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Cele procedur

zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:
· wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo ucznia,
· usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,
· zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły.

Dotyczy:
· nauczycieli
· rodziców
· uczniów
· pracowników administracyjno-obsługowych

TELEFONY ALARMOWE :
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE,
998 - STRAŻ POŻARNA,
997 – POLICJA

2

Spis treści
Cele procedur ........................................................................................................................................ 2
1.

Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem. ................................................................................ 5

2. Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się
niewłaściwie na terenie szkoły ............................................................................................................... 5
3.

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego .............................................................................. 5

4.

Kradzieże na terenie szkoły ............................................................................................................ 6

5.

Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje w posiadaniu ucznia w szkole ........................ 6

6.

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia.......................................................................................... 7

7.

Udzielanie uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej ................................................................. 9

8. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki/ imprezy szkolnej na terenie miasta i poza
miejscem zamieszkania ........................................................................................................................ 10
9.

Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły ............................... 10

10.
Na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu bądź środków
psychoaktywnych ................................................................................................................................ 11
11.
Informacja, że uczeń niepełnoletni spożywa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się
w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji .... 11
12.
Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu
lub środków psychoaktywnych. ........................................................................................................... 12
13.
Nauczyciel (inny pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk ............................................................................................................................. 13
14.

Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk .... 13

15.

Zakłócanie toku lekcji przez ucznia .......................................................................................... 14

16.
Akty przemocy i agresji w szkole Zdarzenia i zachowania agresywne: - groźby i zastraszanie; naruszenie godności osobistej (ubliżanie, wyszydzanie, rozpowszechnianie kłamstw słownie lub w
internecie, obraźliwe napisy, ośmieszanie, obmawianie, manipulacja związkami przyjaźni; naruszenie
nietykalności cielesnej poprzez uderzenie, kopnięcie, popychanie, przewrócenie itp.); - rozboje i
wyłudzenia. .......................................................................................................................................... 15
17.

Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie ................................. 16

18.

Cyberprzemoc - przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych .............. 17

19.

Zamach samobójczy ucznia ...................................................................................................... 19

20.

Konieczność powiadomienia rodziców o śmierci ucznia w czasie zajęć szkolnych ................... 22

21.

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym ......................... 23

22.

Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. .......... 28

23.

Procedura postępowania z uczniem zdolnym, utalentowanym: .............................................. 28

3

24.

Procedura postępowania wobec ucznia eurosieroty ............................................................... 28

25.
Procedura postępowania wobec ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji rodzinnej,
ekonomicznej, życiowej. ...................................................................................................................... 29
26.

Procedura postępowania w przypadku gdyuczeń uczestniczy w bójce. ................................... 30

27.

Procedura postępowania nauczyciela w przypadkupodejrzenia ucznia o kradzież .................. 30

28.
Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz postępowania w przypadku uczniów
wagarujących ....................................................................................................................................... 31
29.

Procedura zwalniania ucznia ze szkoły ..................................................................................... 32

30.

Procedura organizacji apeli i uroczystości szkolnych ............................................................... 32

31.

Procedura organizowania wycieczek. ...................................................................................... 33

Lista uczestników wycieczki szkolnej nr ...................... .................................................................... 37
33.

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego .................................................. 42

34.

Procedura zgłaszania wycieczki/imprezy zagranicznej dla uczniów: ........................................ 43

35.
Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia pełnoletniego i niepełnoletniego z
listy uczniów ........................................................................................................................................ 44
36.
Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim ........................................................................................................................ 46
37.
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub
innego pracownika szkoły przez ucznia................................................................................................ 49
38.

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej ................................................. 52

39.
Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w zespole szkół
ponadgimnazjalnych w drawsku pomorskim ....................................................................................... 59
40.
Procedura postępowania w przypadku niewłaściwego wykorzystania przez ucznia telefonu
komórkowego lub innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk ...................................................... 66

4

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe
okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów
od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w
zdarzeniu.
3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba zawiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby
ratunkowe (policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe).
5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami:
BHP i przeciwpożarowymi.

2. Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby
zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły
1.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej
w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia dyrektora szkoły
2.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej
przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie
jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
3.W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia policję.

3. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą
na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub
pedagoga.
2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala
podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga.
3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą
ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.
4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy i dyrektora szkoły, który ustala
sposób i termin naprawienia szkody.
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5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje
decyzję o zawiadomieniu policji.

4. Kradzieże na terenie szkoły
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży,
przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
2. Następnie poszkodowany i świadkowie sporządzają notatkę z zaistniałego zdarzenia.
3. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z
wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.
4. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy
klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.
5. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności
zdarzenia.
6. W sytuacji ujawnienia sprawcy, wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą
zdarzenia oraz jego rodzicami. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach
zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia oraz sposób ukarania sprawcy.
7. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami przekazując
ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami.
8. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły
podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców poszkodowanego i
sprawcy.
Postanowienia dodatkowe
a) Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, np. telefony komórkowe, biżuterię,
odtwarzacze MP3 i MP4, pieniądze, urządzenia teleinformatyczne, rowery itp./.
b) Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni i zamykane na klucz, a uczniowie
nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.

5. Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje w posiadaniu ucznia
w szkole
Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy,
szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne
przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące,.
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1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia
niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i
podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki ostrożności deponuje w
sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot
przed dostępem innych uczniów).
2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast
powiadamia dyrektora szkoły a w uzasadnionych sytuacjach policję.
3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem
i rodzicami wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym
niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
4. Jeżeli jest to prawnie możliwe, wychowawca lub pedagog oddaje przedmiot rodzicom oraz
sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.
5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja psychoaktywna, lub
przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa
policję.

6. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia
Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia: gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe,
duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji,
zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby- poprzez wyznaczonego
ucznia - wzywa pielęgniarkę szkolną.
2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców ucznia oraz
ustala dalszą opiekę nad uczniem.
3. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora
szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia wychowawcę i
rodziców oraz ustala sposób odebrania ucznia ze szkoły przez rodzica.
4. Do momentu odebrania ucznia przez rodzica lub, jeśli jest to konieczne - przyjazdu pogotowia
ratunkowego - uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora
szkoły.
5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie ucznia, nauczyciel wzywa
pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia.
6. Jeśli uczeń odczuwa niedyspozycję zdrowotną w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do
pielęgniarki szkolnej, następnie do wychowawcy, wicedyrektora i dyrektora.
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7. Ucznia niepełnoletniego, który źle się czuje może odebrać ze szkoły tylko rodzic lub wyznaczona
przez niego osoba pełnoletnia z rodziny ( babcia, dziadek, ciocia itp.)
8. Jeśli jest konieczne przewiezienie ucznia do szpitala:
a) uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy rodzic;
b) w przypadku niemożności udziału rodzica, uczniowi w drodze do szpitala towarzyszy (w kolejności
dyspozycyjności): pedagog, psycholog, wychowawca lub wyznaczony przez dyrektora inny pracownik
szkoły.
Wypadek ucznia: nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło
w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły
(wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli itp.).
1. Nauczyciel (inny pracownik szkoły) będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia
poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie
zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.
2. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia, a w
przypadku ciężkiego wypadku- również dyrektora szkoły.
3. Rodzic ucznia powinien niezwłocznie przybyć do szkoły i odebrać dziecko, a w razie koniecznościjechać z nim do szpitala.
4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub niemożnosci ich przybycia - uczniowi w drodze do
szpitala towarzyszy (w kolejności): pedagog, psycholog, wychowawca lub wyznaczony przez
dyrektora inny pracownik szkoły.
5. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń,
miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałych uczniów z pomieszczenia.
Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół
powypadkowy.
6. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, w którego skład wchodzą:
a) pracownik służby BHP (jako przewodniczący);
b) społeczny inspektor pracy;
c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub
Rady Rodziców (zależnie od rangi wypadku). Jeżeli z ważnych przyczyn w pracy zespołu nie mogą
uczestniczyć w/w osoby - w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz inny upoważniony pracownik
szkoły legitymujący się przeszkoleniem w zakresie BHP.
7. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w
tym protokół powypadkowy.
8. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły zawiadamia: a)
rodziców;
b) pracownika służby BHP;
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c) społecznego inspektora pracy;
d) organ prowadzący szkołę.
9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego
pracownik) zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty.
10. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły (lub upoważniony przez niego
pracownik) zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
11. Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych, gdy nie ma dyrektora szkoły, nauczyciel
decyduje sam o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa pogotowie ratunkowe
oraz telefonicznie dyrektora, następnie zawiadamia rodziców;
12. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy poza terenem szkoły, wszystkie stosowne
decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

7. Udzielanie uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej
1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie wykwalifikowana pielęgniarka szkolna.
2. Pod nieobecność wykwalifikowanej pielęgniarki szkolnej pomocy uczniom udzielają nauczyciele,
którzy przeszli kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (nauczyciel edukacji dla
bezpieczeństwa i nauczyciele wychowania fizycznego), wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący
zajęcia lub inny pracownik szkoły.
3. Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nieposiadających kwalifikacji medycznych
ogranicza się do wykonania opatrunku zabezpieczającego, ułożenia ucznia w odpowiedniej pozycji,
wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca - niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.
4. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie
po konsultacji z rodzicem ucznia lub lekarzem.
5. W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia
dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze z większą grupą uczniów, jest on zobowiązany do ustalenia
opiekuna dla pozostałych uczniów.
6. Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne.
7. W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy, należy bezzwłocznie poinformować dyrektora
szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców ucznia oraz,
w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.
8. Po przybyciu do szkoły rodzice lub lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za
ucznia. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.
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8. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki/ imprezy szkolnej na
terenie miasta i poza miejscem zamieszkania
1. Opiekun grupy/kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe
poszukiwania zaginionego ucznia:
a) poza miejscem zamieszkania - poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z
opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu;
b) w miejscu zamieszkania - opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, która deleguje
osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.
2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:
a) wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji;
b) uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania;
c) jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia;
d) jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o wszczęciu
wobec niego statutowych czynności dyscyplinujących;
e) informuje rodziców.
3. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora
szkoły i rodziców.

9. Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie
szkoły
Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 roku (z późniejszymi zmianami) o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z dn. 30 stycznia 1996 r.) na terenie
szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.
1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy ucznia, który pali papierosa (w tym papierosa
elektronicznego) wzywa go do zaprzestania palenia i powiadamia o danym fakcie wychowawcę
ucznia lub pedagoga.
2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) uruchamia procedurę zwołania komisji
dyscyplinarnej. Wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia
papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga i dyrektora/wicedyrektora
szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem i bezwzględnego
przestrzegania przez ucznia statutu szkoły. Pedagog sporządza kontrakt ze szczególnym
uwzględnieniem jego warunków), który podpisuje uczeń i jego rodzice. Fakt ten wychowawca w
postaci uwagi i podjętych zobowiązań odnotowuje w dzienniku elektronicznym w panelu uwagi.
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3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z uczniem i rodzicami; proponuje
rodzicom udanie się z uczniem do specjalisty w celu uzyskania pomocy.

10.Na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu bądź
środków psychoaktywnych
1. Powiadamia wychowawcę klasy (w przypadku jego nieobecności, pedagoga lub dyrektora).
2. Izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa zostawia go pod opieką pracownika
szkoły.
3. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, który z kolei powiadamia telefonicznie
rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
4. W sytuacji gdy narkotyki bądź alkohol są zagrożeniami dla zdrowia wychowanka, dyrektor
powiadamia pielęgniarkę, a ta z kolei decyduje o wezwaniu lekarza, który podejmuje decyzję o
dalszym postępowaniu z chorym.
5. W przypadku odmowy współpracy rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi, dyrektor
szkoły wzywa policję, która może przewieźć ucznia do policyjnych pomieszczeń dla osób
zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia.
6. Następnie nauczyciel lub wychowawca klasy rozpoczyna procedurę dyscyplinującą zgodnie z
zapisami w statucie szkoły.

11.Informacja, że uczeń niepełnoletni spożywa alkohol lub inne środki
w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
Demoralizacja: naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego,
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w
działalności grup przestępczych (art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.
Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia
informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś
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bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w
programie terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o
zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem,
itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd
rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie jest to
udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela
powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.
7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa
ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 Kodeksu
Postępowania Karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

12.Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący
pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.
Działania interwencyjne- nauczyciel:
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; korzysta z pomocy
pielęgniarki szkolnej;
3. Jeśli wymaga tego sytuacja - wzywa lekarza lub policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub
odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego
odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, albo niemożliwy jest z nimi
kontakt telefoniczny - 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 lub środków psychoaktywnych- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on
agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu
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innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia
ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia niepełnoletniego
ucznia w policyjnym pomieszczeniu zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod
wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. Dalszy tok
postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

13.Nauczyciel (inny pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły
substancję przypominającą wyglądem narkotyk
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.
4. Nauczyciel-świadek sporządza z wydarzenia notatkę służbową.

14.Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, wychowawca pomocniczy, pedagog, dyrektor)
ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich
związku z poszukiwaną substancją. UWAGA! 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 ucznia i wzywa ich do
natychmiastowego stawienia się w miejscu zdarzenia, bądź wskazanym przez nauczyciela.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i
pokazania zawartości teczki należy wezwać policję (dyrektor , pedagog lub psycholog), która
przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera
ją do ekspertyzy.
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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. UWAGA: 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. Jeżeli przestępstwo ma
miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.
UWAGA: W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 roku
życia- należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez
ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Ustawy o postępowaniu w
sprawach nieletnich i art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego).

15.Zakłócanie toku lekcji przez ucznia
Poprzez zakłócenie toku lekcji należy rozumieć wszelkie działania uczniów uniemożliwiające
normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych (wulgarne zachowanie w stosunku do
rówieśników lub nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela
itp.).
1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną
realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego lub innego wyznaczonego ucznia
z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły.
Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrektora i pedagoga o
zaistniałej sytuacji. Nauczyciel odnotowuje informacje na temat zachowania ucznia na lekcji, w
dzienniku elektronicznym, w panelu uwagi.
2. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela i ustalenia
przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego
pomieszczenia np. do gabinetu pedagoga lub w uzasadnionych przypadkach do gabinetu dyrektora.
3. Pedagog wraz z wychowawcą podejmuje działania wychowawczo- dyscyplinujące wobec uczniów,
którzy przeszkadzali w prowadzeniu zajęć. pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i
ustala konsekwencje zachowania w zależności od popełnionego wykroczenia.
4. Jeżeli uczeń w rażący sposób naruszył zasady obowiązujące w szkole, pedagog powiadamia
dyrektora szkoły a wychowawca wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły.
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5. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie
popełnili wykroczenie).

16.Akty przemocy i agresji w szkole Zdarzenia i zachowania agresywne: groźby i zastraszanie; - naruszenie godności osobistej (ubliżanie,
wyszydzanie, rozpowszechnianie kłamstw słownie lub w Internecie,
obraźliwe napisy, ośmieszanie, obmawianie, manipulacja związkami
przyjaźni; naruszenie nietykalności cielesnej poprzez uderzenie,
kopnięcie, popychanie, przewrócenie itp.); - rozboje i wyłudzenia.
1. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są uczniowie:
a) nauczyciel stara się doprowadzić do przerwania incydentu, w razie potrzeby wzywa pomoc;
b) udziela pomocy poszkodowanym, powiadamia pielęgniarkę szkolną, która w razie potrzeby wzywa
pogotowie;
c) nauczyciel izoluje sprawcę czynu, pozostawiając go pod opieką pedagoga szkolnego lub innego
nauczyciela;
d) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły i sporządza notatkę służbową;
e) dyrektor powiadamia rodziców uczniów biorących udział w zdarzeniu;
f) w przypadku odmówienia współpracy przez rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi
dyrektor powiadamia policję;
g) dyrektor ustala okoliczności i świadków zdarzenia oraz zabezpiecza ewentualne ślady i dowody w
celu przekazania ich policji.
2. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są nauczyciel i uczeń:
a) nauczyciel powiadamia pedagoga szkoły i pozostawia ucznia (sprawcę czynu) pod jego opieką;
nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły, który informuje rodziców ucznia (uczestników
zajścia);
b) w przypadku odmówienia współpracy rodziców lub niemożności skontaktowania się z nimi
dyrektor powiadamia policję;
c) dyrektor ustala okoliczności i świadków zdarzenia, zabezpiecza ewentualne dowody w celu
przekazania ich policji;
d) w przypadku, kiedy uczeń ma ukończone 17 lat, zawiesza się wykonywanie wyżej wymienionych
procedur i wzywa policję.
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3. Postępowanie gdy stronami zdarzenia są nauczyciel i rodzic:
a) nauczyciel przerywa stan zagrożenia;
b) nauczyciel prosi o obecność innego nauczyciela - świadka;
c) nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły;
d) dyrektor ustala okoliczności i świadków zdarzenia i powiadamia policję, jeśli zdarzenie ma
charakter drastyczny (czynna napaść). UWAGA! Nauczyciel ma prawo do obrony koniecznej.
4. Agresywne zachowanie pracownika szkoły wobec ucznia:
a) po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor szkoły
przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające;
b) dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i informuje o nich
rodziców ucznia;
c) dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodziców i dołącza do
dokumentacji.
5. Agresywne zachowanie rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie szkoły
wobec uczniów:
a) nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego
rozpoznania okoliczności zdarzenia;
b) nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji;
c) w przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły
zawiadamia policję;
d) w sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrektora/wicedyrektora w godzinach zajęć
popołudniowych w szkole) nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

17.Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej
w rodzinie
a) Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie
wychowawcę, a ten pedagoga.
b) Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z
uczniem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane
prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy.
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c) Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka.
Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec ucznia i niedostatecznej nad nim opieki oraz o
konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.
d) Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice ucznia.
e) Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że uczeń jest ofiarą przemocy,
pedagog sporządza notatkę służbową oraz informuje policję i sąd rodzinny. W przypadku rodziny
objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.
f) W uzasadnionych przypadkach pedagog lub psycholog uruchamia w szkole procedurę założenie
Niebieskiej Karty.

18.Cyberprzemoc - przemoc z użyciem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
1. Sytuacje cyberprzemocy:
a) Przemoc werbalna w sieci - wulgarne wyzywanie, poniżanie, nękanie, ośmieszanie, straszenie,
szantaż.
b) Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli.
c) Publikowanie i rozsyłanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających, kompromitujących
d) Podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli i działanie na jego niekorzyść.
2. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy. Osobą zgłaszającą fakt może być poszkodowany uczeń,
jego rodzic, inni uczniowie, świadkowie zdarzenia, nauczyciele. Niezależnie od tego, kto zgłasza
przypadek, procedura interwencyjna powinna obejmować:
a) udzielenia wsparcia ofierze przemocy;
b) zabezpieczenia dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia;
c) wyciągnięcia konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy ucznia.
3. Ustalenie okoliczności zdarzenia
a) Nauczyciel posiadający wiedze o zajściu powiadamia wychowawcę klasy, który informuje o zajściu
dyrektora i pedagoga szkolnego;
b) Dyrektor i pedagog szkolny, wspólnie z wychowawcą, dokonują analizy zdarzenia i planują dalsze
postępowanie;
c) W procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki, szczególnie na etapie
zabezpieczenia dowodów i ustalenia tożsamości sprawcy;
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d) W przypadku złamania prawa np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych
treści itp. należy bezwzględnie skontaktować się z policją. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.
4. Procedura reagowania wobec sprawcy przemocy
a) Pedagog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę z uczniem - sprawcą przemocy. Jeżeli w
zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym osobno;
b) Nie należy konfrontować sprawcy i ofiar cyberprzemocy;
c) Należy powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nim zachowanie ucznia;
d) Jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zmienił
dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny,
szczególnie jeśli istnieją inne przejawy demoralizacji ucznia.
5. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy przemocy Podejmując decyzję o
udzieleniu kary należy wziąć pod uwagę:
a) rozmiar i rangę szkody - czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający na dotarcie do
niego wielu osobom, określa to rozmiar upokorzenia, jakiego doznała ofiara;
b) czas trwania prześladowania - czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent;
c) świadomość popełnionego czynu - czy działanie było zaplanowane, a sprawca był świadomy, że
wyrządza krzywdę;
d) motywację sprawcy - należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem odwetowym
w odpowiedzi na uprzednio doznane prześladowanie;
e) rodzaj rozpowszechnionego materiału.
6. Reagowanie wobec ofiar cyberprzemocy.
a) udzielanie wsparcia psychicznego;
b) udzielenie porady w celu kolejnych przypadków cyberprzemocy;
c) po zakończeniu interwencji należy sprawdzić, czy wobec ucznia nie są stosowane dalsze działania
odwetowe ze strony sprawcy.
7. Działania wobec świadków zgłaszających zdarzenie
a) nie należy upubliczniać udziału świadków w sprawie;
b) należy mieć na uwadze bezpieczeństwo świadka i nie narażać go na odwet ze strony sprawcy
cyberprzemocy;
c) niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą jako metody wyjaśnienia sprawy.
8. Sporządzanie dokumentacji z zajścia
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a) Notatkę o zajściu sporządza pedagog szkolny na podstawie rozmów ze sprawcą zajścia,
poszkodowanym i ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę
i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu zdarzeń.
b) Jeżeli rozmowa przebiegała w obecności świadka np. wychowawcy, powinien on podpisać
notatkę po jej sporządzeniu.
c) Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji.

19.Zamach samobójczy ucznia
Każdy pracownik Zespołu Szkół w Policach ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o
ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia
informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien
niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.
1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących
na ryzyko zachowań samobójczych.
O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej
jednego z poniższych czynników:
a) mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei,
b) mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub
testamentu,
c) pozbywanie się osobistych i cennych przedmiotów,
d) unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie,
e) zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność,
f) przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań dla
danego ucznia,
g) przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków,
spożywanie alkoholu,
h) przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.,
i) podejmowanie w przeszłości prób samobójczych,
j) fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo.
Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny podejmują
odpowiednie działania interwencyjne:

a) jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia,
b) przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego
c) ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu
ucznia,
d) przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły,
e) ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują objęcie ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły lub poza nią.
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2.
Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić
samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)
Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia nauczyciel wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor
szkoły podejmują następujące działania:
a) nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce
b) informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców oraz przekazują dziecko pod opiekę
rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia
informują odpowiednie instytucje,
c) jeżeli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o
zamiarach ucznia.
3.

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.
Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca,
pedagog/psycholog szkolny podejmują następujące działania:
a) jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik)
powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego oraz policję
b) wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o zdarzeniu,
c) dyrektor szkoły, pedagog/psycholog szkolny lub wychowawca dokonują oceny sytuacji i
przeprowadzają rozmowę wspierająca z rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor
szkoły, pedagog/psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
e) o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu
podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły
przez wszystkich nauczycieli,
f) pedagog/psycholog szkolny planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi
bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom
informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą,
g) w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ
prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji,
h) pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym
uczniom szkoły (przede wszystkim grupie klasowej).

4.
a)

b)
c)
d)

Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po powziętej próbie samobójczej lub
dłuższym pobycie w szpitalu (zaburzenia psychiczne).
Warunkiem powrotu do szkoły (po powziętej próbie samobójczej lub dłuższym pobycie w
szpitalu w związku z wszelkiego rodzaju zaburzeniami psychicznymi/emocjonalnymi) jest
dostarczenie informacji/zaświadczenia od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do
uczenia się dziecka na terenie szkoły w grupie klasowej.
Pedagog (współpracując z wychowawcą) otaczają opieką ucznia poprzez udzielenie wsparcia
w postaci rozmów, spotkań, kontaktu z rodzicami.
W miarę konieczności wskazują miejsca w których jest możliwe skorzystanie z terapii i
fachowej opieki specjalistów.
W przypadku zaistnienia przesłanek mogących świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia rodzic
po uzyskaniu takiej informacji ze szkoły, ma obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i udać się
do odpowiedniego specjalisty.
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e) Przy każdej kolejnej interwencji szkoła wymaga od rodzica przedstawienia zaświadczenia od
lekarza o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w placówce.
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20.Konieczność powiadomienia rodziców o śmierci ucznia w czasie zajęć
szkolnych
1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać po przez kontakt bezpośredni.
2. Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki:
a) dostarczyć niezbędne informacje;
b) udzielić pierwszego wsparcia rodzinie;
c) ochronić godność;
d) okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.
3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia tożsamości
ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych.
4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o
stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenia, cukrzyca itp.), które są
istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą
reagować w sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować
sobie wsparcie pogotowia ratunkowego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową
interwencję lekarską.
5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby. Jedna udziela
informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej.
6. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.
7. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość
i zrozumienie.
8. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba
powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci
bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny być proste
i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do
drugorzędnych elementów sprawy.
9. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego.
10. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich zmarłego samych, bez opieki.
Powinien zostać pracownik szkoły lub psycholog tak długo, aż minie pierwsza reakcja - szok lub
pojawiają się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane
kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić informacji i wsparcia, (w razie potrzeby). Aby
rodzina ofiary nie czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia.
11. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić sąsiadów o
potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, interwencja z udziałem
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lekarza itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy
wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę zmarłego.
12. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od
osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie dyrektora i personelu szkoły.
13. Absolutnie należy unikać powierzania uczniom zadania informowania o śmierci ucznia.

21.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia atakiem
terrorystycznym
1. Symptomy wystąpienia zagrożenia. Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych
znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.
2. Zainteresowania i uwagi wymagają:
a) rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób, pozostawione bez opieki
przedmioty typu teczki, paczki itp.;
b) osoby wyglądające na obcokrajowców;
c) osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
d) samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach (miejscach
organizowania imprez i uroczystości);
Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z
tłumu szczególnym wyglądem. O swoich spostrzeżeniach należy zawiadomić dyrektora, który
informuje policję.
3. Uwagi: Zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku. Zapamiętaj,
gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne.
b) Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone
lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.
c) Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie
pozostawiać bagażu bez opieki.
d) Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła
przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić
zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić służbom odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo w danym miejscu, dyrektorowi szkoły. Informacji takiej nie należy przekazywać
niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i
w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.
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e) Zawiadamiając policję należy podać następujące informacje: rodzaj zagrożenia i źródło informacji
o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot), treść rozmowy z osobą
informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; numer telefonu, na który przekazano informację o
zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia, adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, opis
miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.
f) Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.
4. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:
a) do czasu przybycia policji akcją kieruje w kolejności dyrektor szkoły /wicedyrektor, w razie ich
nieobecności kierownik gospodarczy;
b) na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak:
pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodnokanalizacyjne,
pogotowie energetyczne;
c) po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją;
d) należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów;
e) przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy pomieszczeń
służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, pod kątem
obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia;
f) pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe otoczenie
zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w danej instytucji;
g) podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora
oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo;
h) Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie
opuścić zagrożony rejon;
i) opuszczając pomieszczenia:




zabierz swoje rzeczy osobiste (torebki, nesesery itp.);
pozostaw drzwi otwarte na oścież;
zabierz dokument z listą obecności i sprawdź obecność;

j) identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją
zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.
5. Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia
„bomby”:
a) podczas działań związanych z neutralizacją „bomby” zastosuj się do poleceń policji;
b) ciekawość może być niebezpieczna- jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po
drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub
kierujących się w jej stronę;
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c) po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze
wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób;
d) w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj swojego samochodużycie jest ważniejsze.
6. Zasady postępowania po otrzymaniu podejrzanej przesyłki Po czym poznać podejrzaną przesyłkę:











stempel lub nazwisko nadawcy jest nieznane odbiorcy, nie oczekiwaliśmy przesyłki z
podanego miejsca;
brakuje nadawcy;
jest uszkodzona;
na opakowaniu są nakłucia, nacięcia plamy;
z opakowania wysypuje się proszek lub wycieka nieznana substancja;
wydziela dziwny zapach (szczególnie zwrócić uwagę na zapach migdałów, lub marcepanu);
wydobywają się podejrzane dźwięki;
na przesyłce znajdują się odręczne napisy w podejrzanym stylu;
jest podejrzanie ciężka w stosunku do wymiarów;
namacalnie wyczuwane są kable, proszek, granulki lub substancja galaretowata.

Do czasu przyjazdu odpowiednich służb należy postępować zgodnie zaleceniami:







nie otwieraj przesyłki;
połóż ją na gładkiej powierzchni;
zabezpiecz miejsce/pomieszczenie przed innymi osobami;
nie przemieszczaj paczki, pozostaw ją w miejscu;
natychmiast powiadom Policję i Straż Pożarną;
pozostań do dyspozycji służb, udzielając im niezbędnych informacji.

W przypadku gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakakolwiek rzecz w formie stałej
lub płynnej, pamiętaj:








nie naruszaj zwartości przesyłki;
umieść cała zawartość przesyłki w worku plastikowym a następnie szczelnie go zamknij;
dokładnie umyj ręce;
sporządź listę osób mających kontakt z przesyłką;
oddal się na min 10 m. a w przypadku pomieszczenia po prostu je opuść;
zamknij okna, wyłącz urządzenie wentylacyjne i klimatyzacyjne;
niezwłocznie powiadom Policję i Straż Pożarną.

7. Zasady postępowania w trakcie operacji antyterrorystycznej







staraj się zachować spokój;
nie uciekaj z miejsca zdarzenia;
nie wykonuj gwałtownych ruchów;
połóż się na podłodze, spróbuj znaleźć najbliższą osłonę, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi
najlepiej na wysokości głowy;
wykonuj polecenia funkcjonariuszy jednostki antyterrorystycznej;
nie próbuj pomagać, nie atakuj terrorystów;
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nie pocieraj oczu w wypadku użycia granatów łzawiących;
pamiętaj, że do czasu potwierdzenia twojej tożsamości możesz być traktowany jak
potencjalny terrorysta.

8. Zasady postępowania w sytuacji zakładniczej:









gdy usłyszysz strzały – nie uciekaj, ale jeśli to możliwe spróbuj się schować za najbliższą
osłoną;
nie stawiaj oporu;
bądź opanowany – myśl pozytywnie;
orystów;
nie dyskutuj z terrorystami odpowiadaj po dłuższym namyśle;
nie wykonuj poleceń terrorystów w sposób gwałtowny;
nie patrz terrorystom w oczy to może wzbudzić ich agresję;
staraj się dyskretnie obserwować i zapamiętać jak najwięcej szczegółów.

9. Zasady jak zareagować, podczas działań aktywnego-strzelca zamachowca? (z ang. Active Shooter)
Charakterystyka aktywnego-strzelaca:





Często używa broni palnej krótkiej, na którą posiada zezwolenie. Oprócz broni palnej może
również używać siekiery, noża itp.
Ze względu na brak jednoznacznych motywów (finansowych, personalnych itp.) aktywny
zabójca nie formułuje żądań, które warunkują rozpoczęcie bądź zaprzestanie działania. Stąd
negocjacje w jego przypadku najczęściej nie mają zastosowania.
Zabójca zazwyczaj działa krótko i efektywnie. Wybiera wejścia lub wyjścia z budynków
dużych instytucji, duże sale, boiska szkolne, centra handlowe, miejsca niechronione lub
słabo chronione z szybkim i relatywnie łatwym dostępem.

Reakcja na taki atak, np. w placówce szkolnej powinna być podporządkowana zasadzie „uciekaj,
schowaj się, walcz”
Co robić by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym?
Podczas strzelaniny istnieją 3 opcje:
1) Wyprowadzenie (ewakuacja) uczniów w sposób bezpieczny poza teren obiektu. Gdy istnieje
droga ucieczki, należy podjąć próbę opuszczenia lokalu! Gdy zdecydujesz się uciec upewnij się, że:
a) masz plan ucieczki i zachowaj spokój;
b) podejmij ewakuację niezależnie od tego, czy inni podejmą ją razem z Tobą;
c) zostaw wszystkie swoje rzeczy oraz pozbądź się obuwia, które może przeszkadzać w ucieczce
(obcasy, klapki);
d) jeśli to możliwe, pomóż innym, ale nigdy na własne ryzyko;
e) nie przenoś rannych.
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Gdy funkcjonariuszy służb lub ratowników medycznych nie ma jeszcze na miejscu, a Ty znalazłeś się
w bezpiecznej lokalizacji, zadzwoń na numer 911. Dostarcz możliwie jak najwięcej informacji
podczas rozmowy telefonicznej, takich jak: ewentualna lokalizacja strzelca i ilość osób rannych
2) Ukryj się: Jeśli ewakuacja jest niemożliwa, musisz znaleźć miejsce do ukrycia się – takie by
prawdopodobieństwo odnalezienia Cię przez zamachowca było jak najmniejsze. Wyłącz dźwięki we
wszystkich posiadanych przy sobie urządzeniach (telefon komórkowy, pager etc.) by uniknąć
zwrócenia na siebie uwagi. Miejsca do ukrycia się, jakie należy rozważyć:
a) z dala pola widzenia zamachowca.
b) lokalizacja, która w przypadku strzelaniny zapewni Ci
c) bezpieczeństwo, np. pomieszczenia z zamkniętymi drzwiami.
d) spróbuj ukryć w miejscu, które daje dalsze możliwości ruchu.
Aby zapobiec przedostaniu się strzelca-zamachowca do miejsca Twojej kryjówki zamknij drzwi i w
miarę możliwości zablokuj je ciężkimi przedmiotami (np. meble). Tak szybko jak to będzie możliwe
zadzwoń na numer alarmowy by poinformować służby o zaistniałej sytuacji. Jeżeli nie możesz
rozmawiać, pozostań na linii i pozwól operatorowi słuchać tego, co się dzieje Jeżeli pkt. 1 nie jest
możliwy do wykonania, należy uczniów odseparować od zagrożenia poprzez zamknięcie i
zabarykadowanie się w bezpiecznych miejscach na terenie szkoły.
3) Walcz. Gdy nie ma możliwości ucieczki ani skrycia się, stan wyższej konieczności obliguje
wszystkich do podjęcia walki wszelkimi możliwymi metodami.
Podjęcie działań przeciwko zamachowcowi: W ostateczności i tylko wtedy, gdy twoje życie jest w
bezpośrednim niebezpieczeństwie, należy podjąć próbę przeszkodzenia i/lub obezwładniania
zamachowca.
Działania, jakie można podjąć w celu rozproszenia uwagi zamachowca:
a) działanie na tyle agresywne na ile to możliwe w stosunku do strzelca i nie wykazywanie strachu;
b) rzucanie przedmiotami i improwizowaną bronią;
c) krzyki i głośne zachowanie;
d) jeśli w pewnym momencie, podejmiesz decyzję o ucieczce, należy pamiętać, by nie uciekać w
prostej linii, lecz robić szybkie, nieoczekiwane zakręty;
e) tak szybko jak to będzie możliwe zadzwoń na numer alarmowy, by poinformować służby o
zaistniałej sytuacji. Jeżeli nie możesz rozmawiać, pozostań na linii i pozwól operatorowi słuchać tego,
co się dzieje.
Zawsze jednak staraj się uniknąć bezpośredniej konfrontacji ze strzelcem- zamachowcem, chyba że
twoje życie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie i jesteś pewien, że nie ma innego sposobu by
wyjść cało z sytuacji.
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22.Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub
przestępstwa.
1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu pedagoga szkolnego lub
dyrektora szkoły.
2. Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagogowi
szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (np. ostre narzędzia, przedmioty kradzieży itp.)
4. We współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
5. Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia-sprawcy.
6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój,
uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

23.Procedura postępowania z uczniem zdolnym, utalentowanym:
Wychowawcy informują pedagoga o uczniach szczególnie utalentowanych w różnych
dziedzinach życia, w celu permanentnego rozwoju uzdolnień ucznia, właściwego
wykorzystania potencjału ucznia, oraz promowania ucznia w środowisku szkolnym
i lokalnym.
1. Nauczyciele indywidualizują pracę na lekcji z uczniem zdolnym,
2. Nauczyciele zachęcają uczniów zdolnych do brania udziału w konkursach i
olimpiadach,
3. W dniu konkursu przedmiotowego uczeń biorący w nim udział jest zwolniony z
pytania i sprawdzianów które zalicza w terminach ustalonych z nauczycielem.
4. Uczeń biorący udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym na dwa tygodnie
przed eliminacjami jest zwolniony z odpytywania i sprawdzianów. Obowiązkiem
nauczycieli jest pomóc uczniowi w przygotowaniu się do konkursu ,
5. Niezależnie od wyników eliminacji nauczyciele pomagają uczniowi w nadrobieniu
zaległości powstałych w wyniku przygotowywania się ucznia do konkursu .
6. Uczniowie utalentowani plastycznie, muzycznie, poetycko, będą promowani w
środowisku szkolnym poprzez wystawę swoich prac, występy podczas uroczystości
szkolnych, spotkania ze społecznością szkolną po zajęciach lekcyjnych, udział w
kołach zainteresowań, udział w zajęciach pozaszkolnych.

24.Procedura postępowania wobec ucznia eurosieroty
1. Diagnoza problemu
- sprawdzamy kto się dzieckiem opiekuje ?
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-

czy jest uregulowana sytuacja prawna dziecka?
w zależności od potrzeb pogłębiony wywiad środowiskowy z MGOPS
obserwacja zachowania dziecka
analiza sytuacji szkolnej dziecka
interwencja w razie nieuregulowania sytuacji prawnej dziecka ( Sąd)

2. Informacja
- poinformowanie Dyrektora szkoły, wychowawcy, pedagoga.
- informowanie instytucji które mogą pomóc dziecku ( P.P-P, Caritas)
3.
a.
b.

Działania szkolne
kontrola frekwencji, postępów w nauce, zachowania się ucznia:
kontakty z opiekunem
rozmowy z dzieckiem
pomoc w nauce
zajęcia pozalekcyjne
pomoc materialna
pedagogizacja opiekunów – profilaktyka

4. Nadzór – sprawdzanie realizacji ustalonych zasad.

25.Procedura postępowania wobec ucznia znajdującego się w trudnej
sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, życiowej.
1. Zebranie przez wychowawców informacji na temat uczniów znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej poprzez: obserwację, rozmowę, ankietę. Poinformowanie
pedagoga szkolnego.
2. Zebranie informacji na temat sytuacji rodzinnej dziecka poprzez wywiad pedagoga z
rodzicem: struktura rodziny, warunki materialne, przebieg rozwoju psychofizycznego
ucznia, atmosfera domowa, stosunek rodzica do dziecka, relacje z rówieśnikami,
informacje o aktualnym problemie.
3. Analiza dokumentów ( opinii wychowawcy, opinii rodziców ,badań lekarskich, opinii
poradni psychologiczno- pedagogicznej, opinii pracownika socjalnego, opinii kuratora
sądowego...)
4. Obserwacja ucznia.
5. Współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka.
6. Współpraca z instytucjami które niosą pomoc rodzinie.
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26.Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń uczestniczy w bójce.

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował bójkę lub który został poinformowany o bójce,
reaguje na nią i powiadamia o niej pielęgniarkę, pedagoga i dyrektora szkoły.
2. Jeżeli jest to konieczne pielęgniarka szkolna lub nauczyciel udziela pierwszej pomocy medycznej
ofiarom bójki.
3. Pedagog szkolny powiadamia o bójce wychowawcę klasy oraz rodziców agresora i ofiary.
4. W przypadku zagrożenia życia - pielęgniarka, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa karetkę
pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców.
5. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę na policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy
przemocy.
6. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody
na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
7. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice poszkodowanego.
8. Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami obydwu stron oraz ze
sprawcą i ofiarą bójki. Z rozmów sporządzają notatkę.
9. Wychowawca karze agresora zgodnie z WSO.

27.Procedura postępowania nauczyciela w przypadku podejrzenia ucznia o
kradzież
1. Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa lub którego poinformowano, że uczeń
dopuścił się kradzieży, natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły,
pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy.
2. Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego,
dyrektora lub innego pracownika szkoły żąda, aby uczeń przekazał mu skradzioną rzecz,
pokazał zawartość torby szkolnej, kieszeni we własnej odzieży oraz innych przedmiotów
budzących podejrzenie co do ich związku
z poszukiwaną rzeczą.
3. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży
ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja.
4. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny powiadamia rodziców o podejrzeniach i wzywa
ich do niezwłocznego stawienia się do szkoły.
5. Jeżeli uczeń wyda skradzioną rzecz dobrowolnie, pedagog szkolny, we współpracy
z pracownikiem który zaobserwował lub któremu zgłoszono zdarzenie albo z
wychowawcą klasy, próbuje ustalić, w jaki sposób i komu uczeń skradł poszukiwaną rzecz
i z ustaleń tych sporządza dokładną notatkę.
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6. W przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania, odmówi przekazania pracownikowi szkoły
skradzionej rzeczy - pedagog lub dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i
przedmioty należące do ucznia.
7. Jeśli policja znajdzie u ucznia skradzioną rzecz - zabiera ją oraz przejmuje dalsze
postępowanie w tej sprawie.
8. Wychowawca karze ucznia zgodnie z WSO.

28.Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz postępowania
w przypadku uczniów wagarujących
1. Bezwzględnie wszystkim nieobecnym na zajęciach uczniom odnotowuje się nieobecność
w dzienniku.
2. Uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych, bądź konkursach przedmiotowych
odbywających się w czasie zajęć lekcyjnych nie zaznacza się nieobecności, lecz wpisuje się
odpowiednio informację „zawody”, „konkurs” (wpisu dokonuje wychowawca klasy na
podstawie informacji od nauczyciela odpowiadającego za organizację zawodów
sportowych, konkursów przedmiotowych).
3. Na pierwszym organizacyjnym zebraniu z rodzicami należy przedstawić założenia
programu przeciwdziałania wagarom oraz sporządzić listę obecności rodziców
uczestniczących w zebraniu. Rodzice składają wzór podpisu, który widniał będzie pod
usprawiedliwieniem.
4. Wychowawca ustala z rodzicami sposoby kontaktowania się ze szkołą.
5. Wychowawca po upływie 7 dni od zakończenia nieobecności ucznia nie ma obowiązku
usprawiedliwienia.
6. Rodzic\opiekun usprawiedliwiając nieobecność ucznia w szkole jest zobowiązany do
pisemnego usprawiedliwienie nieobecności wraz z podaniem przyczyny nieobecności
ucznia w szkole.
7. Rodzic jest zobowiązany ściśle współpracować z wychowawcą lub pedagogiem w celu
kontroli frekwencji ucznia.
8. Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich lekcji w danym dniu jest zobowiązany do
przedłożenia pisemnej informacji od rodzica potwierdzającej fakt zwolnienia z
podaniem jego przyczyny.
9. Wychowawca ma obowiązek do przekazywania informacji o nieusprawiedliwionych
nieobecnościach uczniów do pedagoga szkolnego, który poinformuje telefonicznie lub
pisemnie rodziców ucznia.
10. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i uzupełnia miesięczne zestawienie
nieobecności uczniów w dzienniku.
11. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej dwa tygodnie pedagog
szkolny wysyła (za potwierdzeniem odbioru) upomnienie do rodzica (podpisane przez
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dyrektora szkoły) wzywające do zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego przez
dziecko. Jeżeli nieobecność nieusprawiedliwiona trwa kolejny tydzień, wychowawca
powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, który wszczyna postępowanie egzekucyjne
w administracji.
12. Wychowawca karze ucznia zgodnie z WSO.

29. Procedura zwalniania ucznia ze szkoły
1.

Uczeń, który chce opuścić szkołę wcześniej niż wynika to z jego planu zajęć, musi
przedstawić wychowawcy lub pedagogowi (lub dyrektorowi w przypadku nieobecności
w/w w szkole) pisemną prośbę rodzica.

2.

W przypadku złego samopoczucia:
a) uczeń zgłasza się do wychowawcy, pedagoga lub pielęgniarki (jeśli pielęgniarka jest
w szkole),
b) w przypadku ustalenia konieczności kontaktu z rodzicem, wychowawca, pedagog,
pielęgniarka, sekretarz szkoły lub dyrektor kontaktują się z rodzicem,
c) jeśli rodzic dziecka zabiera je z powodu złego samopoczucia ze szkoły, musi to zrobić
osobiście, informując o fakcie wychowawcę lub pedagoga szkolnego i udając się do
sekretariatu, celem dokonania wpisu w zeszycie zwolnień uczniów,
d) jeśli rodzic nie może przybyć do szkoły po dziecko, a zwalnia je do domu udzielając
zgody telefonicznie, wychowawca, pedagog lub sekretarz szkoły weryfikują
rozmówcę dzwoniąc pod wskazany nr telefonu. Działania te sekretarz szkoły
zapisuje w zeszycie zwolnień uczniów.

30.Procedura organizacji apeli i uroczystości szkolnych
1. Przed każdym apelem bądź uroczystością szkolną wszyscy uczniowie spotykają się w
salach lekcyjnych z nauczycielem, z którym mają zajęcia.
2. W trakcie spotkania nauczyciel ma obowiązek:
o

sprawdzić obecność uczniów w klasie,

o

przeprowadzić krótką pogadankę na temat kulturalnego zachowania się w trakcie
uroczystości szkolnej oraz szacunku do symboli narodowych.
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3. Po spotkaniu w klasie, nauczyciel doprowadza uczniów na miejsce uroczystości, a
uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach.
4. Nauczyciel zajmuje miejsce razem z uczniami klasy.
5. Po zakończeniu uczniowie wraz z nauczycielami opuszczają miejsce uroczystości, według
kolejności zgodnej z planem rozmieszczenia uczniów i udają się do swoich klas.
6. Za obsługę sprzętu odpowiadają wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele.
7. Nauczyciel organizujący uroczystość szkolną ma prawo w porozumieniu z nauczycielami,
zaangażować uczniów szkoły do organizacji imprezy. Ma również obowiązek informować
nauczycieli o ewentualnym zwolnieniu ucznia z zajęć lekcyjnych np. na przeprowadzenie
próby.
8. Nadzór nad organizacją każdej uroczystości szkolnej sprawuje wyznaczony nauczyciel.
9. Organizator uroczystości lub apelu szkolnego jest zobowiązany, na co najmniej trzy dni

przed jej zorganizowaniem, do przedstawienia dyrektorowi szkoły harmonogramu scenariusza imprezy.

31.Procedura organizowania wycieczek.
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań
i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania
i umiejętności specjalistycznych.
3. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice
i uczniowie.
4. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych
odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga pisemnej zgody ich
przedstawicieli ustawowych (według załącznika nr 1).
5. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły.
6. Wycieczkę przedmiotową, która ma się odbyć podczas planowej lekcji danego
przedmiotu, należy zgłosić dyrektorowi i dokonać wpisu w zeszycie zwolnień uczniów.
Przeprowadzenie wycieczki należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
7. Planowane wycieczki wielodniowe oraz te jednodniowe, które mają odbyć się w dniach
zajęć dydaktycznych należy wpisywać, w terminie do 30 września danego roku szkolnego,
do planu pracy szkoły.
8. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników
pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa i turystyki.
9. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki.
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 Wycieczkę lub imprezę pod względem merytorycznym i organizacyjnym przygotowuje
kierownik wycieczki. Następnie informuje on uczestników o podjętych ustaleniach, a
w szczególności o: trasie, harmonogramie i regulaminie.
 Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:


opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,



opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,



zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub
imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,



zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki ich
przestrzegania,



określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,



nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz
apteczkę pierwszej pomocy,



organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,



dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub
imprezy,



dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub
imprezy po jej zakończeniu.



w porozumieniu z dyrektorem przygotowuje przydział zadań opiekunom,
określa harmonogram dyżurów, przydział uczniów do grupy danego opiekuna.
 Opiekun w szczególności:


sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami,



współdziała z kierownikiem w zakresie
i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

realizacji

programu

 sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,


nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,



wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

10. Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem wycieczki krajowej kierownik wycieczki
ma obowiązek przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia 3 egzemplarze
wypełnionej karty wycieczki (z których jeden pozostaje w sekretariacie, a drugi
zabierany jest na wycieczkę) oraz do wglądu następujące dokumenty:
a) 3 egzemplarze listy uczestników (jedna pozostaje w szkole),
b) pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci
w wycieczce wraz ze zobowiązaniem do zapewnienia im bezpieczeństwa w
drodze pomiędzy miejscem zbiórki lub rozwiązania wycieczki a domem,
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c) wstępny plan finansowy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich
pokrycia;
d) regulamin wycieczki,
11. Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym
z dyrektorem szkoły.
12. Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub brak wymaganych dokumentów
mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki lub imprezy.
13. Wszystkie pisma wysyłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez
kierownika wycieczki i zatwierdzane przez dyrektora szkoły.

Zał.1 Lista uczestników wycieczki szkolnej.
Zał.2 Karta wycieczki szkolnej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna (lub kierownika
wycieczki).
a) podczas wycieczek na terenie Drawska Pom. – 30;
b) podczas wycieczek poza teren Drawska Pom. – 15;
c) podczas wycieczek turystyki kwalifikowanej (w tym rowerowych) – 10.
2. Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i
umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy
uczniów, środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym
dyrektor może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki ze zbyt małą
liczbą opiekunów, nawet jeżeli spełnione zostały wymogi wymienione w punkcie 1.
3. Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości
uczestników.
4. Zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach
parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad
poziomem morza, bez udziału wykwalifikowanego przewodnika.
5. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek kolarskich powinni posiadać karty
rowerowe oraz kaski rowerowe.
6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach
bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
7. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z
każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu
docelowego.
8. Opiekun pełni swoją funkcję przez cały czas trwania wycieczki (także w nocy). Nie
zezwala na samowolne oddalanie się od grupy żadnego z uczestników.
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9. Przy organizowaniu wycieczek autobusowych należy uwzględniać fakt, że kierowca
może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę w rytmie: 4 godziny
jazdy - jedna godzina odpoczynku; 2 godziny jazdy - 30 minut odpoczynku; 2 godziny
jazdy (pozwala to przejechać trasę o długości około 500 km). Autokar przed
wyjazdem powinien być sprawdzony przez funkcjonariuszy policji.
10. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
11. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania
się po drogach.
12. O
każdym
wypadku
kierownik
wycieczki
zawiadamia
rodziców/opiekunów poszkodowanego i dyrektora szkoły.

niezwłocznie

13. Opiekunowie pełnią swoją funkcję, aż do przekazania ostatniego dziecka rodzicom
(opiekunom) po zakończeniu wycieczki.
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Załącznik 1
Drawsko Pom., ................................

Lista uczestników wycieczki szkolnej nr ......................
w dniu/dniach .............................
Lp.

Nazwisko, imię ucznia

klasa

miejsce zamieszkania

nr legitymacji
szkolnej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

37

Lp.

Nazwisko, imię ucznia

klasa

miejsce zamieszkania

nr legitymacji
szkolnej
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Załącznik 2
KARTA WYCIECZKI Nr ...............

Cel i założenia wycieczki ............................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................................
.

Trasa wycieczki ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
..

Termin ................................................................ ilość dni ..................... klasa .........................

Liczba uczestników ....................................

Kierownik wycieczki (imię i nazwisko) ......................................................................................
Liczba opiekunów .......................................
Środek lokomocji .........................................
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Oświadczenie:

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa
na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki:
(imię i nazwisko oraz podpis)

Kierownik wycieczki

……………………………….

……………………..

……………………………….
……………………………….
Zatwierdzam:
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HARMONOGRAM WYCIECZKI

Data i godzina

km

Miejscowość

Program

Adres punktu
noclegowego
i żywieniowego

Zatwierdzam:
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33.Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
Dotyczy zwolnień na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

1. Uczeń ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego przedkłada
dyrektorowi szkoły podanie rodziców z dołączonym do niego zaświadczeniem lekarza
specjalisty.
2. Podanie, o którym mowa w pkt 1, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły
w następujących terminach:
 w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do końca sierpnia;
 w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do końca stycznia.
W przypadku zdarzeń losowych rodzice ucznia mogą zgłosić się do dyrektora szkoły poza
ustalonymi terminami.
3.

Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję
o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym ucznia,
wychowawcę klasy i nauczyciela przedmiotu.

4.

Uczeń zwolniony z zajęć w-f w trakcie trwania lekcji (o ile nie jest to pierwsza
i ostatnia lekcja) przebywa w miejscu odbywania się lekcji, pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia lub innego nauczyciela (w przypadku lekcji atletyki terenowej).

5.

Uczeń zwolniony z zajęć w-f umieszczonych w planie lekcji na pierwszej
i ostatniej godzinie, może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy jego rodzice
złożą dyrektorowi szkoły oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie .

6.

W przypadku zwolnienia z zajęć w-f, trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, uczeń
przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania
fizycznego oraz pisemną zgodę (w zeszycie korespondencji) na zwolnienie ucznia do
domu z pierwszych lub ostatnich zajęć w-f.

7.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwolnić ucznia z lekcji w – f w szczególnych
wypadkach, jednak nie więcej niż 3 razy w semestrze. Zwolnienie powinno być
opatrzone datą i czytelnym podpisem, a w przypadku zwolnienia do domu
odpowiednią adnotacją, o której mowa w pkt. 6.
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34.Procedura zgłaszania wycieczki/imprezy zagranicznej dla uczniów:
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
1. Dyrektor szkoły/placówki przed wyrażeniem zgody na organizację wycieczki/imprezy
zagranicznej jest zobowiązany zawiadomić Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o
planowanym wyjeździe.

2. Wszystkie wyjazdy zagraniczne organizowane przez szkoły i placówki oświatowe
działające na terenie całego województwa zachodniopomorskiego należy zgłaszać w
siedzibie delegatura Kuratorium Oświaty
3. Wyjazd zagraniczny należy zgłosić co najmniej

7 dni przed jego planowanym

rozpoczęciem.
4. Dokumentacja

wyjazdu

zagranicznego

składana

w

formie

zawiadomienia

do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty powinna zawierać :
1). Kartę wycieczki lub imprezy (załącznik nr 1)
2). Program pobytu.
3). Listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz określeniem ich wieku.
4). Potwierdzenie ubezpieczenie uczestników od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków (do wglądu).
5. Jeżeli uczestnikami wyjazdu do innego kraju Unii Europejskiej są uczniowie – obywatele
państw trzecich

(Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.

wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego
wymogu, Dziennik Urzędowy L 081 , 21/03/2001 P. 0001 - 0007), do dokumentacji należy
dołączyć - Listę Podróżujących dla Wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r.
(Dz. U. 188 poz.1582).
6. Dokumentację należy składać w trzech egzemplarzach.
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Uczniowie niezależnie od obywatelstwa nie mogą przekraczać granicy państwowej
na podstawie legitymacji szkolnej. Dokumentami uprawniającymi do przekroczenie granicy
państwowej są paszport, dowód osobisty lub w przypadku uczniów obywateli państw
trzecich – Lista Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.

W przypadku wyjazdów zagranicznych należy pamiętać, że zgodnie z § 14 ww.
rozporządzenia kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub
imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym
porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie
planowanego wyjazdu.

Dokumentacja wycieczki zagranicznej zgromadzona przez organizatora wyjazdu musi
zawierać ponadto:
1) Zgody rodziców /prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie
niepełnoletnich uczniów
2) Regulamin danej wycieczki/imprezy (podpisany przez uczestników)
3) Zadania kierownika i opiekunów danej wycieczki/imprezy.

35.Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia pełnoletniego i
niepełnoletniego z listy uczniów
Podstawą prawną jest:
1. Art.68 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)-dalej
u.p.o.
2. Art.61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz.
U. z 2016 r. poz.23 z późn.zm.)-dalej k.p.a.
3. Art.53 § 1 i Art.54 § 1, Art.57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed
sądem administracyjnym ( tekst jednolity.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn.zm.)-dalej p.p.s.a.
4. Statut Szkoły
§1
1. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów określa statut szkoły.
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2. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie postępowania administracyjnego.
3. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
4. Dyrektor wszczyna postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów z urzędu, jeśli samodzielnie
lub od innych osób powziął informację o zaistnieniu przypadku wymienionego w statucie jako
uprawniającego do skreślenia z listy uczniów.
§2
1. O wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów dyrektor zawiadamia wszystkie
osoby będące stronami w sprawie, tj. pełnoletniego ucznia lub rodziców małoletniego ucznia.
Zawiadomienie winno zawierać pouczenie o prawie brania czynnego udziału w postępowaniu i
wglądu w akta sprawy.
2. Dyrektor ma obowiązek podejmowania z urzędu ( z inicjatywy własnej lub innych pracowników)
lub na wniosek stron ( pełnoletniego ucznia lub rodziców małoletniego ucznia) wszelkich czynności
niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy.
3. Dyrektor sporządza zwięzły protokół z każdej czynności postępowania, mającej istotne znaczenie
dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynności zostały w inny sposób utrwalony na pismie ( np. w
notatce służbowej, w pisemnym stanowisku lub wyjaśnieniach).
4. Pełnoletni uczeń lub rodzic małoletniego ucznia ma możliwość brania czynnego udziału w
postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów.
§3
1. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej w sprawie
skreślenia ucznia. 2. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje po zasięgnięciu opinii samorządu
uczniowskiego wydanej zgodnie z regulaminem działania organu.
§4
1. Przed wydaniem decyzji dyrektor umożliwia stronie postępowania ( pełnoletniemu uczniowi,
rodzicom małoletniego ucznia) wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
2. Dyrektor podejmuje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów lub odmowie skreślenia..
3. Decyzja powinna zawierać: - oznaczenie placów oświatowej, - datę wydania decyzji, - oznaczenie
strony, której decyzja dotyczy (ucznia), - powołanie podstawy prawnej, - rozstrzygniecie o skreśleniu
albo o odmowie skreślenia z listy uczniów, - uzasadnienie faktyczne, - uzasadnienie prawne, pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.
4. Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu
otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
6. Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach:
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1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
2) dla zabezpieczenia mienia szkoły lub innych instytucji przed ciężkimi stratami,
3) ze względu na ważny interes społeczny,
4) ze względu na wyjątkowy interes strony.
7. Od rygoru natychmiastowej wykonalności również służy odwołanie.

36. Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
I podstawa prawna:
1. Konwencja Praw Dziecka
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
996)
3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018
poz. 1000)
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
5. Statut Szkoły
6. Program Profilaktyczno - Wychowawczy Szkoły

1.

Celem monitoringu jest:
1. zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób
przebywających na terenie szkoły i placówki
2. ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
4. ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże
itp.) w szkole i jej otoczeniu,
5. ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i
niepożądanych,
6. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
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III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim posiada
monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
W budynku przy ul. Złocienieckiej 25: 6 kamer zewnętrznych monitorujący
obejście szkoły, 6 kamer wewnętrznych rozmieszczonych na korytarzach w
budynku.
W budynku przy ul. Połczyńskiej 7: 7 kamer zewnętrznych monitorujący
obejście szkoły, 11 kamer wewnętrznych rozmieszczonych na korytarzach
w budynku.
2. Monitor i rejestrator znajduje się w dwóch budynkach szkoły tj. przy ul.
Połczyńska 7 w sekretariacie szkoły oraz przy ul. Złocienieckiej 25 w
sekretariacie szkoły.
3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

4.

5.
6.

7.

8.

1. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,
2. niszczenia mienia szkoły,
3. niszczenia urządzeń wokół szkoły w tym: boiska oraz parkingu,
4. przywłaszczania,
5. konfliktowych, np. bójek,
6. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.
Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym
nośniku informacji przez informatyka i przechowywane do wyjaśnienia sprawy. Plik z
zapisem zdarzenia zabezpiecza informatyk, przechowuje go w pamięci zewnętrznej w
sejfie w sekretariacie. Informatyk nadaje plikowi nazwę z datą zdarzenia i fakt
przechowywania pliku odnotowuje w dzienniku systemu.
Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku maksymalnie 3 miesiące.
Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą
dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub
wychowawcę/nauczyciela.
Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do
nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest
materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora,
zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w
szkole.
Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia
prowadzonej sprawy.

IV Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem
archiwalnym upoważnionym organom:
1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół
przekazania.
2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr
kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. - godzina, dzień,
miesiąc, rok.
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3. Protokół przekazania przechowywany jest w gabinecie dyrektora
szkoły.
4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona
jest osoba wskazana przez dyrektora.
5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach
nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy
nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej
wiedzy o zajściu.
6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym
znajdują się monitory i rejestratory.
7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

V Klauzula informacyjna w sprawie funkcjonowania monitoringu
wizyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku
Pomorskim
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim prowadzi monitoring wizyjny
(korytarze i otoczenie szkoły). Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowi art.
108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).
Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w dalszej części RODO, że
1. Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Drawsku Pomorskim reprezentowany przez dyrektora Iwonę Kucharską.
2. Inspektorem ochrony danych jest Sebastian Łabowski, reprezentujący firmę PC
Service D. Nogaj, S. Łabowski, Wysgotowo, ul. Wierzbowa 33, 62-081 Przeźmierowo
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z art. 6 lit. e ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji art.
108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze
zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na
podstawie przepisów prawa i dodać tak jak jest w regulaminie
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesiące.
6. Na zasadach określonych w RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma
prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy RODO.
8. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie
wobec nich profilowania.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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10. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej szkoły, BIP ZSP w
Drawsku Pomorskim oraz w sekretariacie szkoły.

VI Przepisy końcowe:
1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko dyrektor szkoły lub
osoba upoważniona przez dyrektora.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję
podejmuje dyrektor szkoły.
3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 12.07.2019

37.Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia
godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia
Podstawa prawna






1)

Statut Szkoły

2)

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

3)

Kontrakt z rodzicami i uczniami

4)

Obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 28 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Rozporządzenie MENIS z dnia 7 stycznia 2003 r. i 30 kwietnia 2013 w sprawie udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.
Art. 63 Karty nauczyciela.
§1.
Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
§2.
Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie
nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
Art. 226.Kodeksu karnego.
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§ 1.
„Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w
związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Art. 222.Kodeksu karnego.
§ 1.
„Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu
przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.
Art. 212 Kodeksu karnego.
§ 1.
Kto pomawia inną osobę, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą
osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii
publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub
rodzaju działalności podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia
wolności do roku.
Zniewagę należy rozumieć, jako dobitne i stanowcze zachowanie się sprawcy,
demonstracyjnie podkreślające pogardę w stosunku do nauczyciela. Może to być epitet
słowny lub obelżywy gest, powszechnie uważane za obraźliwe i tak odbierane przez
nauczyciela.
Nietykalność cielesna oznacza zakaz fizycznego oddziaływania sprawcy na ciało nauczyciela
w sposób znieważający, przykry lub bolesny.
Zarówno zniewaga jak i naruszenie nietykalności cielesnej są przestępstwami ściganymi
z oskarżenia publicznego, o ile zostanie zawiadomiony o czynie zabronionym właściwy organ
państwowy.
Zniesławienie polega na publicznym pomawianiu nauczyciela o takie postępowanie lub
właściwości, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania
potrzebną do wykonywania zawodu pedagoga. Nie zwalnia od odpowiedzialności
za zniesławienie przekazywanie wypowiedzi zasłyszanych od innych osób.
Zniesławienie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.
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. Natomiast z przestępstwem mamy do czynienia wtedy, 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 karny.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat,
należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez
ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 UPN i art. 304 KPK).
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Definicja
Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego Szkoły
uznajemy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec WW., wyrażone w słowach lub gestach,
prowokacje pod adresem WW., wyrażone w słowach lub gestach,
nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników Szkoły bez ich wiedzy i zgody,
naruszenie ich prywatności i własności prywatnej,
użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,
pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników,
naruszenie ich nietykalności osobistej, w tym poprzez upublicznianie
nieautoryzowanych informacji w internecie i innych mediach.

Procedura
W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność
nauczyciela lub innego pracownika Szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny Szkoły,
który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do Dyrektora
Szkoły, a w przypadku jego nieobecności, do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego. Po
przeprowadzeniu z uczniem wstępnej rozmowy procedura przebiega następująco:

1. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:





wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów ucznia
o zaistniałej sytuacji.
uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie
Regulaminu Szkoły i Statutu.
rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny,
zawierający dalsze zasady współpracy stron,
jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałej
sytuacji.

2. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:







wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej
sytuacji,
uczeń otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły na piśmie za rażące naruszenie
Regulaminu Szkoły i Statutu,
uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień,
szkoła kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie
dalszego postępowania,
jeżeli uczeń ma nadzór kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany
o zaistniałych okolicznościach;
w uzasadnionych przypadkach wzywana jest Policja
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osoba poszkodowana może zgłosić na Policję wniosek o popełnieniu przestępstwa
z powództwa cywilnego.

3. W każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową, dotyczącą zaistniałego
zdarzenia.
4. Jeżeli zdarzenie (opisane w pkt1-7) powtarza się, uczeń może zostać skreślony z listy
uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami; Szkoła występuje do Sądu
Rodzinnego o zaostrzenie środków wychowawczych, ze skierowaniem do ośrodka
wychowawczego włącznie.
5. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu
14 dni od jej zaistnienia. Odwołanie składać należy do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej
w sekretariacie szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących
i otrzymuje nakładany numer. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni
i powiadamia rodziców.

38.Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
Podstawa prawna:








Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356 z poźn.
zm)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz.U. 2019 poz. 991)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 1611 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 poz. 1658 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 poz. 639)

1. Cel procedury.
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Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności i techniki
dokumentowania czynności dyrekcji szkoły w zakresie nadzoru i nauczycieli w zakresie
autokontroli nad realizacją podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów
nauczania lub nauczania w zawodzie.
2. Zakres procedury
Procedura swym zakresem obejmuje dyrektora szkoły, wicedyrektorów oraz wszystkich
nauczycieli zatrudnionych w szkole.
3.Unormowania prawne.
Ilekroć mowa jest o :
-podstawa programowa – należy przez to rozumieć. obowiązkowe, na danym etapie
kształcenia, zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania
wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach
wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie
kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych,
-karta realizacji podstawy programowej – należy przez to rozumieć załącznik nr 2 do
procedury.
4.Tryb postępowania
1. Nauczyciele dostosowują wybrany program do możliwości zespołu klasowego.
2. Nauczyciele wnioskują do dyrektora szkoły (wniosek do 10 czerwca) o dopuszczenie
wybranego programu zajęć edukacyjnych do użytku w szkole. Załącznik nr 1
3. Dyrektor po upewnieniu się (możliwa konsultacja z innym nauczycielem tego
przedmiotu lub specjalistą), że program zawiera wszystkie treści zawarte w
podstawie programowej, dopuszcza program do użytku w szkole zgodnie z
obowiązującymi procedurami (sierpień).
4. Dyrektor szkoły tworzy szkolny zestaw programów nauczania (koniec sierpnia), który
jest także dostępny na szkolnej stronie WWW
5. Każdy nauczyciel, w terminie do 15 września roku szkolnego składa dyrektorowi
szkoły pisemne opracowanie rozkładu materiału nauczania w poszczególnych klasach.
6. Pisemne opracowanie, o którym mowa w pkt 5 mają być uzgodnione z
przewodniczącym zespołu przedmiotowego danej edukacji.
7. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poszczególnych edukacji
przedmiotowych odbywa się poprzez:
a) analizę oświadczeń nauczycieli załącznik nr 2
b) realizacja podstawy programowej załącznik nr 3,
c) kontrolę dzienników zajęć lekcyjnych: liczba zrealizowanych zajęć, tematyka
zajęć,
d) obserwację zajęć edukacyjnych pod kątem znajomości przez nauczyciela
podstawy programowej, kształcenia u uczniów umiejętności z niej
wynikających, realizowanych treści oraz celów ogólnych,
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e) przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawdzianów wiedzy
i umiejętności uczniów,
f) systematyczne prowadzenie przez nauczycieli wymaganej w szkole
dokumentacji.
8. Odpowiedzialność za prawidłowe zrealizowanie podstawy programowej spoczywa
także na każdym nauczycielu i podlega kontroli dyrektora szkoły. Działania, za które
odpowiada nauczyciel:
a) Kształtowanie u ucznia umiejętności określonych wymaganiami na danym etapie
edukacyjnym.
b) Dążenie do utrwalenia i doskonalenia umiejętności, które uczeń opanował na
wcześniejszym etapie edukacyjnym z danego przedmiotu;
c) Wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;
d) Wybór lub opracowanie programu nauczania zgodnego z podstawą programową,
przedstawienie go dyrektorowi i wnioskowanie o jego dopuszczenie;
e) Rzetelna realizacja zadań związanych ze sferą wychowawczą, dydaktyczną
i opiekuńczą oraz wsparcie każdego ucznia w jego rozwoju.
9. W przypadku jakichkolwiek trudności z realizacją podstawy programowej nauczyciel
jest zobowiązany zgłaszać je dyrektorowi szkoły wraz z propozycją weryfikacji
rozkładu materiału, która zapewni zrealizowanie koniecznych treści w cyklu
kształcenia.
10. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że realizacja podstawy programowej jest
zagrożona, dyrektor podejmuje działania zapobiegawcze poprzez właściwe rozplanowanie
zajęć w kolejnym roku szkolnym oraz poprzez przydzielanie zastępstw, których celem jest
zniwelowanie zagrożenia.

5.Dokumenty związane.
Załącznik 1 – Wzór wniosku o dopuszczenie do użytku programu nauczania i podręcznika
Załącznik 2 – Wzór oświadczenia nauczyciela o stopniu realizacji podstawy programowej
Załącznik 3 – Wzór realizacji podstawy programowej
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Załącznik 1

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA
z ……………………………………….……………....................
w ………………………………………... w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
(typ szkoły)

nazwa programu …………………………………………………………………………………………….………………….
(podać przedmiot nauczania)

realizowanego przez …………………………………………….………………………………………......................................
(imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli)

w latach …………………………….………………, w klasie ……………………..……………………..………..…………...
(okres realizacji całości)

Informacje o proponowanym programie:
1. Tytuł programu …………………………………………………………………....................
Autor ………………………………………………………………………………..................
Wydawnictwo……………………………………. ……………………………………….......................................................
2. Wybrany program będzie modyfikowany
TAK/NIE*
Jeśli tak to w jakim zakresie? ………………………………….……………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jest to program własny
TAK/NIE*
4. Zawiera całość podstawy programowej
TAK/NIE*
5. Istnieje zgodność ilości godzin na realizację programu z realizację programu z ramowym planem nauczania TAK/NIE*
6. Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego:
TAK/NIE
7. Zawiera:
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania
TAK/NIE*
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego
TAK/NIE*
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od
potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany
TAK/NIE*
d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę
programową kształcenia ogólnego – opis z założonych osiągnięć ucznia
TAK/NIE*
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia:
TAK/NIE*
* niepotrzebne skreślić

Informacje o proponowanym podręczniku:
Tytuł podręcznika …………………………………………………………………....................
Autor

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

Wydawnictwo ………………………………..…………………………………………………………………..
Numer dopuszczenia …………………………………………………………….......................................................
Jednocześnie oświadczam, że dokonałam/-em analizy korelacji podstawy programowej z wybranym przeze mnie
programem, na podstawie której stwierdzam, że istnieje zgodność między tymi dokumentami.

…………………………………………..
(data złożenia wniosku i podpis nauczyciela)

………………………………………
(data i podpis dyrektora)

Wpisano do Szkolnego Zestawu Programów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim
pod numerem …………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim

OŚWIADCZENIE
o realizacji podstawy programowej i programu nauczania
w roku szkolnym 20…..../20…..…
…………………………………………………………………
( imię i nazwisko nauczyciela)

wykonanych
w bieżącym półroczu
/roku szkolnym*

planowanych
w bieżącym roku
szkolnym

Ilość godzin
Tygodniowa liczba
godzin

Przedmiot

Minimalna
liczba godzin
w okresie
3–letnim/
4-letnim
okresie
nauczania

Zakres (P-podstawowy,
R- rozszerzony*

Lp.

Klasa /grupa

Oświadczam, że w roku szkolnym 20….…/20……. realizowałam/-em podstawę programową:
Podstawę
programową
zrealizowałam/em
zgodnie
z przyjętym
planem pracy
dydaktycznej
TAK/NIE*

Do realizacji w następnym roku szkolnym
pozostało
(podać dział lub niezrealizowaną partię
materiału – liczbę godzin)

1
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Drawsko Pomorskie,……………………………………………….
(data)

………………………………………………………….
(czytelny podpis)
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Załącznik nr3

Realizacja podstawy programowej
Typszkoły:…………………..
Podbudowa programowa:

klasa ………

Przedmioty ogólnokształcące

Licz.
godz.
minist.

klasa 1
liczba
godzin
tyg.

wykonana
licz. godz.

klasa 2
liczba
godzin
tyg.

wykonana
licz. godz.

klasa 3
liczba
godzin
tyg.

wykonana
licz. godz.

Zrealizowano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Łączna liczba godzin
Przedmioty realizowane poza szkołą
1
2

Łączna liczba godzin
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych
Przedmioty realizowane w zakresie uzupełniającym
1
2
3
4

Łączna liczba godzin
Razem
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39.Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w zespole szkół ponadgimnazjalnych w drawsku
pomorskim
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457)
3. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591)
4. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1652).

§1
1. Celem procedury jest:
1) ustalenie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
uczniom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom,
2) określenie zasad
pedagogicznej,
3) wskazanie

dokumentowania

sposobu

przechowywania

i

ewaluacji

pomocy

dokumentów

psychologiczno-

związanych

z

pomocą

psychologiczno- pedagogiczną.

§2
1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznaniu i
zaspokajaniu
rozpoznawaniu

indywidualnych
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

możliwości

i

edukacyjnych

psychofizycznych

ucznia

ucznia
i

oraz

czynników

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
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2.
Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i
nieodpłatne.
3.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.

4.

Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,

wychowawcy oraz specjaliści.
5.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia,

rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego
zajęcia z uczniem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, pielęgniarki szkolnej,
asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji
działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6.

W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie

bieżącej pracyz uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w
następujących formach:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia
2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się
3) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
4) zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
5) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne
6) zajęć o charakterze terapeutycznym
7) zajęć logopedycznych
8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej
9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 10)porad i konsultacji
11)warsztatów

§3
1. Dyrektor szkoły:
1) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole
2) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy
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3) informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych formach
pomocy psychologiczno - pedagogicznej
4) wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie
udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
5) wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań
mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6) występuje, za zgodą rodziców ucznia,

do publicznej poradni psychologiczno -

pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu
rozwiązania problemu ucznia w sytuacji braku poprawy jego funkcjonowania mimo
udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
7) występuje, za zgodą rodziców ucznia , do publicznej poradni z wnioskiem o opinię w
sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej dla ucznia.
2. Koordynator ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( pedagog szkoły ) prowadzi
szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
1) uczestniczy w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
uczniów posiadających orzeczenie
2) monitoruje dokumentację ucznia tworzoną przez wychowawcę w ramach pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
3) po wyznaczonym terminie składa do dyrektora raport o stanie dokumentacji .

3. Wychowawca klasy:
1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z jego klasy
2) wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną
3) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy pomocy
psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia
4) we

wrześniu

do

wyznaczonego

przez

koordynatora

ds.

pomocy

psychologicznopedagogicznej terminu planuje organizację pomocy psychologicznopedagogicznej w swojej klasie
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5) monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno –
pedagogicznej
6) w każdym półroczu, wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny
efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
7) na piśmie informuje rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości
uczestniczenia w nim
8) sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną
zgodnie z poniższą procedurą
9) na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego
pomocą psychologiczno – pedagogiczną

4.Nauczyciel:
1) informuje wychowawcę o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno –
pedagogiczną
2) w porozumieniu z Dyrektorem szkoły ustala godzinę i miejsce realizowania
zaproponowanej uczniowi formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej i informuje
o tym na piśmie uczniów ,
3) informuje wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
4) respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz zalecenia zespołu
wychowawczego
5) razem z wychowawcą i specjalistami dwa razy do roku dokonuje oceny efektywności
udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i formułuje wnioski dotyczące
dalszych działań

5. Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści:
1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne uczniów
2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów
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3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu szkoły
4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w

celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania
5) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w

szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w
środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły
oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz
planowania dalszych działań

§4
1. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, nie posiadającego
opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno pedagogiczną:
1) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, rodzic ucznia lub
nauczyciel informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy
2) wychowawca informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem
3) wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami, specjalistami i rodzicami lub
pełnoletnim uczniem ustala formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej na formularzu
4) dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy
psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin
5) dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego
ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie
udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane
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6) po wyrażeniu zgody przez rodzica/pełnoletniego ucznia, uczeń objęty jest pomocą
psychologiczno – pedagogiczną
7) wychowawca wspólnie z nauczycielami i specjalistami dwa razy do roku ( na koniec I i
II półrocza) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i formułuje wnioski dotyczące dalszych działań
8) w sytuacji kiedy udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest nieefektywna
dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w § 3.1 pkt 6
9) dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u wychowawcy
(kopia) i pedagoga szkolnego (oryginał)

2. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną posiadającego opinię
wydaną przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną:
1) po dostarczeniu przez rodzica opinii do sekretariatu szkoły, dokument zostaje
zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej
2) sekretarz szkoły informuje wychowawcę i Dyrektora szkoły o zarejestrowanej opinii
3) sekretarz szkoły oryginał opinii przekazuje pedagogowi szkolnemu, który umieszcza
dokument w indywidualnej teczce ucznia
4) pedagog szkoły informuje wychowawcę o dostarczonej opinii
5) pedagog niezwłocznie w formie ustnej przekazuje nauczycielom uczącym
najważniejsze informacje zawarte w opinii
6) wychowawca klasy niezwłocznie w porozumieniu z nauczycielami, specjalistami i
rodzicami

lub pełnoletnim uczniem ustala formy i sposoby udzielanej pomocy

psychologiczno - pedagogicznej na formularzu
7) dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy
psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin
8) dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach
pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
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9) po wyrażeniu zgody przez rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń objęty jest pomocą
psychologiczno - pedagogiczną
10) wychowawca wspólnie z nauczycielami i specjalistami dwa razy do roku ( na koniec I i
II półrocza ) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i formułuje wnioski dotyczące dalszych działań
11) w sytuacji kiedy udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest nieefektywna
dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w § 3.1 pkt 6
12) dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u wychowawcy
(kopia) i pedagoga szkolnego (oryginał)

3. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną posiadającego
orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną:
1) Po dostarczeniu przez rodzica orzeczenia do sekretariatu szkoły, dokument zostaje
zarejestrowany w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej.
2) Sekretarz szkoły informuje wychowawcę i Dyrektora szkoły o zarejestrowanym
orzeczeniu.
3) Sekretarz szkoły oryginał/kopię orzeczenia przekazuje pedagogowi szkolnemu, który
umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia.
4) Pedagog szkoły informuje wychowawcę o dostarczonym orzeczeniu
5) Pedagog niezwłocznie w formie ustnej przekazuje nauczycielom uczącym
najważniejsze informacje zawarte w orzeczeniu.
6) Dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w
terminie do 7 dni roboczych . O terminie i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu
zespołu rodzic zostaje poinformowany pisemnie.
7) Zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje wielospecjalistycznej
oceny funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program
Edukacyjno - Terapeutyczny.
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8) Dyrektor ustala wymiar godzin

poszczególnych form pomocy psychologiczno -

pedagogicznej oraz informuje na piśmie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia
o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie
udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane.
9) Rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża lub nie wyraża zgody na proponowane formy i
sposoby pomocy psychologiczno - pedagogicznej własnoręcznym podpisem.
10) Dwa razy do roku: do końca I półrocza i II, zespół ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wraz z
oceną efektywności udzielanej pomocy i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET.
11)Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia w gabinecie
pedagoga szkoły.
12)Rodzic ucznia otrzymuje kopię IPET-u oraz wielospecjalistycznej oceny
funkcjonowania ucznia.

§5
1. Pedagog szkolny sporządza sprawozdanie zbiorcze na temat udzielanej pomocy
psychologiczno – pedagogicznej na podstawie dokumentacji dostarczonej przez
wychowawców.
2. Dokumentacja dotycząca organizacji i form udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej znajduje się u Wychowawcy klasy (kopia) i w gabinecie pedagoga szkolnego
(oryginał).

40.Procedura postępowania w przypadku niewłaściwego wykorzystania
przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk
Telefon lub inne urządzenie rejestrujące obraz lub dźwięk, które uczeń posiada, powinno być
wyłączone i schowane.
Także podczas przerw uczeń nie może używać telefonu lub innego urządzenia rejestrującego
obraz lub dźwięk do filmowania, robienia zdjęć i innych czynności naruszających prywatność
innych osób.
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Postępowanie w przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do wyżej zawartych postanowień:
1. Nauczyciel nakazuje uczniowi wyłączenie telefonu w sposób uniemożliwiający
korzystanie z niego przez osoby trzecie.
2. Nauczyciel po zakończeniu lekcji wraz z uczniem udają się do dyrektora szkoły .
3. Wyłączony telefon zostaje włożony przez ucznia do opisanej koperty (data i godzina
zdarzenia, dane ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, okoliczności i przyczyna
odebrania telefonu – wydruk z e-dziennika) i przekazany dyrektorowi szkoły, który
zabezpiecza depozyt w sejfie znajdującym się w sekretariacie szkoły.
4. O powyższym zajściu nauczyciel informuje wychowawcę klasy i rodzica (opiekuna)
ucznia poprzez wpis w e-dzienniku.
5. Nauczyciel informuje rodzica o okolicznościach odebrania telefonu oraz konieczności
osobistego odbioru urządzenia.
6. Po stawieniu się rodzica (opiekuna) wychowawca lub dyrektor oddaje rodzicom
telefon, najlepiej w obecności ucznia, przypominając jeszcze raz zasady dotyczące
używania telefonu przez ucznia w czasie pobytu w szkole.
Postanowienia końcowe
Nikt z pracowników szkoły nie może włączać odebranego uczniowi telefonu, używać ani
wykonywać na nim żadnych operacji. Jeżeli telefon dzwoni, tylko uczeń może go
wyłączyć.
Nie wolno także przeglądać zawartości telefonu, nawet jeśli jest uzasadnione
podejrzenie, że uczeń dokonał nagrania lub zrobił zdjęcie. W takiej sytuacji należy
wezwać rodzica (opiekuna) i w jego obecności poprosić ucznia o pokazanie treści i ich
usunięcie. Jeżeli istnieje podejrzenie, że na telefonie znajdują się treści mogące w
jakikolwiek sposób stwarzać zagrożenie dla innych uczniów czy pracowników lub noszące
znamiona świadczące o popełnionym przestępstwie, wówczas szkoła nawiązuje kontakt z
policją i w obecności ucznia i jego rodziców (opiekunów) przekazuje telefon
funkcjonariuszowi, który podejmuje czynności zgodne z policyjnymi procedurami. W
przypadkach szczególnych szkoła zapewnia kontakt z rodzicami uczniów, w związku z
czym uczeń nie ma potrzeby posiadania telefonu w szkole. W przypadku zaginięcia,
kradzieży czy zniszczenia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przyniesionego
przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenie.
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