
PROCEDURY SZKOLNE  

w 

SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

I SPOŁECZNYM GIMNAZJUM J ĘZYKOWYM W LUBINIE  

Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły oraz szkoły 
jako instytucji w sytuacjach kryzysowych. 

Zasady ogólne 

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie 
najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 

Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach 
ich dotyczących. 

Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły  za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor Szkoły. 
Osobami odpowiedzialnymi za monitorowanie poszczególnych typów szkół są wyznaczeni przez 
dyrektora szkoły wicedyrektorzy. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania 
akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły, 
Procedurach Szkolnych. 

PROCEDURY ZARADCZE W SYTUACJACH 

§1 

 Niepowodzenia ucznia w szkole: 

1. Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia 
szkolne, wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotowym 
przygotowują propozycje pomocy uczniowi.  

2.  Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań.  Za zgodą rodziców 
uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie: 

• dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia na podstawie orzeczenia z 
Poradni Pedagogiczno –Psychologicznej dot. wyłącznie Społecznej Szkoły Podstawowej i 
Społecznego Gimnazjum Językowego w Lubinie. 

•  zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

•  konsultacji i porad dla uczniów  
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  

 

 

 

 



§ 2  

Wagary, godziny nieusprawiedliwione 

1. Realizację obowiązku nauki  kontroluje Dyrektor Szkoły. Nałożone przez niego zadania w tym 
zakresie wykonują wychowawcy klas, pedagog szkolny, wicedyrektor odpowiedzialny za  dany typ 
szkoły: wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia nieobecności, po okresie w jakim uczeń był 
nieobecny w szkole na najbliższej godzinie wychowawczej, jednak nie później niż w ciągu- 7 dni od 
powrotu ucznia do szkoły. Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub 
inne uprawnione osoby. 

2. Oddzielne przepisy reguluje Szkolny Regulamin Usprawiedliwiania Nieobecności I 
Indywidualnych  Zwolnień W Zespole Szkół Społecznych w Lubinie. 

3. Postępowanie zaradcze wobec uczniów nagminnie łamiących regulamin szkolny: 
A/ Wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje działania motywujące uczniów 
do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. 

 
B/ W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, 
wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym podejmuje kroki, by 
skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i 
możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. 

C/ Uczeń i rodzice otrzymują propozycje pomocy ze strony szkoły. Efektem spotkania może być  
podpisanie z rodzicem kontraktu, w którym wskazane będą zalecenia. 

 
D/ W sytuacji braku efektów działań,  bądź niemożności skontaktowania się z rodzicami, czy ich 
niechęci do podjęcia współpracy,   i po udzieleniu upomnienia i nagany, wychowawcy klas przekazują 
wicedyrektorowi wykaz uczniów, których nieobecności przekroczyły regulaminowe limity godzin 
nieusprawiedliwionych. Do rodziców tych uczniów wychowawca  kieruje wezwanie do realizacji 
obowiązku nauki. 

 
E/ Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, Dyrektor szkoły kieruje 
prośbę o wgląd w sytuację rodziny i interwencję do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 
Rodzinnego. Informacje o niezrealizowaniu obowiązku nauki i podjętych przez szkołę krokach, 
Dyrektor szkoły kieruje do organu nadzoru pedagogicznego -  Kuratorium. 

§3 

Agresja i przemoc rówieśnicza 

Postępowanie  interwencyjne wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy  na terenie 
szkoły.   
1. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą:  
a/ zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego 



b/ naruszenie nietykalności fizycznej innych osób i swojej   
c/ naruszenie godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna)   
d/  oszustwa i wyłudzenia   

Osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy pracownicy 
szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu przerwania agresji i 
zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest 
przez dyrektora szkoły, vice dyrektorów, pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy.  

I. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.  

1. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych 
zachowań sprawcy wobec ofiary.  

2. Rozdzielenie stron.  
3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 

interweniującej.  
4. Wezwanie wychowawcy lub pedagoga (ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji:  

- powiadomienie dyrekcji, rodziców i w razie konieczności Policji.  
5. Próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę mediatora 

przejmuje pedagog lub psycholog szkolny.  
6. Obniżenie punktacji z zachowania, zastosowanie kar regulaminowych.   

II. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia. 
(wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem 
przedmiotów niedozwolonych).  

1. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza 
niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.  

2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania 
dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów.  

III. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania ucznia wobec pracownika szkoły 
(wyzwiska, wulgaryzmy, atak fizyczny). 

1. Upomnienie słowne  i próba uspokojenia sytuacji w klasie.  
2. Wezwanie wychowawcy lub wicedyrektora pełniącego dyżur . 
3. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji:  

- powiadomienie dyrekcji, rodziców i w razie konieczności Policji.  
4. Zastosowanie regulaminowych kar.  

Dalsze działania: 

 1. O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach  i podjętych przez szkołę krokach 
informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie.   
2. Szczególną opieką pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara zajścia. 
Otrzymuje wsparcie psychologiczne, a także informacje o możliwościach dochodzenia praw poprzez 
indywidualne zgłoszenie zajścia w Komendzie Policji.  
3.  Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i  podęcia działań w celu 
zakończenia sytuacji. Ma prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego 
pośrednikami mogą być: wychowawca klasy, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, pedagog 
szkolny.  

4. Wychowawca klasy i pedagog szkolny planują i przeprowadzają działania mające na celu zmianę 
sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie.  



5. W sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych, ze szczególną brutalnością 
szkoła zwraca się z prośbą o interwencję do Komendy Policji lub Sądu Rejonowego.  

6. Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza terenem szkoły, 
po otrzymaniu prośby uczniów lub rodziców o pomoc. 

7. W sytuacji odgrażania się fizycznego i  stosowania  słownych gróźb karalnych, pomimo podjętych 
prób zażegnania konfliktu powiadamiana jest Policja i sporządzana notatka służbowa, która jest 
podstawa do wszczęcia postępowania jeśli ofierze stanie się krzywda. 

8. Szczegółowe zasady określa Szkolna Procedura Postępowania Nauczyciela w Przypadku 
Agresywnego Zachowania Ucznia w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie. 

§ 4 

Palenie papierosów 

1. Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki:  
a. o sytuacji palenia i podjętych działaniach  informowani są rodzice ucznia;  
b. wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu 

zmianę postawy ucznia,  
-  uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia,  możliwościach i miejscach 
zaprzestania palenia  - rozmowy wychowawczo – profilaktyczne  

c. zastosowanie kar regulaminowych wynikających z Regulaminu Zachowania Uczniów 
ZSS w Lubinie – tj. obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej. 

§ 5  

Alkohol  i  narkotyki  

1. Postępowanie z uczniem podejrzanym o spożycie alkoholu lub narkotyków: 

a)    najszybciej, jak tylko sytuacja pozwala kontaktujemy się z rodzicami ucznia, informując o 
prawdopodobnym spożyciu alkoholu lub narkotyków i wzywając do natychmiastowego 
stawiennictwa w szkole i odebranie dziecka 

b)   powiadomienie wicedyrektora pełniącego dyżur, Dyrektora szkoły 

c)         wspólnie z rodzicami podejmujemy dalsze działania:   

• spotkanie z uczniem i rodzicem, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w terminie i czasie ustalonym 
przez dyrekcję  

• określenie oczekiwań ucznia i rodziców  
• określenie możliwości pomocy ze strony szkoły  
• przekazanie informacji o konsekwencjach w razie powtórzenia sytuacji i potwierdzenia faktu 

użycia alkoholu lub narkotyków  
• spisanie kontraktu i udzielenie nagany dyrektora z ostrzeżeniem zgodnie ze Statutem SSP lub 

SGJ w Lubinie. 

2. Postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie 
szkoły lub w trakcie imprez organizowanych przez szkołę:  



• zapewnienie dziecku bezpieczeństwo – miejsce w celu odizolowania ucznia od osób 
postronnych i zapewnienie mu opieki (pielęgniarka,  nauczyciel, pedagog szkolny),  

• w sytuacjach zagrożenia zdrowia ucznia, wzywanie  Pogotowia Ratunkowego,  
• bezzwłoczne poinformowanie o sytuacji i podjętych krokach  rodziców ucznia,  
• zorganizowanie  spotkania (w możliwie najbliższym dniu) uczeń, rodzice, wychowawca klasy, 

dyrektor, pedagog szkolny w celu ustalenia przyczyn postępowania ucznia oraz ustalanie 
możliwości i formy pomocy uczniowi, we współpracy rodzice – uczeń – szkoła,  

3.    Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję 
przypominającą narkotyk należy podjąć następujące kroki: 

• Nauczyciel / wychowawca, pedagog, dyrektor/ ma prawo żądać, by uczeń przekazał mu tę 
substancję, pokazał zawartość torby  kieszeni  

• Osoby te nie mogą samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – czynności 
tej może dokonać wyłącznie funkcjonariusz Policji   

4. Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej 
narkotyk:  

• osoba, która znalazła substancję mogącą być narkotykiem zabezpiecza ją przed dostępem osób 
niepowołanych i ewentualnym zniszczeniem, w miarę możliwości próbuje uzyskać informacje 
o pochodzeniu i właścicielu substancji,  

• zawiadamia Dyrektora szkoły, przekazuje mu substancję,  
• Dyrektor, wicedyrektorzy lub pedagog z upoważnienia Dyrektora wzywa Policję i przekazuje 

jej substancję oraz uzyskane informacje.  

5. Szczegółowe zasady określa Szkolna Procedura Postępowania Nauczycieli w Sytuacjach 
Zagrożenia dzieci i Młodzieży Demoralizacją. 

§ 6 

Fałszerstwo 

1. Sytuacja fałszerstwa w szkole dotyczy: 

•  dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie,        usuwanie 
ocen, usprawiedliwianie nieobecności),  

•    przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,  
•  podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych, 
•   inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach         sportowych, 

wycieczce itp.), fałszowanie legitymacji szkolnej, fałszowanie podpisu nauczyciela na 
zwolnieniu z wyjścia z lekcji czy pod oceną. 

2.   Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania:  

•    wychowawca klasy,  
•  nauczyciel przedmiotu, 
•  pedagog szkolny,  
•  zespół wychowawczy,  
•   wicedyrektorzy i dyrektor.  

3.   Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa:  
-          powiadomienie rodziców ucznia,  



-          spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,  
-          podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców. 

4. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o 
interwencję  do Policji. 

§ 7  

Kradzież i zniszczenia 

Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego 
na terenie szkoły przez uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjum:  

1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia szkoła nie bierze odpowiedzialności 
finansowej, natomiast podejmuje możliwe działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
2.W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się pracownik pedagogiczny, 
któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono.  

• O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor.  
• Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie.  
• Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia 

poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjętych 
przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.  

• W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 50 PLN / lub kwoty zgodnej 
z aktualnym stanem prawnym/ sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana na  Policję. Od tego 
momentu sprawę przejmuje Policja.  

3.Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności. 

• Interwencja świadka zdarzenia, zapisów kamer – powstrzymanie sprawców.  
• W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami 

mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie 
sprawcy/sprawców.  

• Wezwanie rodziców.  
• W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie Policji.  
• Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych 

wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody – dotyczy zniszczenia mienia 
szkolnego. 

• W czasie ustalania konsekwencji materialnych (nie dotyczy mienia szkolnego) pomiędzy 
poszkodowanym a sprawcą Dyrektor szkoły może pełnić tylko  funkcję mediatora. 

• Obniżenie punktacji zachowania i zastosowanie kar regulaminowych ujętych w Szkolnym 
Regulaminie Ocen z Zachowania. 

• W sytuacji, kiedy żadne z powyższych działań uniemożliwia ustalenia  sprawcy Dyrektor 
szkoły zamyka sprawę.  

§ 8 

Zagrożenie demoralizacją ucznia 

1.Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:  

•  używania i propagowania  wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych,  
•   używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, 



•  udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły, 
•   powtarzających się zachowań agresywnych,  
• prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych,  
•  przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu innych 

uczniów,  

2.wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym planuje wspólnie z rodzicami ucznia 
działania mające na celu zmianę jego postawy.  

3. Działania te mogą mieć formę:  

• indywidualnych rozmów z uczniem   
•  rozmów z uczniem w obecności rodzica 
•   podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy 

szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania 
zachowań niepożądanych  

•  udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych ( za zgodą rodziców 
lub opiekunów prawnych)  

4.W przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, Dyrektor szkoły  zwraca się prośbą do 
instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj: 

• Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
•  Sądu Rejonowego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich,  
•  Komendy Policji – Wydziału Prewencji, 
•  innych  organizacji w zależności od potrzeb. 

5. Oddzielne zasady określają Szkolne Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 
dzieci i młodzieży demoralizacją. 

§ 9  

Osoba obca na terenie szkoły 

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą. 

1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły: 

• Każda obca osoba wchodząca na teren szkoły musi wylegitymować się dokumentem 
tożsamości u pracownika ochrony lub pracownika szkoły pełniącego dyżur przy wejściu do 
szkoły, 

•   Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu, 
•   W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować 

ją w pobliże pokoju nauczycielskiego, lub gabinetu przedmiotowego i poinformować o 
godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej,  

• W innych wypadkach należy kierować do dyrektora szkoły, wicedyrektora pełniącego dyżur, 
pedagoga szkolnego lub kierownika administracyjnego,  

•  W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź 
stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia 
jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc, ochronę szkoły. O sytuacji 
niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły.  

 



§10 

Sprawy sporne i konflikty 

1.        Sporne sprawy i konflikty na terenie ZSS w Lubinie  rozwiązuje się następująco: 

a)       konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. 
Pomocą służy mu  pedagog szkolny, o problemie powiadamiany jest wicedyrektor 
opiekujący się danym typem szkoły. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o 
udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice 
uczniów, 

b)       konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we 
współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o 
udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice 
uczniów, o problemie powiadamiany jest wicedyrektor opiekujący się danym typem 
szkoły 

c)       konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga wicedyrektor lub 
dyrektor wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach 
długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym 
konflikt, proszeni są rodzice ucznia, 

d)       konflikt między nauczycielami – rozstrzyga dyrektor, a w ostateczności Rada 
Pedagogiczna, 

e)       konflikt między nauczycielem a dyrektorem rozstrzyga Rada organ nadzorujący 
i prowadzący szkołę, 

f)        konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor, a w 
razie konieczności Rada Pedagogiczna, przy czym rodzic ma prawo odwołać się do 
organu prowadzącego i nadzorującego. 

2. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie dotyczy  
3. Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.  
4. Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora szkoły.  
5. Po rozstrzygnięciu sporów wymienionych w ust. 1 pkt.: a, b, e zastępca dyrektora zapoznaje w 
formie notatki służbowej dyrektora szkoły przedstawiając jednocześnie protokół z polubownego 
posiedzenie w terminie 3 dni od  jego daty  
 6. Stronom wymienionym w ust 1 pkt. a – e przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty 
polubownego posiedzenia.” 

7. Szczegółowe zasady określa Szkolna Procedura Przyjmowania, Rozpatrywania i Koordynowania 
Skarg i Wniosków w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie. 

§11 

Procedury powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach 
wychowawczych:  

1. Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych 
opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystają z danych osobowych 
zapisanych w dzienniku lekcyjnym.  



2. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku lekcyjnym 
oddziału w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami”.  

3. W przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole drogę 
służbową (wychowawca, pedagog, dyrekcja).  

4. W sytuacji zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów zmiany miejsca pobytu na 
okres dłuższy niż jedna doba, wychowawca zobowiązany jest spisać z rodzicami oświadczenie 
o zmianie miejsca ich pobytu wraz z telefonem i adresem kontaktowym.  

5. W przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad 
dzieckiem w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana 
odpowiednim instytucjom.  

 O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z 
rodzicami. Rodzice dokumentują fakt zapoznania się z procedurami poprzez złożenie oświadczeń i 
podpisów w dokumentacji szkoły. Powyższe procedury są dostępne u nauczyciela wychowawcy, oraz 
publikowane są w serwisie internetowym szkoły.  
  

§12 

Zagrożenia zdrowia i życia ucznia 

1. W sytuacji, gdy obserwujemy zachowania ucznia  wskazujące na stan depresji, bądź mamy 
informację o myślach samobójczych lub próbie samobójczej ucznia należy:  

•  Powiadomić dyrektora szkoły. 
•  Wezwać  rodziców ucznia do szkoły. 
•  Zobowiązać ich do zgłoszenia się z dzieckiem do specjalisty. 
• Poinformować rodziców, gdzie mogą uzyskać pomoc. 
• Poinformować o sytuacji ucznia wychowawcy klasy. 

2. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ucznia na terenie szkoły, należy 
bezzwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, powiadomić rodziców.  

§13 

Dostrzeżonego za pomocą monitoringu niebezpiecznego zdarzenia 

Jeśli na monitorze zaobserwowane będzie  niebezpieczne zdarzenie należy: 

• zidentyfikować osoby  
• ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia  
• powiadomić dyrektora szkoły lub dyrektora dyżurnego, a w sytuacji nieobecności obu 

dyrektorów dyrektora, który w danym momencie nie ma zajęć lekcyjnych 
•  powiadomić wychowawcę klasy  
• powiadomić rodziców ucznia/uczniów  
• przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę,  
• jeśli zdarzenie dotyczy czynu karalnego lub przestępstwa dokonać utrwalenia na dysku  i 

wezwać Policję.  

§14 

Gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji 



1. Jeżeli uczeń uniemożliwia przeprowadzenie lekcji i żadne działania dyscyplinujące go ze strony 
nauczyciela nie odnoszą skutku wówczas nauczyciel ma prawo odizolować ucznia od klasy.  Takie 
postępowanie musi wynikać z obowiązującego regulaminu szkolnego. Nauczyciel wysyła dyżurnego 
ucznia do innego upoważnionego pracownika szkoły  

(np. wychowawcy, pedagoga, dyrektora dyżurnego), przekazuje takiego  ucznia pod opiekę tej 
osoby. Uczeń nie ma prawa pozostać sam. 
  

§15  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW ZSS W LUBINIE 

 W PRZYPADKU NIEWŁA ŚCIWEGO WYKORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO LUB INNYCH URZ ĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH OBRAZ LUB 

DŹWIĘK  

W Statucie Szkoły § 33 pkt.2h mówi, że uczeń ma przestrzegać zakazu używania telefonów 
komórkowych oraz innych urządzeń audio-wizualnych na zajęciach dydaktycznych i 
praktycznych. Uczeń posiadający taki sprzęt ma obowiązek wyłączenia i schowania go w 
plecaku lub torbie.  

1.Jeśli uczeń nagrywa, robi zdjęcia nauczyciela oraz innych uczniów bez ich zgody narusza ich dobra 
osobiste takie, jak np. wizerunek. Reguluje to kodeks Cywilny, którego art. 23 brzmi: „Dobra osobiste 
człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, 
wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, 
wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach”.  

2.Z kolei, zgodnie z art. 24 § 2 Kodeksu Cywilnego osoba, która poniosła szkodę w związku z 
naruszeniem jej dóbr osobistych, może domagać się odszkodowania.   

3.Robienie zdjęć lub nagrywanie za pomocą telefonu komórkowego innych uczniów i nauczycieli 
wiąże się z niebezpiecznym zjawiskiem jakim jest cyberbully'ing - stosowanie przemocy przy użyciu 
nowych technologii.   

4. Urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz uczeń może używać na terenie szkoły wyłącznie  za 
zgodą i w obecności nauczyciela.  

5. W przypadku wykorzystania przez ucznia ZSS w Lubinie telefonu komórkowego podczas zajęć 
lekcyjnych oraz rejestrowania obrazu, dźwięku telefonem komórkowym lub innym urządzeniem 
rejestrującym podczas przerwy pracownik powinien podjąć następujące kroki:  

• Uczeń na prośbę nauczyciela ma obowiązek skasować zarejestrowany obraz lub dźwięk, 
wyłączyć telefon komórkowy lub urządzenie rejestrujące obraz lub dźwięk.  

• Jeżeli uczeń nie wykona polecenia nauczyciela pracownik informuje o zaistniałej sytuacji 
wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora dyżurnego.  

• Nauczyciel ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji, dokonać 
odpowiedniego zapisu w dzienniku.   

• Wobec ucznia będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły, Regulaminie 
Oceny z Zachowania Uczniów ZSS w Lubinie, włącznie ze zgłoszeniem zdarzenia na policję.  

  



     Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 
r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm. /oraz 
przepisy wykonawcze w związku z ustawą/.  

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./  

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 198/.  

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./  
5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.  w sprawie 

form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji   
i przestępczości nieletnich.  

6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329 z późn. 
zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226  

         7. Statut Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Językowego w Lubinie . 

          8. Szkolne Procedury ZSS . 

 

 

 

Marta Pilecka – Lalewicz 

Dyrektor ZSS w Lubinie 

……………………………………. 

(podpis i pieczątka dyrektora) 

 


