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Cele wprowadzenia procedur: 

• zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole; 

•  wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

•  usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  

• zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły.  

Dotyczy: nauczycieli , rodziców, uczniów , pracowników administracji i obsługi.  

 

Spis procedur bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Sokole 
  
1. Procedura przebywania w budynku szkoły.  

2. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych. 

3. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych. 

4. Procedura kontaktów z rodzicami. 

5. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły.   

6. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów. 

7. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas:  

       wyjść grupowych i wycieczek. 

8. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych. 

9. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. 

10. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zaniedbania wychowawczego. 

11. Procedura postępowania w przypadku opuszczenia szkoły przez ucznia. 

12. Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia 

ucznia. 

13. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia  

       w czasie zajęć edukacyjnych. 

14. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia. 

15. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczycieli (agresja 

słowna i fizyczna). 

16. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły. 

17. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania presji, 

oraz innych rodzajów przemocy psychicznej na terenie szkoły. 

18. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego                   

na terenie szkoły. 

19. Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły. 

20. Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów i e-papierosów przez ucznia 

na terenie szkoły. 

21. Procedura postępowania wobec ucznia podejrzanego o spożycie alkoholu lub środka 

psychoaktywnego. 

22. Procedura postępowania wobec ucznia posiadającego substancje odurzającej. 

23. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów 

niedozwolonych na terenie szkoły. 
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24.  Procedura postępowania w przypadku sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

(ściganego z urzędu np. znęcanie, rozbój, kradzież, doprowadzenie małoletniego poniżej 

15 lat do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej. 

25.  Procedura postępowania w sytuacji samookaleczanie się ucznia w szkole   (uczeń, 

który jest w trakcie samookaleczenia się lub bezpośrednio po samookaleczeniu                             

się  na terenie szkoły). 

26. Procedura postępowania w przypadku stosowania cyberprzemocy-sprawca.  

27. Procedura postępowania w przypadku stosowania cyberprzemocy - ofiara.  

28. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli. 

29. Procedura przyprowadzania i odprowadzania  dzieci  uczęszczających                               

do świetlicy z lekcji. 

30. Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców. 

31. Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III, które na stałe nie korzystają                               

ze  świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn. 

32. Procedura sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

33. Procedura korzystania z szatni szkolnej. 

34. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci. 

35. Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

36. Procedura korzystania ze szkolnego placu zabaw. 

37. Procedura organizowania imprez i uroczystości szkolnych. 

38. Procedura ewakuacji budynku - postępowanie w przypadku pożaru. 

39. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. 

40. Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły. 

41. Procedura postępowania - otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego. 

42. Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły. 

43. Procedura – sposób ogłoszenia alarmu do ewakuacji  w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Sokole. 

 

1. Procedura przebywania w budynku szkoły. 
 

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli.  

2.Osoby wchodzące do szkoły (nieznajome dla dyżurującego) kierowane są do dyrektora 

szkoły lub pokoju nauczycielskiego  w celu złożenia informacji (Po co i do kogo przyszły?). 

3.Przed wejściem do budynku szkoły oraz na korytarzu dolnym zainstalowany                                    

jest całodobowy monitoring, który dodatkowo rejestruje wszystkich wchodzących                                    

i wychodzących ze szkoły. 

4. Zapisy monitoringu w razie potrzeby obsługuje dyrekcja szkoły. 
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2. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych. 
 

1. Od 7:30 do 7:45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem 

nauczycieli pełniących dyżury na parterze i  piętrach.  

2. Podczas trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać na korytarzu szkolnym. 

3. Uczniowie opuszczają budynek szkoły tuż po zakończeniu zajęć edukacyjnych. 

4. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli. 

5. Uczniowie dojeżdżający do szkoły, po zakończonych zajęciach przychodzą na świetlicę       

i oczekują na autobus. 

6. W wyjątkowych sytuacjach inni uczniowie  mogą przebywać po zakończeniu lekcji                        

na świetlicy szkolnej zgodnie z „Regulaminem świetlicy szkolnej” 

7. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I-III odbierają swoje dzieci zaraz                                     

po zakończeniu zajęć szkolnych, jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy to rodzice zgłaszają 

odbiór nauczycielowi świetlicy. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogący osobiście odebrać dziecka ze szkoły, 

zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych 

przypadkach telefonicznie lub osobiście) kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. 

Zgłaszają tę sytuację wychowawcy klasy oraz (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy) także 

nauczycielowi świetlicy.  

3. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych. 
 

1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie                            

z    planem zajęć uczniów.  

2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne. 

3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno                               

im samowolnie oddalać się poza jej teren. 

4. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco 

notuje spóźnienia. 

5.  Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę 

lub innych nauczycieli, również informacje takie może uzyskać na stronie e-dziennika oraz  

u dyrektora szkoły. 

6. Z telefonów komórkowych mogą korzystać uczniowie mający zgodę nauczyciela                                 

lub dyrektora szkoły. Jeżeli uczeń nie ma takiej zgody nie może korzystać z telefonu 

komórkowego na terenie szkoły. 

7. Uczniowie mają możliwość przechowywania w szkole podręczników, instrumentów 

muzycznych i innych pomocy naukowych niezbędnych im do procesu dydaktycznego                      

(w salach lekcyjnych) w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym te zajęcia. 

8.  Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali; 

odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.  
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4. Procedura kontaktów z rodzicami. 
 

1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno-

wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy)                   

z nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy, z pedagogiem. Jeżeli efekt tych rozmów 

nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Szkoły.  

2. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej cztery razy w roku.  

Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych                                   

i w godzinach konsultacji (z wykluczeniem przypadków nagłych). Możliwy jest także 

kontakt przez e-dziennik, telefoniczny, e-mailowy lub inny uzgodnionym nauczycielem. 

 

5. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły. 
       

1. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za przyprowadzanie dzieci do szkoły  i odbieranie 

ich, dostosowując godziny przyprowadzania i odbioru uczniów do godzin określonych                     

w ustalonym planie lekcji. 

2. Każdy wychowawca klas I-III: zbiera od rodziców oświadczenia (termin – pierwszy ty-dzień 

września), w których rodzice wyrażają zgodę na samodzielne powroty dziecka ze szkoły                      

do domu, przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie. Wychowawca gromadzi                          

i przechowuje oświadczenia  do końca roku szkolnego.  

3. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko po złożeniu pisemnego 

upoważnienia przez rodziców/opiekunów. 

4. Wypełnione upoważnienie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie   i odbieranie 

dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom klas lub nauczycielowi  

świetlicy (jeśli dziecko jest zapisane do świetlicy), na początku każdego roku szkolnego. 

Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty                       

i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana 

nauczycielowi. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości nauczyciel lub wychowawca 

świetlicy ma obowiązek skontaktować się z rodzicami dziecka. 

6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona 

w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. oznaki nietrzeźwości, zachowanie 

agresywne itp.). Nauczyciel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu 

wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna 

prawnego dziecka lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, 

należy wezwać Policję. 

7. Życzenie rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonym czasie, po zakończeniu 

zajęć nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby 
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upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji. Jeżeli pod wskazanymi numerami 

telefonów (praca, dom, telefon komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu 

pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje                          

z dzieckiem na terenie szkoły do 0,5 godziny, a po upływie tego czasu powiadamia 

dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu 

najbliższego Komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami/prawnymi 

opiekunami dziecka. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel 

sam podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Dziecko przekazywane jest Policji w celu 

zapewnienia opieki przez właściwą placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

9. Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbierają dziecko po upływie czasu 

pracy szkoły, są zobowiązani do podpisania, sporządzonej przez nauczyciela notatki                   

i podania w niej godziny przyjścia do placówki. 

6. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów. 
 

1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują 

rodzice/prawni opiekunowie, dostarczając do wychowawcy klasy prośbę                                            

o usprawiedliwienie.  Prośba może mieć formę pisemną, telefoniczną, sms lub poprzez                  

e-dziennik. 

2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie: zwolnienia lekarskiego,                            

lub zwolnienia przez nauczyciela-opiekuna (jeśli dziecko reprezentuje szkołę                                  

np. w zawodach sportowych lub w konkursach pozaszkolnych). 

3.  Pisemne usprawiedliwienia nieobecności dostarczane są do wychowawcy maksymalnie        

do 2 tygodni od  daty ustania nieobecności. W przeciwnym wypadku godziny nieobecne 

są nieusprawiedliwione.  

 
7. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas:  

              wyjść grupowych i wycieczek. 

 

1. Wyjścia grupowe muszą być odnotowane w dzienniku.  

2. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek, zostały zawarte                    

w „Regulaminie organizacji wycieczek”. 

8. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych. 
 

1. Zwolnienie uczniów następuje na podstawie zwolnienia pisemnego, telefonicznego, sms, 

e-dziennik od rodziców, lub własnej decyzji nauczyciela (wychowawcy)                                     

w porozumieniu  z rodzicami/prawnymi opiekunami.  

 
9. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. 

 

1. Przez ucznia sprawiającego problemy wychowawcze rozumie się dziecko, które 

notorycznie przejawia poniższe zachowania: 

a) Nie reaguje na polecenia nauczyciela; 
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b) Uniemożliwia nauczycielowi prowadzenie efektywnych zajęć lekcyjnych; 

c) Zachowuje się agresywnie wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

d) Swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci (wymuszanie, 

grożenie, zastraszanie, udział w bójkach itp.) 

e) Używa wulgarnego słownictwa; 

f) Rażąco lekceważy obowiązki szkolne; 

g) Samowolnie wychodzi z lekcji; 

h) W czasie zajęć lub przerw opuszcza samowolnie teren szkoły. 

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

regulaminu szkoły i wynikających stąd konsekwencji.  

3. Nauczyciel stosuje wobec ucznia konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły (wpisanie 

punktów ujemnych w dzienniku).  

4. Jeżeli uczeń się nie uspokoi - nauczyciel zgłasza problem do wychowawcy lub pedagoga.  

5. Pedagog  lub wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę.  

6. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, na wniosek 

pedagoga, wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

7. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora  szkoły, 

wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.  

8. Wychowawca organizuje spotkanie poświęcone problemom ucznia z udziałem nauczycieli 

uczących i rodziców, ewentualnie innych instytucji wspierających pracę opiekuńczo-

wychowawcza szkoły.  

9. Podpisanie kontraktu z uczniem i rodzicami dotyczącego poprawy zachowania (załącznik 

nr 1)  

10.  Jeżeli sytuacja nie ulega zmianie, dyrektor kieruje sprawę do adekwatnej instytucji                                 

( Policja, Sąd Rodzinny, Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej itp.) 

11.  Przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

Realizowaniu procedury towarzyszy stały monitoring zachowań ucznia w wykonaniu 

nauczycieli uczących w oddziale i wychowawcy klasy.   

 

10. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zaniedbania wychowawczego. 

Zakres procedury: Procedura dotyczy postępowania w sytuacji, gdy do szkoły uczęszcza 

dziecko zaniedbane. 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności: 

1) Rodzice (opiekunowie prawni) – zobowiązani są o dbanie o dobro dziecka                                     

i współpracę ze szkolą w celu pomocy uczniowi. 

2) Nauczyciele – zobowiązani są do natychmiastowego reagowania i zgłaszania 

dyrektorowi szkoły sygnałów świadczących o zaniedbaniu ucznia. 

3) Pracownicy obsługi – zgłaszają swoje podejrzenia, co do uczęszczania dziecka 

zaniedbanego w danej grupie nauczycielowi bądź dyrektorowi. 
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4) Dyrektor – jest zobowiązany do udzielania uczniowi, co do którego istnieje 

podejrzenie, że jest zaniedbany, kompleksowej pomocy, mającej na celu poprawę 

sytuacji. 

Reguły postępowania: 

1. Wychowawca klasy lub grupy dokonuje obserwacji dziecka, a następnie 

przeprowadza z nim rozmowę, której celem jest ustalenie sytuacji domowej dziecka 

(w szczególności, czy rodzice się nim zajmują, czy rozmawia z nimi o swoich 

problemach, czy spożywa w domu posiłki i jak często, czy rodzice spożywają w domu 

alkohol, jak się do dziecka zwracają, czy spędzają z nim wolny czas). 

2. Wychowawca klasy analizuje sytuację ucznia na podstawie danych o jego rodzinie, 

informacji od nauczyciela, własnych obserwacji, opinii innych nauczycieli, 

ewentualnie uwag od innych uczniów czy ich rodziców. 

3. O dokonanych ustaleniach wychowawca informuje dyrektora szkoły oraz pedagoga, 

przekazując im swoją notatkę. 

4. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi celem umówienia 

spotkania w szkole. W spotkaniu biorą udział: wychowawca, rodzice/prawni 

opiekunowie ucznia, pedagog oraz dyrektor szkoły. 

5. Podczas spotkania podjęta zostaje próba wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyny 

zaniedbania dziecka. Jeśli jest nią zła sytuacja finansowa rodziny, uczestnicy spotkania 

ustalają zasady postępowania z uczniem i sposoby udzielania pomocy zarówno jemu, 

jak i jego rodzinie.  

6. Jeśli przyczyną zaniedbania dziecka jest demoralizacja (alkoholizm, narkomania                         

w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), dyrektor szkoły informuje                          

o ustaleniach policję ds. nieletnich oraz sąd rodzinny. 

7. Dyrektor szkoły może zwołać Radę Pedagogiczną w celu przeanalizowania sytuacji 

ucznia. Podejmuje się decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w celu objęcia dziecka pomocą (np. dożywianiem) lub decyzję                                      

o wprowadzeniu procedury „Niebieskiej Karty”. 

8. Dyrektor szkoły ma prawo powiadomić policję lub Sąd Rodzinny w celu wglądu                           

w sytuację rodzinną dziecka. 

9. Ze wszystkich podjętych działań sporządza się notatki służbowe.  

 

11. Procedura postępowania w przypadku opuszczenia szkoły przez ucznia. 
 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia, nauczyciel, na którego 

zajęciach miało to miejsce, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji oraz 

niezwłocznie powiadamia wychowawcę, pedagoga lub w przypadku jego nieobecności – 

dyrektora. 

2. Wychowawca lub dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia o samowolnym opuszczeniu szkoły przez ucznia. 

3. Rodzic powinien poinformować szkołę, gdy ustali gdzie jest dziecko. 
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4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowawca 

powiadamia Policję. 

5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                                     

i przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje ucznia 

do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć, rodziców do kontrolowania frekwencji 

dziecka. Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze spotkania. 

6. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych w danym dniu przez wychowawcę, 

nauczyciela prowadzącego lekcje lub dyrekcję szkoły, tylko na podstawie osobistej lub 

pisemnej prośby rodzica/prawnego opiekuna. 

7. Uczeń, posiadający stałe lub czasowe zwolnienie z zajęć (religii, wychowania fizycznego), 

jeśli są to zajęcia pierwsze lub ostatnie w danym dniu, może  na podstawie ustnego                      

lub pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów przebywać w domu. 

8. W przypadku, gdy lekcja nie jest pierwszą lub ostatnią lekcją, uczeń musi przebywać                   

pod nadzorem nauczyciela. 

9. W przypadku złego samopoczucia, ucznia może zwolnić wychowawca klasy                              

lub nauczyciel, po uzgodnieniu z rodzicami sposobu zapewnienia opieki dziecku                           

oraz poinformowaniu o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 

12.  Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania                                   

lub złego samopoczucia ucznia. 

1. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów 

chorobowych, bądź złego samopoczucia osoba interweniująca powinna zapewnić opiekę 

uczniowi. 

2. W przypadku utrzymującego się złego samopoczucia informuje telefonicznie rodziców                  

lub opiekunów o dolegliwościach dziecka. 

3. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły wyłącznie 

pod opieką rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej z rodziny. 

4. W wyjątkowych przypadkach i tylko za zgodą i na pełna odpowiedzialność rodziców uczeń 

z dolegliwościami może opuścić teren szkoły. 

5.  W przypadku braku kontaktu z rodzicem i przy ustępujących dolegliwościach szkoła 

zapewnia dziecku dalszą opiekę. 

6. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i nie ustępujących lub nasilających                                    

się dolegliwości szkoła  wzywa pogotowie ratunkowe.  

7. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwania pogotowia ratunkowego wyznaczony 

pracownik szkoły przejmuję opiekę nad dzieckiem (podczas transportu karetką                              

do szpitala) do czasu przybycia rodzica do szpitala.  
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13. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia  w czasie zajęć 

edukacyjnych. 
 

1. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, niewymagającego 

interwencji lekarza (powierzchowne otarcia naskórka, stłuczenia, itp.):  

a) po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do pokoju nauczycielskiego  

celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze 

lekkim odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej; 

b) o zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły; 

c) jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, 

nauczyciel natychmiast zabezpiecza je, uniemożliwiając ich dalsze użytkowanie                        

i zgłasza dyrektorowi szkoły; 

d) zdarzenie powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu 

powypadkowego. 
 

2. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza:  

a) należy natychmiast wezwać pomoc,  

b) w zależności od stanu zdrowia dziecka należy je zaprowadzić do pokoju     

nauczycielskiego,  samodzielnie udzielając niezbędnej pomocy   

       c) wezwać rodziców, a po przybyciu rodziców ustalić dalsze postępowanie wobec             

dziecka, 

       d) o wypadku nauczyciel lub inny pracownik szkoły informuje dyrektora szkoły      

    osobiście, telefonicznie lub poprzez inna osobę,  

 

3. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie     

    ciała:  

a) w razie wystąpienia wypadku z ciężkim uszkodzeniem ciała należy natychmiast          

wezwać pomoc poprzez ucznia lub innego pracownika i udzielić pierwszej pomocy 

ratując zdrowie i życie dziecka, 

b) osoby poinformowane (nauczyciele , pracownicy obsługi)  natychmiast wzywają 

pogotowie ratunkowe i rodziców ucznia oraz powiadamiają dyrektora szkoły, 

c) dyrektor czuwa nad przebiegiem akcji ratunkowej do momentu przybycia  

             pogotowia ratunkowego i rodziców,                                                                                                       

       d)  dyrektor pisemnie lub ustnie powiadamia inspektora BHP, który wszczyna  

            postępowanie wyjaśniające a wypadek zostaje odnotowany w księdze wypadków. 

       4.Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku ze skutkiem śmiertelnym: 
  
       a) jeżeli w wyniku wypadku nauczyciel lub inny pracownik stwierdzi                                              

u poszkodowanego brak oddechu lub tętna niezwłocznie wzywa pomocy poprzez     

innego ucznia lub pracownika, a sam natychmiast udziela pierwszej pomocy     

             przedmedycznej,  

b)   pracownicy powiadomieni o zaistniałym zajściu natychmiast wzywają  pogotowie 

ratunkowe i zawiadamiają dyrektora szkoły,  



11 

 

c)   dyrektor wzywa natychmiast rodziców i nadzoruje akcję ratowania poszkodowanego 

do momentu przybycia pogotowia ratunkowego  i rodziców, informując o całym 

zdarzeniu inspektora BHP,  

d)   w razie stwierdzenia zgonu ucznia dyrektor zarządza zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia oraz wzywa policję, prokuraturę, a także telefoniczni powiadamia Delegaturę 

Kuratorium Oświaty i organ prowadzący,  

e)   dyrektor powołuje komisję badająca przyczyny wypadku, która sporządza protokół 

po zakończeniu prac, 

f)    wypadek zostaje odnotowany w Księdze wypadków, a wnioski komisji są  omawiane 

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
 

14. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania 

ucznia. 
 

1. Nauczyciel obserwujący takie zachowanie ma obowiązek przerwania go, używając 

perswazji słownej lub fizycznej. 

2. Powiadamia wychowawcę, pedagoga i dyrektora o zdarzeniu. 

3. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela - 

świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, 

wyciągnięcie wniosków). 

4. Wychowawca sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, 

poszkodowany), przechowuje ją w dokumentacji wychowawcy. 

5. Wychowawca informuje rodziców o zaistniałej sytuacji. 

6. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły uzgadnia sankcje                            

w stosunku do sprawcy zdarzenia w oparciu o Statut szkoły. 

7. Wychowawca przekazuje rodzicom w formie pisemnej lub ustnej informacje na temat 

zastosowanych wobec ucznia konsekwencji.  

 

15. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczycieli 

(agresja słowna i fizyczna). 
 

1. Poszkodowany nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę. 

3. Wychowawca wzywa w trybie natychmiastowym rodziców ucznia. 

4. W przypadku znieważenia nauczyciela, dyrektor powiadamia policję. 

5. Wobec ucznia stosuje się kary zapisane w Statucie szkoły. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia                                                

i przechowywania jej w dokumentacji wychowawcy. 
 

16. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły. 
 

1. Nauczyciel obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki,                            

w razie potrzeby rozdziela uczniów z pomocą innego nauczyciela lub pracownika szkoły. 
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2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel                                 

w pierwszej kolejności powiadamia dyrektora szkoły i wzywa pogotowie ratunkowe. 

3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga, wychowawca rodziców uczniów – 

uczestników bójki. 

4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia 

wychowawcę i pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę z uczestnikami bójki. 

5. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem przekazują informację dyrektorowi szkoły, 

sporządzana jest notatka ze zdarzenia. 

6. Wobec uczestników zajścia stosuje się kary zapisane w Statucie szkoły. 

7. Pedagog powiadamia kuratora sądowego, jeśli ten sprawuje opiekę nad uczniem,                                  

w szczególnych wypadkach Policję lub Sąd Rodzinny. 
 

17. Procedura postępowania w sytuacji zastraszania, wymuszania, wywierania 

presji, oraz innych rodzajów przemocy psychicznej na terenie szkoły. 

 

1. Zgłoszenie zajścia do nauczyciela dyżurującego, wychowawcy lub pedagoga.  

2. Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców uczniów obu stron zajścia. 

3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia, w obecności pedagoga, a następnie 

dyrektora szkoły i rodziców. 

4. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w Statucie szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania                          

jej w dokumentacji wychowawcy. 

6. Jeśli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych; 

rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami, spotkanie z pedagogiem, a ich zastosowanie 

nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny                       

lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

18. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego                               
i prywatnego na terenie szkoły. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły, któremu zgłoszono fakt niszczenia mienia szkolnego             

lub prywatnego, podejmuje następujące działania:  

a) powiadamia wychowawcę ucznia  

b) powiadamia pedagoga szkolnego,  

c) powiadamia dyrektora szkoły,  

d) informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o wyrządzonej szkodzie. 

2.   Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia i szacuje straty, a następnie informuje 

dyrektora szkoły o efektach działań.  

3. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o oszacowanych kosztach szkody i zobowiązuje                   

do ich pokrycia lub naprawy zniszczonego mienia. 

4.  Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania                   

jej w dokumentacji wychowawcy.  

5. W szczególnych przypadkach powiadamiana jest Policja, o tym decyduje dyrektor. 
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19. Procedura postępowania w sytuacji kradzieży na terenie szkoły. 
 

1. Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi, 

dyrektorowi szkoły. 

2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży, w przypadku kradzieży 

przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest między poszkodowanym                             

a wychowawcą, w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu 

informowany jest dyrektor szkoły i pedagog. 

3. Dyrektor szkoły wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadza 

rozmowy z uczniem w ich obecności. 

4. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w Statucie szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej                     

w dokumentacji wychowawcy. 

6. W szczególnych przypadkach (decyduje dyrektor) powiadamiana jest Policja lub Sąd 

Rodzinny. 

 

20. Procedura postępowania w sytuacji palenia papierosów i e-papierosów                       

przez ucznia na terenie szkoły. 
 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestanie palenia  i zabezpiecza dowód. 

2. Zawiadamia wychowawcę klasy i pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę 

dyscyplinująco-profilaktyczną. 

3. Wychowawca lub pedagog zawiadamiają rodziców. 

4. Wobec ucznia palącego na terenie szkoły stosuje się kary zapisane w Statucie szkoły. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania                       

jej  w dokumentacji wychowawcy. 

6. Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami, spotkanie z pedagogiem), a ich zastosowanie 

nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny                         

lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

21. Procedura postępowania wobec ucznia podejrzanego o spożycie alkoholu                     

lub środka psychoaktywnego. 
 

1. Wychowawca lub osoba interweniująca odizolowuje ucznia, ale nie pozostawia                                

go samego. 

2. Osoba interweniująca powiadamia o fakcie dyrektora. 

3. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców, których zobowiązuje do natychmiastowego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

4. W przypadkach kryzysowych dyrektor zawiadamia pogotowie ratunkowe i policję. 

5. Wychowawca klasy i pedagog, w najkrótszym możliwym czasie  przeprowadzają rozmowę 

dyscyplinująco-profilaktyczną. 
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6. Wobec ucznia u którego stwierdzono spożywanie alkoholu na terenie szkoły stosuje                    

się kary zapisane w Statucie szkoły. 

7. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania                          

jej w dokumentacji wychowawcy.  

 

22. Procedura postępowania wobec ucznia posiadającego substancje odurzające. 
 

1. Nauczyciel zabezpiecza substancję  i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły                                

i pedagoga. 

2. Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym wzywa rodziców ucznia i policję. 

3. Pedagog lub dyrektor próbuje ustalić od kogo uczeń nabył substancje. 

4. Dyrektor przekazuje zabezpieczona substancje Policji oraz informację dotycząca 

zdarzenia. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania                             

jej w dokumentacji wychowawcy. 

23. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów  
                    niedozwolonych na terenie szkoły ( scyzoryki, noże, szpikulce, lasery, kije   
                    bejsbolowe, gaz, straszaki broni palnej, pałki gumowe, kastety, żyletki, duże  
                    metalowe sygnety z wystającymi elementami, inne przedmioty zagrażające  
                    zdrowiu i życiu uczniów).  
               
W przypadku stwierdzenia, że uczeń posiada w/w przedmiot na terenie szkoły należy: 

1. Nakłonić ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń odmawia 

oddania przedmiotu należy go poinformować o konsekwencjach przewidzianych                          

w Statucie szkoły). 

2. Wezwać drugiego pracownika szkoły w celu opieki nad uczniem. 

3. Powiadomić wychowawcę klasy i dyrekcję szkoły i podjąć ewentualne działania 

zmierzające do zapewniania bezpieczeństwa innym uczniom (odizolowanie ucznia 

posiadającego niebezpieczne narzędzie). 

4. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i powiadamia ich o konsekwencjach czynu 

dziecka przewidzianych w Statucie szkoły. 

5. Wychowawca sporządza notatkę służbową opisującą zdarzenie, z którą zapoznaje 

rodziców, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

6. W uzasadnionym przypadku Dyrektor szkoły podejmuje decyzję  o powiadomieniu                  

i ewentualnym wezwaniu policji. 

7. Uczeń ponosi konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły. 
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24. Procedura postępowania w przypadku sprawcy czynu karalnego lub 
przestępstwa (ściganego z urzędu np. znęcanie, rozbój, kradzież, 
doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub 
poddania się innej czynności seksualnej).  

 

1. Każda osoba, która jest świadkiem czynu niezwłocznie zapewnia pomoc przedmedyczną 

sprawcy i poszkodowanemu, powiadamia dyrektora, wychowawcę i pedagoga 

specjalnego.  

2. Pedagog , dyrektor, wychowawca lub inny nauczyciel ustalają okoliczności czynu 

ewentualnych świadków wydarzenia. 

3. Wychowawca zawiadamia rodziców ucznia-sprawcy, a dyrektor policję  

       o zaistniałym czynie.  

4. Przekazują sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi, który 

organizuje opiekę do czasu przybycia rodziców i Policji.  

5. Pedagog, dyrektor zabezpiecza ewentualne dowody i przedmioty pochodzące                                

z przestępstwa i przekazuje policji.  

6. O dalszych losach sprawcy niedozwolonego czynu zadecydują odpowiednie służby.  

7. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania                        

jej w dokumentacji wychowawcy.  

 
25. Procedura postępowania w sytuacji samookaleczanie się ucznia w szkole   

(uczeń, który jest w trakcie samookaleczenia się lub bezpośrednio                                       
po samookaleczeniu się na terenie szkoły). 

 

1. Zaopiekowanie się dzieckiem przez osobę, która była świadkiem zdarzenia.  

2. Ocena sytuacji (czy należy wezwać pogotowie).  

3. Powiadomienie dyrektora szkoły/ pedagoga szkolnego.  

4. Wezwanie rodzica do szkoły przez dyrektora - diagnoza sytuacji dziecka, udzielenie 

wskazówek rodzicom dotyczących form wsparcia dziecka.  

5. Przeprowadzenie przez pedagoga rozmowy z rodzicami dotyczącej skutków medycznych 

i emocjonalnych samookaleczenia się dziecka.  

6. Współpraca pedagoga z rodzicami dotycząca realizacji zaleceń pracy z dzieckiem.  

7. Rozmowy wspierające pedagoga z uczniem.  

8. Wychowawca/pedagog sporządzają notatkę ze zdarzenia i są zobowiązani                                         

do  przechowywania jej w dokumentacji.  

 
26. Procedura postępowania w przypadku stosowania cyberprzemocy-sprawca  

 
1. Zgłoszenie przypadku cyberprzemocy do dyrektora/pedagoga/wychowawcy  

2. Wychowawca /pedagog ustala okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób 

rozpowszechniania, ustalenie sprawców, świadków zdarzenia), zabezpieczenie 

dowodów.  
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3. Wychowawca, pedagoga, dyrektor analizują zdarzenie:  

1) jeżeli sprawca jest nieznany:  

- przerwanie aktu cyberprzemocy (zawiadomienie administratora w serwerze                    

w celu usunięcia materiału, wykonanie kopii)  

- powiadomienie policji.  

2) gdy sprawcą jest uczeń szkoły:  

     - zobowiązanie ucznia przez wychowawcę do zaprzestania takiego  

 postępowania i usunięcia materiałów z sieci (dyrektor zabezpiecza dowód).  

4. Wychowawca powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych sprawcy.  

5. Dyrektor decyduje o dalszych postępowaniu i konsekwencjach wobec dziecka 

(zgłoszenie sprawy na Policję, do Sądu dla Nieletnich itp.).  

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej    

w dokumentacji wychowawcy.  
 

27. Procedura postępowania w przypadku stosowania cyberprzemocy - ofiara.  
 

1. Zgłoszenie przypadku cyberprzemocy do dyrektora/pedagoga/ wychowawcy. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposobu rozpowszechniania, 

ustalenie sprawców, świadków zdarzenia), zabezpieczenie dowodów.  

3. Powiadomienie rodziców przez wychowawcę poszkodowanego ucznia o zdarzeniu,           

o działaniach szkoły, porada, pomoc.  

4. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszkodowanemu uczniowi.  

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania 

jej w dokumentacji wychowawcy.  

 
28. 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 korytarzu, które opuszcza wraz                               

z dzwonkiem na lekcje.  

3. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, szatnie. 

4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem 

całego terenu dyżurowania.  

5. Nauczyciel pełniący dyżur eliminuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje 

polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie.  

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego 

nie jest w stanie sam usunąć.  

7. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 

pracowników szkoły. 
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8.  W miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, 

gazetki, obrazy, itp.) przez uczniów na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę 

i dyrektora szkoły. 

9.  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. 

10.  Powiadamia niezwłocznie dyrektora o zaistniałej sytuacji.  

11. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych.  

12. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi. Nie pozwala, aby 

inne czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru. 

13. Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.  

14. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur         

w jego zastępstwie. W przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą 

sytuację dyrektorowi, który wyznacza innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu 

dyżuru.  

15. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym 

zaniedbaniem i naruszeniem dyscypliny pracy.  

16. Regulamin pełnienia dyżurów szczegółowo określa zakres obowiązków nauczyciela 

dyżurującego.  

Uczniowie:  

1. W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób                 

(nie biegają, nie hałasują).  

2. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.  

3. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.  

4. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą 

sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań                                

z wieszaków w szatniach itp.).  

 
29. Procedura przyprowadzania i odprowadzania  dzieci  uczęszczających                                 

do świetlicy z lekcji.            

1. Wychowawca klasy I – III lub uczący nauczyciel ostatniej lekcji jest zobowiązany                         

do    przyprowadzenia i odprowadzenia dzieci do świetlicy szkolnej.  

2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel np. religii, języka angielskiego, jest              

on zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia uczniów.  

3. Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy lub nauczyciela, nauczyciel świetlicy 

mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci. 

4.  W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić                         

u wychowawcy świetlicy informację o zaistniałej zmianie. 
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30. Procedura odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców. 
 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odprowadzane są z niej do autobusu  przez opiekuna 

świetlicy, a dochodzące odbierane przez rodziców.  

2.  Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:  

▪  samodzielnego wyjścia dziecka do domu;  

▪  odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun;  

3. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane 

dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku 

kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod 

opiekę odpowiednim organom (policja).  

 
31. Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III, które na stałe nie korzystają                        

ze  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, wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z wychowawcą świetlicy, 

wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły. 

2.  Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a w tym czasie nie ma zorganizowanej świetlicy                            

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.  

4. Uczniowie korzystający ze  świetlicy ewidencjonowani są w dzienniku świetlicy,                               

a w specjalnym zeszycie pozostający pod jej opieką w szczególnych przypadkach inni 

uczniowie. 

5. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez 

rodziców. 

6. Dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą pozostać pod jej opieką w wyjątkowych                     

i uzgodnionych z wychowawcą świetlicy godzinach jej pracy.  

 
32. Procedura 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.  

2. Rodzice uczniów składają pisemną informację nauczycielom wychowawcom                         

w terminie przynajmniej dwóch dni przed dniem wolnym o potrzebie zapewnienia 

opieki.  

3. Uczniom wymagającym opieki w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych opiekę 

zapewniają wychowawcy klas lub nauczyciele dyżurujący wyznaczeni przez dyrektora 

szkoły.  
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33. Procedura korzystania z szatni szkolnej. 
 

1. Pracownik szkoły otwiera szatnię dla klas OP -VIII o godzinie 7.25 

2. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku – obuwie 

zewnętrzne (ewentualnie sportowe).  

3. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, 

pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

4.  Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć   

lekcyjnych i przerw. 

5.  Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielony segment wieszakowy, 

odpowiednio oznaczony. 

6. Podczas przerw przy szatni pełnione są dyżury przez wyznaczonych pracowników 

obsługi.  

7. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni.  

8. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni.  

9. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie szkoły.  
 

34. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci. 
 

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. 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, portalach 

społecznościowych i na dysku komputera.  

▪ w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela                          

o pomoc.  

▪ Przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej. 

4. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić    

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych.  
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35. Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych. 

 
1. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych warunków korzystania z ww. urządzeń 

na terenie szkoły. 

2. Telefon komórkowy w szkole może mieć tylko ten uczeń, który uzyskał pisemną zgodę 

dyrektora szkoły na jego posiadanie. Zgodę taką uzyskuje na pisemny wniosek rodzica                         

z uzasadnieniem potrzeby bądź konieczności noszenia przez dziecko aparatu.  

3. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych.  

4.  Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, bądź innego nośnika bez zezwolenia 

nauczyciela jest zabronione.  

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu na terenie 

szkoły (uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu) oraz w trakcie innych 

zajęć szkolnych i pozaszkolnych (np. wycieczka, kino).  

6. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych procedurą skutkuje:  

• za pierwszym razem upomnieniem słownym; 

• za drugim i kolejnym razem wpisaniem uwagi do dziennika,  

• za notoryczne nieprzestrzeganie zakazu korzystania z telefonu przez ucznia, 

wezwaniem rodzica i podjęciem odpowiednich decyzji celem wyeliminowania 

nieprzestrzegania regulaminu i statutu szkoły. 
 

36. Procedura korzystania ze szkolnego placu zabaw. 
 

1. Przy boisku szkolnym znajduje się plac zabaw dla uczniów oraz urządzenia siłowni      

      zewnętrznej , których 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. 

 

37. Procedura organizowania imprez i uroczystości szkolnych. 
 

1. Szkoła organizuje lub współorganizuje uroczystości, akademie, imprezy, apele, konkursy, 

turnieje, występy, koncerty, bale, zabawy, dyskoteki itp. 

2. Na udział w imprezach typu konkursy pozaszkolne , bale, dyskoteki uczniowie winni mieć 

pozwolenia od rodziców.  

3. Imprezy mogą mieć charakter działań klasowych, między-klasowych, środowiskowych, 

międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. 

4.  Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel bądź grupa nauczycieli. Akceptacji 

udziela dyrektor szkoły.  

5. Szczegóły dotyczące przebiegu imprezy organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły 

przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym, uwzględniając odpowiedni poziom 

przedsięwzięcia.  
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6. Nauczyciel odpowiedzialny za daną imprezę przygotowuje scenariusz przedsięwzięcia,                         

z którym zapoznaje dyrektora szkoły.  

7. Odpowiednio wcześniej organizator informuje nauczycieli wspomagających o zakresie                         

ich zadań.  

8. Należy wyznaczyć również osoby odpowiedzialne za medialną archiwizację wydarzenia 

(fotografowanie i filmowanie).  

9. Nauczyciel opracowuje harmonogram prób. Na jedną z nich zaprasza dyrektora. 

10. Przy wyborze prowadzących i aktorów należy wziąć pod uwagę predyspozycje 

osobowościowe i aktorskie ucznia. Podczas prób trzeba zadbać o sposób prezentacji roli 

przez uczniów (dykcja, interpretacja tekstu, prezencja, ruch sceniczny itp.). 

11. Wychowawca informuje klasę o uroczystości i obowiązkowym tego dnia stroju galowym. 

12. W dniu imprezy główny organizator koordynuje i nadzoruje przebieg uroczystości. 

13. Współorganizatorzy odpowiadają za przydzielone im zadania.  

14. Podczas imprezy wychowawca klasy, bądź nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami 

usadawia ich w wyznaczonym miejscu. Sam siada obok klasy i czynnie nadzoruje                          

jej zachowanie, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.  

15. Organizator najpóźniej 2 dni po uroczystości powinien przygotować krótką relację                          

z wydarzenia (można dołączyć zdjęcia) i umieścić ją na stronie internetowej szkoły. 

Materiały przekazać również do kroniki szkolnej.  

38.  Procedura ewakuacji budynku - postępowanie w przypadku pożaru. 
 

1. Jeżeli zauważy się pożar lub otrzyma informację o pożarze, należy natychmiast 

zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu strefy objętej 

pożarem oraz Państwową Straż Pożarną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.  

2. Należy użyć ustalonego alarmu pożarowego sygnalizowanego przez dzwonek szkolny                     

(3  dzwonki).  

3. O zdarzeniu należy poinformować natychmiast dyrektora szkoły lub w czasie jego 

nieobecności nauczyciela. 

4. Niezwłocznie powiadamia się wszystkich pracowników przebywających na terenie 

szkoły.  

5. W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń zagrożonych.  

6. W dalszej kolejności ewakuuje się osoby poczynając od najwyższej kondygnacji.   

7. Ewakuacja odbywa się zgodnie z opracowaną instrukcją organizacji i przebiegu 

ewakuacji.  

8. Po zakończeniu ewakuacji opiekun grupy zobowiązany jest do sprawdzenia listy 

obecności. 

9. Pomieszczenia na parterze w szczególnych przypadkach mogą być opuszczane przez 

okna.  

10. Do przybycia Straży Pożarnej akcją kieruje dyrektor lub osoba przez niego    

        wyznaczona.  
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11. Wszyscy pracownicy muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom    

        kierującego akcją.  

12. Dyrektor zleca pracownikowi obsługi wyłączenie dopływu gazu. 

13. Jeżeli to możliwe, dyrektor poleca usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa 

wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny 

sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp. 

14. Nie należy otwierać – bez wyraźnej potrzeby – drzwi i okien do pomieszczeń objętych 

pożarem; dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 

15. Nie należy wchodzić do pomieszczeń objętych pożarem, lecz jeśli to konieczne wchodząc 

trzeba zachować szczególną ostrożność, w zadymieniu poruszać się w pozycji pochylonej 

lub na czworakach, blisko posadzki, gdzie jest najwięcej powietrza i lepsza widoczność. 

Aby nie stracić orientacji należy poruszać się wzdłuż ścian, poręczy; usta zasłonić                      

np. wilgotną chustką. 

16. W razie podejrzenia, że ktoś mógł pozostać w strefie zagrożonej, należy powiadomić 

służby ratownicze. 

17. Dowódcę przybyłych jednostek należy powiadomić o sytuacji i podjętych dotychczas 

działaniach. 
 

39. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. 
 

1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia. 

2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi - zwracaj się 

do uczniów po imieniu. 

3. Pytaj zawsze napastników o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś 

poleceniem. 

4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące napastników i otoczenia – informacje te mogą okazać 

się cenne dla służb ratowniczych. 

5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami 

6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia: nie pozwól dzieciom wychodzić z 

pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, nakaż dzieciom położyć się                                  

na podłodze. 

7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej. 

8. Zapewnij uczestnikom pomoc psychologiczną.  

9. Po zakończeniu akcji: sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy 

opuścili budynek - o braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, prowadź 

ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione. 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia 

kontroli nad szkołą.  

1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika. 

2. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon. 

3. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia. 
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4. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego. 

5. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika. 

6. Nie zwracaj na siebie uwagi. 

7. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny. 

8. Nie oszukuj terrorysty. 

9. Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu. 

10. Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami. 

11. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów. 

12. Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty. 

 
W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję  

1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów. 

2. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi. 

3. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy. 

4. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom. 

5. Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących. 

6. Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami. 

7. Odpowiadaj na pytania. 

8. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

    tożsamość nie zostanie potwierdzona. 

9. Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we     

     wskazane miejsce. 

10. Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych. 

 
40. Procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły. 

 

1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 

a) nakaż dzieciom położyć się na podłodze, 

b) staraj się uspokoić dzieci, 

c) jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały                                               

je spokojnie. 

d) o ile to możliwe zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. Nie rozłączaj się 

i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować sytuację. 

2. Po opanowaniu sytuacji: 

a) upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały  

z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru), 

b) zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów 

alarmowych, 

c) udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym, 

d) w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie 

do sytuacji działania. 

e) zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 
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41. Procedura postępowania - otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku 
wybuchowego: 

 

1. Dyrektor szkoły bądź osoba zastępująca go, dokonuje analizy otrzymanej informacji oraz 

podejmuje następujące działania: 

• powiadamia Policję o zagrożeniu, 

• podejmuje decyzję o przerwaniu pracy szkoły, w tym prowadzeniu lekcji, 

• podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji pracowników i uczniów w trybie 

alarmowym. 

2. Do czasu przybycia Policji, dyrektor /lub osoba upoważniona/ kieruje działaniami. 

3. Nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń i rzeczy podejrzanych. 

4.  O lokalizacji podejrzanych przedmiotów należy powiadomić kierującego akcją (policja)                         

lub inne osoby z bezpośredniego otoczenia. 

5. Miejsce to odizolować przed dostępem innych. 

6.  Zebrać uczniów w bezpiecznym miejscu (poza terenem szkoły) i policzyć osoby 

ewakuowane. 
 

42. Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły. 

 

1. Nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów. 

2. Nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy, przykryć je np. kocem. 

3. Pozamykać okna oraz drzwi, nie dopuścić do przeciągów. 

4. Opuścić pomieszczenie z niebezpieczną substancją i nie wpuszczać do niego innych osób. 

5. Powiadomić dyrektora,  osobę upoważnioną przez dyrekcję. 

6. Dyrektor podejmuje decyzje o ewakuacji. 

7. Natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji dyrektor powiadamia odpowiednie służby. 

8. Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, zdjąć 

ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka. 

9. Po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb. 

10. Sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły                         

się w odległości ok. 5 m od niej i przekazać policji. 

11. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - maski pyłowe, 

gazę, wodę, mydło. 

12. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków. 

13. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb. 

43. Procedura – sposób ogłoszenia alarmu do ewakuacji  w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Sokole:  

 
1. Alarmowanie o zagrożeniach w budynku odbywa się z wykorzystaniem dzwonka 

szkolnego. trzy dzwonki (w przypadku braku energii elektrycznej dzwonek ręczny). 



25 

 

2. W każdym przypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji powtarzany jest słowny 

komunikat. Treść tego komunikatu jest następująca: ,,EWAKUACJA”. 

3. Komunikat o ewakuacji ogłasza dyrektor szkoły lub wyznaczone przez nią osoby lub 

osoba podejmująca decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji.  

4. Komunikat o ewakuacji jest przekazany do woźnego szkolnego (lub osoby wyznaczonej 

przez dyrektora), który uruchamia sygnał alarmowy. Na tej podstawie ogłasza                            

się w klasach alarm i przystępuje do natychmiastowej ewakuacji z pomieszczeń szkoły. 

5. Ewakuację należy przeprowadzić w sposób zorganizowany kierując się ustaleniami 

procedury i zaistniałą sytuacją. 

6. Komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób 

znajdujących się na terenie szkoły.  

7. Osoby mające dostęp do telefonu dzwonią do straży pożarnej, podając adres i swoje 

imię i nazwisko, adres obiektu i zagrożenie. 

8. Pracownicy obsługi natychmiast otwierają drzwi ewakuacyjne na zewnątrz budynku           

i pomagają wyprowadzić dzieci, kierując je na boisko szkolne, do wyznaczonego sektora, 

w którym gromadzić będą się dzieci z danej klasy.  

9. Osoby, pod których opieką przebywają dzieci, mają za zadanie zająć się jedynie                        

tą grupą, jej ewakuacją i bezpieczeństwem. 

10. Jeżeli zdarzenie ma miejsce w czasie lekcji, nauczyciel nakazuje uczniom powstać                      

i niezwłocznie opuścić budynek, informując, którą klatką schodową odbywa                                

się ewakuacja. Uczniowie muszą być poinformowani, gdzie znajduje się miejsce 

ewakuacji.  

11.  Na czoło grupy wyznacza się gospodarza klasy lub jego zastępcę albo inną osobę                     

z klasy. Dzieci zostawiają w klasie wszystkie przedmioty  

12. Nauczyciel zamyka drzwi, ale nie na klucz, który pozostawia w zamku od strony 

zewnętrznej. Wychodzi, zabierając ze sobą dziennik 

13. Na boisku szkolnym nauczyciele sprawdzają obowiązkowo listę swojej klasy. W razie 

stwierdzenia nieobecności ucznia, należy ten fakt zgłosić natychmiast dyrektorowi szkoły 

(podając imię i nazwisko dziecka oraz prawdopodobne miejsce przebywania). Dyrektor 

niezwłocznie przekazuje tę informację odpowiednim służbom. 

14.  Po sprawdzeniu listy uczniów nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan zdrowia, 

zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe 

omdlenia, złamania, potłuczenia itp.  

15.  Wszystkich poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić                            

im pierwszej pomocy przedmedycznej.  

16.  Niedopuszczalne jest rozejście się poszkodowanych uczniów do domów                                        

bez wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców.  
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załącznik nr 1.  
 

KONTRAKT 

MIĘDZY WYCHOWAWCĄ  A  RODZICEM 

PODPISANA  DNIA ……………………….. W OBECNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY 

1. Cel 

Umowa ma na celu pomoc i wsparcie …………………………………………………………. 

                                                                                                imię i nazwisko ucznia 

w próbie: zmiany podstawy do obowiązków szkolnych /poprawy zachowania/ poprawy 

frekwencji / (inne)* …………………………………………………………………………… 

2. Lista zachowań w domu i w szkole. 

Zarówno wychowawca, jak i rodzice zobowiązują się do  przestrzegania tych samych 

zachowań w stosunku do ……………………………………………………………………… 

                         imię i nazwisko ucznia 

• Konsekwentności w egzekwowaniu zachowań, 

• Stanowczości w stawianiu wymagań, 

• Traktowania ucznia/uczennicy jako dorosłego partnera, a nie jak małego dziecka, 

• Okazywania stałej dyspozycyjności na potrzeby kontaktu między szkołą a domem. 

3. Zasady zachowania. 

• Zasada dyskrecji – nie poszerzania kręgu osób w sprawie, 

• Zasady otwartości do ucznia/uczennicy w trakcie słuchania, rozmawiania, 

• Zasady prawdomówności, 

• Zasady nie oceniania postępów podczas realizowania przez nią kontraktu, 

• Zasady nie krytykowania wypowiedzi, 

• Zasady dyspozycyjności w stosunku do ucznia/uczennicy, 

• Zasady nie wracania do zdarzeń, które są powodem zawarcia kontraktu, w formie 

negatywnej krytyki. 

4. Konsekwencje i przywileje. 

Przywilejem dla ucznia jest to, że ma on szansę na: 

poprawę wyników w nauce / poprawę zachowania / poprawę frekwencji/ (inne)* 

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

Konsekwencją niedotrzymania kontraktu będzie decyzja dyrektora szkoły podjęta po 
zakończeniu trwania umowy, czyli …………………………………….. (data). 

1. Zobowiązania obu stron. 

Rodzice zobowiązują się do: 

• Wcześniejszego powiadomienia szkoły o przewidywanej nieobecności ucznia / uczennicy 

w szkole, 
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• Osobistego kontaktu z wychowawcą co najmniej raz w miesiącu. 

 

Wychowawca zobowiązuje się do: 

• Telefonicznego lub pisemnego powiadomienia rodzica w razie nieusprawiedliwionej 

nieobecności ucznia / uczennicy w szkole, 

• Powiadomienia rodzica o złamaniu kontraktu. 

6. Czas obowiązywania umowy. 

Umowa pomiędzy wychowawca a rodzicami trwa od dnia podpisania  

do…………………………………. (data). 

 

 

 

  podpis rodzica                    podpis wychowawcy 

 

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

 


