
 
 

PROCEDURY W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO 

 

 

Cele procedur: 
 

· usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach 
trudnych, 
 
· wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych), 
 
· zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań   
profilaktycznych, 
 
· wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia. 
 

Warunki konieczne do stosowania procedur: 
 

1. Adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych lub krytycznych wymaga dobrego 
rozpoznania problemu, zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, rozpoznania 
motywów postępowania i zastosowania odpowiedniej procedury postępowania.  
 
2.Nauczyciele i wychowawcy mogą wspierać się pomocą, nadzoru pedagogicznego, 
pracowników obsługi szkoły oraz liczyć na wsparcie Policji, Sądu ds. Rodziny i Nieletnich, 
poradni specjalistycznych. 
 
3. Skuteczność zastosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem 
rodzinnym ucznia. 
 

Metody, którymi można to osiągnąć to: 
 

· zebrania klasowe integracyjne, 
· spotkania indywidualne z wychowawcą, 
· spotkania typu wychowawca - pedagog szkolny - rodzic, które można poszerzyć w zależności  
 od sytuacji o nauczyciela uczącego, 
· dzienniczek ucznia z informacjami o zaistniałych sytuacjach, 



· wezwania listowne i telefoniczne, 
· udział rodziców w imprezach szkolnych (uroczystości, pokazy, akademie itp.), 
· udział rodziców w wycieczkach szkolnych, 
· udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły. 

Spis sytuacji trudnych wychowawczo oraz zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu: 
 

 

1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU NEGATYWNEGO ZACHOWANIA 
UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY. 

 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 
WZGLĘDEM SIEBIE LUB INNYCH.  

 

3. PROCEDURA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA. 

 

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI 
UCZNIA. 

 

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA Z TELEFONU 
KOMÓRKOWEGO ORAZ INNYCH ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DŻWIĘKU I OBRAZU                     
W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH. 

 

6. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NEGATYWNEGO 
ZACHOWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY 

 
Podstawy prawne stosowanej procedury: 
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 2002 r. Nr 11 poz. 109 / oraz przepisy wykonawcze 
w związku z ustawą regulującą zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów 
karalnych, w myśl której Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki 
zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także 
wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego. 
 
2. Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie 
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji 
i przestępczości nieletnich. 
 
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./. 
 
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 
198/. 5. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./. 
 
6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 
zm./ 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. /Dz. U. 
Nr 26, poz. 226/. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 
wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 
 

Procedura postępowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia, który: 
• używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych w celu wprowadzenia się w stan 
odurzenia, pali papierosy, 
• narusza zasady współżycia społecznego, 
• systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego, 
• popełnia czyn zabroniony. 

 

I. Działania profilaktyczne: 

1. Omówienie problematyki na Radzie Pedagogicznej. 

2. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami karnymi negatywnego zachowania – spotkanie z 

przedstawicielem Policji. 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców ze sposobem postępowania w przypadku wytępienia 

negatywnego zachowania uczniów - wdrażanie procedury . 

 

II. Działania na wypadek zaistnienia przypadku negatywnego zachowania ucznia: 

NAUCZYCIEL, który uzyskał informację o jednym z wyżej wymienionych symptomów: 



1. niezwłocznie informuje Dyrektora Szkoły, dokumentuje zdarzenie, sporządzając dokładną 

notatkę w zeszycie uwag klasowych, 

2. przekazuje informację wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń. 

 

WYCHOWAWCA, który uzyskał informację o jednym z wyżej wymienionych symptomów: 

 

1. informuje o fakcie dyrektora i pedagoga szkolnego, 

2. wzywa do szkoły rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i przekazuje im informację dotyczącą 

negatywnego zachowania ucznia, 

3. w obecności rodziców (prawnych opiekunów) udziela uczniowi nagany, zobowiązuje do 

zaniechania negatywnego postępowania (w zależności od sytuacji), 

4. rodziców (prawnych opiekunów) zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz 

do stałych kontaktów z wychowawcą klasy, 

5. sporządza pisemne, krótkie sprawozdanie z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami 

(prawnymi opiekunami), w którym umieszcza konkretne ustalenia z nimi zawarte, pod którymi 

strony zamieszczają swój czytelny podpis. 

 

DYREKTOR SZKOŁY - w przypadku dalszego negatywnego zachowania ucznia, po spełnieniu 

wyżej wymienionych czynności wychowawcy: 

1. wzywa rodziców do szkoły, 

2. udziela w ich obecności nagany, 

3. zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców do 

bezwzględnego nadzoru nad dzieckiem i co tygodniowego kontaktu z wychowawcą, 

pedagogiem.  

 

III. Działania naprawcze. 

 Współpraca pomiędzy wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem szkolnym – monitoring 

zachowania ucznia po interwencji zgodnej z procedurą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESJI SŁOWNEJ UCZNIA: 

 

Podstawy prawne stosowanej procedury: 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 

zm./. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. /Dz. U. Nr 26, 

poz. 226/. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie. 

 

I. Działania profilaktyczne: 

1. Omówienie problematyki na Radzie Pedagogicznej. 

2. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami karnymi agresji słownej – spotkanie                              z  

przedstawicielem Policji. 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców ze sposobem postępowania w przypadku wystąpienia agresji 

słownej - wdrażanie procedury. 

 

II. Działania na wypadek zaistnienia przypadku agresji słownej ucznia: 

1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest do: 

natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.: 

•  zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną - wyjaśnić z uczniem bądź uczennicą jego 

zachowanie, 

•  zgłosić fakt do wychowawcy i pedagoga szkolnego, 

•  zanotować zaistniałe zdarzenie w dzienniku uwag. 

 

2. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym                   

z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zachowaniu agresywnym celem ustalenia przyczyn 

– konfrontacja zdarzenia. 

 

3. Wychowawca bądź pedagog szkolny informuje uczniów o konsekwencjach zachowania 

agresywnego, zgodnych ze Statutem Szkolnym. 

 

4. Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Fakt rozmowy z rodzicem 

wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (opis szczegółowy zdarzenia przechowuje w 

teczce wychowawcy). 

 



5. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się nasilenia 

przejawów agresji słownej u ucznia, wychowawca zwraca się z prośbą o pomoc do Dyrektora 

Szkoły. 

 

6. Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców i wychowawcy. 

Zobowiązuje rodziców do podjęcia przez ucznia terapii w celu radzenia sobie z agresją. 

 

7. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia, Dyrektor podejmuje działania dyscyplinujące 

zgodnie ze Statutem Szkoły, np. nagana dyrektora. 

 

8. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników szkoły, 

Dyrektor zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania w przypadku 

przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu. 

 

III. Działania naprawcze: 

Współpraca pomiędzy wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem szkolnym – monitoring 

zachowania ucznia po interwencji zgodnej z procedurą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM   

SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 

 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 

zm./. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. /Dz. U. Nr 26, 

poz. 226/. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie. 

 

I. Działania profilaktyczne: 

1. Omówienie problematyki na Radzie Pedagogicznej – szkolenie wewnętrzne lub zewnętrzne. 

2. Zapoznanie uczniów z konsekwencjami niewłaściwego zachowania. 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców ze sposobem postępowania w przypadku ucznia 

sprawiającego trudności wychowawcze - wdrażanie procedury . 

 

II. Działania na wypadek zaistnienia przypadku ucznia sprawiającego trudności wychowawcze: 

 

1. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej                         

i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego i przekazania niezbędnych informacji 

pedagogowi szkolnemu. 

 

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności                          

i rozwiązania problemów szkolnych ucznia. 

 

3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem 

działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy. 

4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem nauczyciel inicjuje 

spotkania z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami w zespole oddziałowym, celem 

uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. 

 

5. Nauczyciel informuje rodzica ucznia o możliwości uczestniczenia w spotkaniu zespołu. 

 

6. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz                           

z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica. 

 



7. Pedagog we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia. 

 

8. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni 

Psychologiczno –Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej 

edukacji ucznia. 

 

9. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni ucznia, którego 

postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą 

dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym. 

 

10. Na najbliższym spotkaniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje grono 

nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan 

faktyczny na dany dzień. 

 

III. Działania naprawcze: 

Współpraca pomiędzy wychowawcą ,dyrektorem, pedagogiem szkolnym i rodzicem – 

monitoring zachowania ucznia po interwencji zgodnej z procedurą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO 

ZACHOWANIA UCZNIA WZGLĘDEM SIEBIE LUB INNYCH 

 

Podstawy prawne stosowanej procedury: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. 

Nr 35, poz.228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z/oraz przepisy 

wykonawcze w związku z ustawą). 

2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 

zm.). 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

5. 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, z póżn. zm.). 

 

I. Działania przeciwdziałające, zwracające uwagę na możliwość agresywnego zachowania 

ucznia: 

1. Omówienie problematyki na Radzie Pedagogicznej. 

2. Zapoznanie uczniów z procedurą w czasie godzin wychowawczych. 

3. Zapoznanie rodziców z procedurą w czasie zebrania. 

4. Poruszenie problematyki agresywnego zachowania, pomocy uczniom przejawiającym 

agresywne zachowanie oraz poszkodowanym w czasie spotkań z psychologiem, pedagogiem, 

wychowawcą klasy i innymi nauczycielami. 

 

II. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów, 

jest zobowiązany do: 

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację: 

a) odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy, 

b) w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela, pedagoga…), 

c) udziela pomocy ofierze agresji i zabezpiecza pozostałych uczniów, 

d) niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji Dyrektora Szkoły. 

 

2.  Jeżeli to możliwe, ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, 

uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje wychowawcę i pedagoga 

szkolnego. 

 

3. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę 

na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem. 



 

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę do dziennika bądź też 

naganę wychowawcy klasy. 

 

5. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia bądź nagminnie 

przejawiającego zachowania agresywne poinformowana zostaje policja w celu podjęcia 

interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły. 

6. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą                        

o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły: 

 

a) przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat 

ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, 

 

b) na prośbę wychowawcy rozmowę przeprowadza pedagog szkolny (w obecności rodziców), 

analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod 

wychowawczych, 

 

c) brak zmiany w zachowaniu ucznia powoduje przeprowadzenie z nim rozmowy przez 

pedagoga szkolnego w obecności rodziców, 

 

d) pedagog szkolny sporządza notatkę z rozmowy z uczniem i rodzicem, którą podpisuje 

zarówno uczeń jaki i rodzic. 

 

7. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, 

zaczepianie itp.), wychowawca wskazuje rodzicom potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych 

badań psychologicznych, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia 

ucznia. 

 

8. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor 

szkoły w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu 

Rejonowego o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ 

NIEOBECNOŚCI UCZNIA 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 

zm./. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie. 

 

1. W przypadku utrzymującej się nieobecności ucznia bez powiadomienia szkoły przez rodziców 

(tydzień) wychowawca telefonicznie informuje rodziców o nieobecności ucznia w szkole,                              

z prośbą o kontakt osobisty. 

2. Jeżeli ujawniono wcześniejsze przypadki nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, 

wychowawca wykonuje telefon informujący rodziców o jego absencji w dniu jej wystąpienia. 

 

3. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu telefonicznego, mailowego lub rodzic dwukrotnie nie stawił 

się na umówione spotkanie z wychowawcą, zostaje wysłane pisemne zawiadomienia o absencji 

ucznia (listem poleconym przez sekretariat szkoły) z prośbą o kontakt rodzica ze szkołą. 

 

4. W przypadku dalszego unikania kontaktu ze strony rodziców/opiekunów prawnych dyrektor 

szkoły przekazuje pisemną informację o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia                      

i niedopełnieniu obowiązków przez rodziców/opiekunów prawnych. 

 

5. Wysłanie ponownej informacji dyrektora do rodziców (patrz pkt.4) jest jednoznaczne 

z powiadomieniem sądu rodzinnego oraz organu prowadzącego szkołę o nierealizowaniu 

obowiązku szkolnego przez ucznia. 

 

6. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna /art.121 ustawy                      

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiana opublikowana w Dz. U . z 1996r. Nr 

146, poz. 680/. 

 

7. Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy, zapobiegając w ten sposób 

demoralizacji ucznia. 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA PRZEZ 

UCZNIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO ORAZ INNYCH ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW 

DŻWIĘKU I OBRAZU W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

 

Podstawy prawne stosowanej procedury: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 

zm./. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie. 

 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych nośników dźwięku 

i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych: 

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu. 

 

2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon lub 

inny elektroniczny nośnik dźwięku i obrazu. 

 

3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) sprzęt wymieniony wyżej 

może być używany w trybie „milczy”. 

 

4. Nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą sprzętu elektronicznego jest możliwe jedynie za 

zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. 

 

5. Zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego elektronicznego nośnika dźwięku i obrazu należy 

niezwłocznie zgłosić nauczycielowi lub wychowawcy. 

 

6. Dyrektor po otrzymaniu informacji wychowawcy o możliwości popełnienia kradzieży 

zawiadamia policję. 

 

I. Działania profilaktyczne: 

1. Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

elektronicznych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych 

podczas lekcji wychowawczej. 



2. Przedstawienie uczniom procedury postępowania w przypadku korzystania z telefonu 

komórkowego oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych 

i uroczystości szkolnych podczas lekcji wychowawczej. 

 

3. Zapoznanie rodziców z zasadami i procedurą postępowania w przypadku korzystania                           

z telefonu komórkowego oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć 

lekcyjnych i uroczystości szkolnych. 

 

II. Działania na wypadek nieprzestrzegania przez ucznia zasad korzystania z telefonów 

komórkowych oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i obrazu w czasie zajęć 

lekcyjnych i uroczystości szkolnych: 

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje 

zabranie telefonu do depozytu znajdującego się w sekretariacie. 

 

2. Po stwierdzeniu naruszenia zasad przez ucznia nauczyciel nakazuje wyłączenie aparatu oraz 

przejmuje urządzenie. Do zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie. 

 

3. Podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje telefon do depozytu za pokwitowaniem 

(2 egzemplarze protokołu przekazania). 

 

4. Nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi. 

 

5. Rodzic /opiekun prawny ucznia, na podstawie pokwitowania odbiera aparat lub inne 

urządzenie w sekretariacie szkoły. 

 

6. Nauczyciel udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące w szkole zasady 

korzystania z telefonu komórkowego (informacja pisemna w dzienniku zajęć). 

 

7. Wychowawca klasy udziela nagany uczniowi, który wielokrotnie narusza zasady korzystania            

z telefonu w szkole. 

 

8. W nagłych przypadkach, w czasie trwania lekcji, rodzic /opiekun prawny może skontaktować 

się z uczniem, dzwoniąc do sekretariatu szkoły. 

 

 

 

 

 



PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI  

Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYC 

I. Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, 

poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75). 

2. Statut Szkoły Podstawowej im. A.Necla w Mieroszynie. 

 

II. Cele procedury 

Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. 

 

III. Zakres procedury 

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci. 

 

IV. Definicja przedmiotu procedury 

· Przyprowadzanie dzieci do oddziału przedszkolnego - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie 

pod opiekę nauczyciela. 

· Odebranie dziecka z oddziału przedszkolnego - osobiste stawienie się rodzica lub osoby 

upoważnionej u nauczyciela i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka. 

 

V. Kogo dotyczy procedura? 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczyciele. 

 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko z oddziału przedszkolnego, są odpowiedzialni za 

jego bezpieczeństwo w drodze do szkoły - do momentu przekazania go pod opiekę nauczyciela, 

oraz w drodze ze szkoły – od chwili zabrania go z oddziału przedszkolnego. 

 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osoby dorosłe posiadające zdolność prawną i 

upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i 

odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę . 

 

VI. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego: 

1. Rodzice, w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego podają imiona i nazwiska 

osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka - osoby te muszą posiadać 

zdolność prawną. 

 



2. Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku                     

z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do nauczyciela– nie wolno 

pozostawiać go na placu szkolnym, ani też wysyłać bez opieki, np. od furtki szkolnej do budynku 

szkolnego lub z szatni.  

 

3. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane również przez inne osoby dorosłe, nie 

wymienione w karcie zgłoszenia, upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów na 

piśmie - jednorazowo lub na ściśle określony czas.  

 

4. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. 

 

5. Rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio                          

w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko. 

 

6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa 

(np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma 

obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać 

drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. 

 

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

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

8. W wypadku odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów i pozostawania na terenie szkoły,                     

w szczególności na placu szkolnym, odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo ponoszą 

rodzice lub opiekunowie. 

 

9. W przypadku złego samopoczucia dziecka na terenie szkoły powiadamia się o tym rodziców, 

którzy mają obowiązek jak najszybszego odebrania wychowanka ze szkoły i zapewnienia mu 

opieki medycznej. 

 

10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby 

upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. 

 

11. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 

Powyższe procedury zostały zatwierdzone do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 

10.09.2013r. 



 

 

 


