania pedagoga szkolnego:
1. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia zobowiązując ich na piśmie do zapewnienia regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
2. Pedagog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne na piśmie.
3. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców pisemnego zobowiązania, pedagog wszczyna proces
administracyjno - prawny (sąd rodzinny i nieletnich, wydział edukacji - organ prowadzący szkołę, moŜe zawiadomić
dzielnicowego).
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIOWSKICH WAGARÓW CZY SAMOWOLNEGO
OPUSZCZENIA SZKOŁY
1. Wychowawca na bieŜąco powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o nieobecnościach ucznia na
lekcjach.
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2. Ustala we współpracy z pedagogiem szkolnym przyczynę wagarów i miejsca pobytu ucznia w czasie nieobecności
w szkole.
3. Wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przeprowadza rozmowę z rodzicami w obecności ucznia.
Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców do kontrolowania
frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy
podpisaną przez rodzica i ucznia (do teczki wychowawcy).
4. W przypadku braku poprawy i częstej nieobecności ucznia spowodowanej wagarami informuje o zdarzeniu pedagoga
szkolnego.
5. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa rodziców na rozmowę celem wyjaśnienia sytuacji
i poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o konsekwencjach wynikających z nie realizowania
obowiązku szkolnego przez dziecko.
6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie
nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję oraz organ
prowadzący.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ
(GNĘBIENIE, NĘKANIE, BICIE)
1. W sytuacjach zachowania agresywnego ze strony ucznia nauczyciel będący świadkiem zdarzenia zobowiązany jest do
natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania aktu pomocy.
2. W razie konieczności nauczyciel wysyła innego ucznia w celu sprowadzenia na miejsca zajścia, drugiej osoby
dorosłej (dyrektora szkoły, innego nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, itp.).
3. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc przedmedyczną wszystkim uczestnikom zajścia.
4. O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, a w przypadku nieobecności wychowawcy - sam
podejmuje dalsze działania.
5. Nauczyciel sporządza notatkę słuŜbową z przebiegu zdarzenia i przekazuje wychowawcy ucznia (notatka pozostaje
w teczce wychowawcy).
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6. Wychowawca klasy podejmuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia powiadamiając o zaistniałej
sytuacji.
7. O przebiegu zdarzenia wychowawca powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły.
8. W sytuacji niemoŜności przerwania agresji ze strony ucznia lub przewidywania kontynuacji zachowań agresywnych
pedagog, wychowawca klasy lub dyrektor zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia, a przypadku zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia powiadomienie policji.
9. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadza ze sprawcą zajścia rozmowę dyscyplinującą, z której
naleŜy sporządzić notatkę słuŜbową.
10.W przypadku wystąpienia powtarzających się aktów agresji ze strony tego samego ucznia wychowawca klasy
(pedagog) zobowiązany jest do podjęcia współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły: Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Wadowicach, Komisariatem Policji, Kuratorem Sądowym.
11.O wszystkich podejmowanych działaniach naleŜy na bieŜąco informować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
w formie pisemnej celem otrzymania informacji zwrotnej.
12.Zespół wychowawczy zobowiązany jest do analizy tych zachowań uczniów w trakcie posiedzeń zespołu w celu
wypracowywania jednolitych oddziaływań wychowawczych.
Środki zaradcze:
• Rozmowy z pedagogiem. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
• Skierowanie ucznia do PPP w celu przeprowadzenia diagnozy przyczyn takiego zachowania.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO I CUDZEJ
WŁASNOŚCI.
1. Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie sprawców
2. W przypadku braku moŜliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się
znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/ sprawców.
3. Wezwanie rodziców.
4. W przypadku duŜej szkody obligatoryjne wezwanie policji.
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5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciąganie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców.
6. ObniŜenie oceny z zachowania.
Środki zaradcze:
• Rozmowy z pedagogiem. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
• Praca na rzecz szkoły
• Ograniczenie lub odsunięcie od przywilejów uczniowskich (wycieczki, dyskoteka, szczęśliwy numerek)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA AGRESJI SŁOWNEJ /
WULGARYZM/
Etap pierwszy:
1. Rozmowa z nauczycielami w celu wyjaśnienia powodu agresji (wyjaśnia nauczyciel, świadek zdarzenia).
2. Wpisanie uwagi do dziennika.
3. Powiadomienie wychowawcy.
Etap drugi (brak poprawy):
1. Rozmowa w obecności wychowawcy ( nauczyciel, świadek i uczniowie).
2. Powiadomienie rodziców.
3. Skierowanie na rozmowę z pedagogiem.
4. Wpisanie uwagi do dziennika.
Etap trzeci ( eskalacja);
1. Rozmowa z dyrektorem w obecności rodziców
2. Wpisywanie uwag w dzienniku.
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3. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę wszystkich środków oddziaływań uczeń otrzymuje naganę
dyrektora. Kolejne naganne zachowanie moŜe skutkować przeniesieniem do innej klasy.
Środki zaradcze:
• Pogadanki o kulturze słowa i zachowaniu na lekcjach wychowawczych.
• Ograniczenie lub odsunięcie od przywilejów uczniowskich (wycieczka, szczęśliwy numerek itp.)
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYMUSZENIA, ZASTRASZANIA
1. Rozmowa z uczniem wychowawcy i pedagoga szkolnego. Uświadomienie uczniowi jakie kroki zostaną podjęte jeśli
sytuacja się powtórzy.
2. Przy powtórnym wymuszaniu/zastraszaniu:
• Zgłoszenie dyrekcji
• Wezwanie rodziców
3. Jeśli sytuacja nadal się powtarza :
• Wezwanie rodziców
• Zgłoszenie na policję
• O konsekwencjach decyduje wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły.
Środki zaradcze:
• Rozmowy z pedagogiem. Udział w zajęciach socjoterapeutycznych.
• Ograniczenie lub odsunięcie od przywilejów uczniowskich (wycieczka, szczęśliwy numerek itp.)
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ KORZYSTA Z TELEFONU
KOMÓRKOWEGO LUB INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY
1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz uŜywania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane). Zakaz ten dotyczy równieŜ wszelkich zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
2. KaŜdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły.
Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi waŜnych informacji telefonicznych od
rodzica czy prawnego opiekuna. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach moŜe wyrazić zgodę na korzystanie
z telefonu komórkowego.
3. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną
odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzieŜ sprzętu..
4. Nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody.
Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu,
jak i dyktafonu czy odtwarzacza MP.
5. W przypadku naruszenia powyŜszych ustaleń nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu lub innego urządzenia,
a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły (po uprzednim jego wyłączeniu). W konsekwencji nauczyciel
wpisuje uczniowi uwagę w zeszycie klasowym oraz informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy, który udziela
uczniowi upomnienia ustnego i informuje rodziców lub opiekunów prawnych.
6. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia nauczyciel lub wychowawca przekazuje
informacje dyrektorowi szkoły, który zawiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych).
7. Po odbiór telefonu (innego urządzenia) zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia do dyrektora szkoły.
Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych
związanych z naruszeniem prywatności pracowników lub uczniów szkoły).
8. JeŜeli sytuacja powtarza się po raz drugi, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu (urządzenia) do szkoły, a rodzice
mogą się z nim kontaktować przez sekretariat szkolny. W tym przypadku uczeń ma obniŜoną ocenę z zachowania
o 1 stopień.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW
Nauczyciel, który na terenie szkoły przyłapie ucznia na paleniu papierosów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie
wychowawcę klasy pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
1. Wychowawca klasy informuje o zdarzeniu rodziców ucznia.
2. Uczeń przyłapany otrzymuje pisemną uwagę do dziennika.
3. Uczeń przyłapany drugi raz otrzymuje to co wyŜej oraz dodatkowo przygotowuje gazetkę ścienną na temat
szkodliwości palenia papierosów.
4. Uczeń przyłapany trzeci raz na paleniu papierosów dodatkowo przygotowuje referat w formie pisemnej na temat
szkodliwości nikotyny i przedstawienie go w wyznaczonej klasie, lub podczas apeli.
5. Uczeń przyłapany po raz kolejny otrzymuje karę z pkt. 3, 4, otrzymuje naganę dyrektora, obliguje się rodzica ucznia
(bądź prawnego opiekuna) do regularnego (raz w tygodniu) kontaktu z wychowawcą przez co najmniej miesiąc,
rozwaŜenie potrzeby zgłoszenia o nadzór kuratora. Uczeń, który zostanie przyłapany na paleniu papierosów poza
szkołą zostaje potraktowany wg pkt. 1-5
Środki zaradcze:
• Przygotowanie gazetki ściennej na temat szkodliwości palenia papierosów.
• Przygotowanie referatu w formie pisemnej oraz zaprezentowanie go uczniom wyznaczonej klasy lub podczas apeli.
• Udział w 2 godzinach pracach porządkowych na rzecz szkoły raz w tygodniu do odwołania.
PROCEDURA POSTĘOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, śE NA TERENIE
SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.
2. Zapewnia uczniowi opiekę, odizolowuje go od innych uczniów, stwarza warunki, w których nie będzie zagroŜone
Ŝycie i zdrowie dziecka. [Nie naleŜy zostawiać ucznia samego!].
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3. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
4. Wychowawca i pedagog szkolny/dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem (w miarę jego
psychofizycznych moŜliwości) w celu ustalenia ilości wypitego alkoholu lub zaŜytego środka, sposobu jego
pozyskania i źródła pochodzenia. Ustalają miejsce spoŜycia oraz współuczestników zdarzenia. Ewentualnie
organizują udzielenie uczniowi pomocy medycznej.
5. Wychowawca/pedagog szkolny zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o obowiązku niezwłocznego
odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o jego pozostaniu w szkole,
przewiezieniu do placówki słuŜby zdrowia czy przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje dyrektor
szkoły w porozumieniu z lekarzem, który ustala aktualny stan zdrowia ucznia. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń
zostaje przekazany pod opiekę odpowiednich organów.
6. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu (odurzenia) odmawiają
przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraŜa Ŝyciu
i zdrowiu innych. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (odurzenia) policja ma prawo przewiezienia ucznia
do izby wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia
(maksymalnie – 24 godziny). O fakcie umieszczenia informuje się rodziców (opiekunów prawnych) oraz sąd
rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
7. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę o zajściu, którą podpisują rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia (do teczki wychowawcy).
8. Wychowawca i dyrektor szkoły ustalają wobec ucznia karę określoną w Statucie szkoły.
9. W sytuacji, gdy powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na
terenie szkoły dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym na piśmie policję (specjalistę ds. nieletnich) i sąd
rodzinny.
10. Pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje o moŜliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy
pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej uzaleŜnień.

Wyciąg ze SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

PROCEDURA POWIADOMIENIA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA O TRUDNYCH
SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH
1. Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych
sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym.
2. Wychowawca sporządza notatkę słuŜbową z powiadomienia rodziców w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie
wychowawcy.
3. W przypadku nieobecności wychowawcy naleŜy zachować obowiązującą w szkole drogę słuŜbową (wychowawca,
pedagog, dyrekcja).
4. W sytuacji zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów zmiany miejsca pobytu na okres dłuŜszy niŜ jedna
doba, wychowawca zobowiązany jest spisać z rodzicami oświadczenie o zmianie miejsca ich pobytu wraz z telefonem
i adresem kontaktowym.
5. W przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad dzieckiem w szczególnie
trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana odpowiednim instytucjom.

