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BEZPIECZEŃSTWO 

POTEM NAUKA /OPIEKA/WYCHOWANIE 

W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa 
fizycznego niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą 
telefoniczną. Procedura wezwania powinna odbywać się zgodnie z 
poniższym schematem:  
1) wybranie numeru odpowiedniej służby. Po zgłoszeniu się dyżurnego 
operatora danej służby podanie następujących informacji:  
rodzaj stwierdzonego zagrożenia  
nazwę i adres szkoły  
imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję  
telefon kontaktowy  
zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie  
2) potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego 
zgłoszenie.  
 
O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:  
Policja 997  

Straż Pożarna 998  

Pogotowie Ratunkowe 999  

Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii 
Europejskiej 112  

Pogotowie Energetyczne 991  

Pogotowie Gazowe 992  

Pogotowie Ciepłownicze 993  

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987  

Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.  
 

Wszystkie działania od tej chwili mają prowadzić do jak najszybszej 

ewakuacji wszystkich osób znajdujących się na terenie szkoły. Musimy 

wiedzieć, że od tej chwili bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom 

osób funkcyjnych. W przypadku uczniów taką osobą jest nauczyciel, z 

którym w tym momencie mamy zajęcia. 
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Ewakuacja 

Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim 

uczniom i pracownikom szkoły. 

Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie nauczyciel sam decyduje o 

ewakuacji nie czekając na ogłoszenie alarmu  

O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub 

innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o 

zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. 

Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą: podejrzenie 

podłożenia ładunku wybuchowego, podejrzenie otrzymania podejrzanej przesyłki, 

włamanie do szkoły połączone z kradzieżą, agresywne zachowanie ucznia, 

wtargnięcie osoby posiadającej broń, wtargnięcie terrorysty do szkoły, zagrożenie 

wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, zagrożenie wybuchem gazu lub wybuch gazu, 

zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub biologicznymi, zagrożenie 

katastrofą budowlaną i zagrożenie siła żywiołową. 

 

 

 

 

Obserwowane na terenie szkoły objawy niedostosowania i demoralizacji mają 

bardzo różne przyczyny. Mogą to być niepowodzenia szkolne, chęć 

zaimponowania rówieśnikom, a także np. niezaspokojenie podstawowej 

potrzeby, jaką jest bezpieczeństwo. 

Może się zdarzyć również tak, że na terenie szkoły dojdzie do sytuacji w 

której bezpośrednio zagrożone będzie zdrowie, lub życie uczniów. 

Pracownicy szkoły mają obowiązek reagowania zarówno na drastyczne 

przejawy demoralizacji, jak tez ich pierwsze symptomy, oraz sytuacje, które 

mogą do nich prowadzić. 
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Procedury szkolne uaktualniono o procedury BEZPIECZNEJ SZKOŁY 

 

1. Procedura: Postępowanie wobec osób obcych znajdujących 

się na terenie szkoły 

 

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest 

osobą obcą.  

2. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu 

osoby obcej na terenie szkoły.  

3. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela 

przedmiotowego, należy skierować ją w pobliże pokoju 

nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej 

przerwy śródlekcyjnej. 

4. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po odbiór 

dziecka, powinien on oczekiwać na koniec zajęć na dolnym holu.  

5. W innych przypadkach należy kierować osobę do dyrektora szkoły, 

pedagoga szkolnego lub sekretariatu szkoły 

6. 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. O sytuacji 

niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły. 
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2. Procedura : Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów 

niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, 

kastet itp.) 

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w 
sprawach nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe 
albo wykroczenie określone w artykułach:  
art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie 
niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym,  

art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,  
art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,  
art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,  
art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,  
art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,  
art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,  
art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,  
art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że 
pochodzi ono z kradzieży,  
art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,  
art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,  
art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń 
użytku publicznego.  
 

Sposób działania   
Osoba będąca 
świadkiem/dostrzegła zagrożenie 
zobowiązania jest do 
powiadomienia dyrektora szkoły.  
Dyrektor szkoły odpowiada za 
ustalenie okoliczności czynu i 
ewentualnych świadków zdarzenia  
W przypadku, gdy sprawca jest 
znany i przebywa na terenie 
szkoły, wyznaczone przez niego 
osoby winny zatrzymać i 
przekazać go dyrektorowi szkoły 
lub pedagogowi szkolnemu pod 
opiekę.  
Dyrektor szkoły winien 
powiadomić rodziców ucznia o 
zaistniałym przypadku.  
Dyrektor szkoły jest 
zobowiązany do niezwłocznego 
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powiadomienia Policji w 
przypadku, gdy sprawa jest 
poważna (np. rozbój, uszkodzenie 
ciała, itp.) lub w przypadku, gdy 
nieletni sprawca nie jest uczniem 
szkoły i jego tożsamość jest 
nieznana. Do jego obowiązków 
należy także zabezpieczenie 
ewentualnych dowodów  
 

 

  

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do: 

1. Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń 
odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma 
obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu)  

2. Powiadomienie wychowawcy klasy.  
3. W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie 

regulaminu szkolnego zgodnie ze statutem - w przypadku, gdy użycie 
zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. 

4. Natychmiastowe powiadomienie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły 
i podjęcie działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym 
uczniom-  odizolowanie ucznia. 
 

Wychowawca klas i pedagog szkolny:  

5. Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły, powiadomienie o 
konsekwencjach czynu.  

6. Powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką.  
7. Zastosowanie kary wynikającej ze statutu. 

 
 
 
 
 
 

 

Dyrektor szkoły: 

8. Wezwanie policji - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może 
stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. 
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9. Rewizja przeprowadzona przez policję w obecności rodziców ucznia lub jeżeli 
rodzice odmówią przybycia w obecności nauczyciela, wychowawcy, pedagoga 
szkolnego lub dyrektora. 

10. Jeżeli pomimo tego uczeń nie poprawia zachowania zastosowanie kar 
wynikających ze Statutu Szkoły (Upomnienie, Nagana – odpowiedni zapis w 
dzienniku szkolnym i arkuszu ocen) aż do zawiadomienia Sądu Rodzinnego lub 
Sądu Rejonowego gdy uczeń ukończył lat 18 

11. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania dyrektor szkoły 
powiadamia Organ Nadzoru Pedagogicznego i Organ Prowadzący o 
demoralizującym wpływie zachowania ucznia na innych uczniów i 
dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych przez szkołę i 
wszczyna procedury skreślenia ucznia z listy uczniów 

12. Każdorazowo z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.  
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3. Procedura: Zachowanie się w przypadku czynu o dużej szkodliwości 

(np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, 

uszkodzenie ciała  

Pracownik szkoły podejmuje następujące działania: 

1. Zdecydowanie, nie wdając się w dyskusje, całkowicie  przerywa negatywne 
zachowania sprawcy wobec ofiary  

2. Rozdziela strony konfliktu.  
3. Ustala granice: nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 

interweniującej.  
4. Ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju dalszej interwencji.  
5. Udziela pierwszej pomocy  ofierze zdarzenia lub wzywa pielęgniarkę szkolną za 

pomocą telefonu lub innej osoby dorosłej, a w przypadku braku innych 
możliwości- ucznia, i zabezpiecza miejsce zdarzenia.  

6. Wzywa pomoc medyczną - w razie konieczności.  
7. Informuje  wychowawcę (w przypadku jego nieobecności pedagoga, dyrektora 

szkoły lub jego zastępcę) rozpoczyna procedury wobec sprawcy zdarzenia.  
 

Wychowawca podejmuje następujące działania: 

8. Powiadomienie pedagoga i dyrekcję o zaistniałym zdarzeniu.  
9. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy i ofiary 

zaistniałego zdarzenia  
10. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia w obecności rodziców, 

pedagoga lub innego świadka – poinformowanie go o poważnym naruszeniu 
obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku postępowania.  

11. Zastosowanie kary wynikającej ze statutu 
12. Jeśli wychowawca nie był świadkiem zdarzenia, ustala okoliczności 

zdarzenia poprzez wysłuchanie stron 
13. Jeżeli uczeń nie poprawia zachowania podjęcie procedur przez pedagoga 

szkolnego. 
 

Pedagog szkolny: 

14. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia w obecności wychowawcy  i 
jeżeli istnieje taka możliwość  innego świadka – poinformowanie go o 
poważnym naruszeniu obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym 
toku postępowania.  
 

15. Powiadomienie dyrektora szkoły 
16. Zastosowanie kary wynikającej ze statutu szkoły 
17. Objęcie ucznia działaniami terapeutycznymi  
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Dyrektor szkoły 

11. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia w obecności wychowawcy, 
pedagoga szkolnego  i jeżeli istnieje taka możliwość  innego świadka – 
poinformowanie go o poważnym naruszeniu obowiązujących zasad, 
poinformowanie o dalszym toku postępowania, działaniach terapeutycznych.  

12. W przypadku poważnego wykroczenia – dyrektor wzywa policję i 
przeprowadza rozmowy z uczniem w obecności rodziców (prawnych 
opiekunów), wychowawcy, ustalenie wspólnych oddziaływań 
profilaktycznych..   

13. Jeżeli pomimo tego uczeń nie poprawia zachowania zastosowanie kar 
wynikających ze Statutu Szkoły (Upomnienie, Nagana – odpowiedni zapis w 
dzienniku szkolnym i arkuszu ocen) aż do skreślenia ucznia  i poinformowania 
odpowiedniego sadu  
Jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania dyrektor szkoły 
powiadamia Organ Nadzoru Pedagogicznego i Organ Prowadzący o 
demoralizującym wpływie zachowania ucznia na innych uczniów i 
dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych przez szkołę i 
wszczyna procedury skreślenia uczniów  

Każdorazowo z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.  
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4. Procedura: Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły 
 

1 Terrorysta - osoba posługująca się bronią, która eliminuje lub próbuje 
wyeliminować osoby znajdujące się na określonym obszarze, w obiekcie lub 
budynku.  
Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą 
sytuacji wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który 
strzela do osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. 
aktywny strzelec.  
Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz 
(zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi 
wejście do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób  
 
Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal 
lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub 
ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę  
 
Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy - 
należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i 
mogą mieć problemy z opanowaniem emocji  
 
Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały 
telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i 
zachęcić napastnika do wejścia  

Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej 
sytuacji - w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest 
natychmiastowe przekazanie informacji policji  

Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację 
osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z 
napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego 
Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub 
cień, który może zostać zauważony przez napastników  
 
Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle 
drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników  
 
Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają 
na wysokości około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują 
drzwi i mogą zabić osoby znajdujące się wewnątrz  
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Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez 
zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy 
w salach rzeczywiście nikogo nie ma  
 
Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku 
takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby 
funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi  
 
W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij 
walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji 
obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. 
W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia  
 
W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia 
kontroli nad szkołą:  
 
Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu 
mogą być uznane przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią 
zakładników  
 
Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - 
wszelkie próby oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby 
oszukującej  
 
Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim 
przypadku ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie 
potraktowane jako próba oporu  
 
Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej 
sytuacji patrzenie w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji  
 
Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może 
zostać uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w 
sytuacji  
 
Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może 
zwiększyć szansę na uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują 
się zabić kogoś dla przykładu  
 
Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja 
mogą zostać ukarane przez zamachowców  
 
Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak 
szacunku czy agresji i zostać ukarane  
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Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się 
do uczniów po imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować 
lepsze ich traktowanie przez zamachowców  
 
Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w 
konsekwencji obniży agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których 
zachowanie odstaje od reszty  
 
Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - 
każda aktywność podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana 
jako akt oporu czy agresji i w konsekwencji ukarana  
 
Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy 
kolejny raz będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.  
 
W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:  
Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – 
możesz zostać uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania 
zakładników nie jest w stanie odróżnić napastników od ofiar  
 
Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba 
pomocy siłom bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać 
potraktowane jako akt agresji  
 
Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na 
wysokości głowy - taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne 
narzędzia będące w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi 
zakładników  
 
 
Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej 
działaniom - postawa taka ułatwia działania policji, a także  
identyfikację zamachowców, którzy próbują się wtopić w szeregi napastników  
 

Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko 
pogarsza skutki użycia gazu łzawiącego  
 
Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie 
samowolne działania mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić 
akcję ratunkową  
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Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe 
informacje mające się przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i 
identyfikacji zamachowców  
 
Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego 
terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej 
fazie operacji odbijania zakładników policja nie jest w stanie odróżnić 
zakładników od napastników, którzy często próbują się wtapiać w tłum i uciec z 
miejsca ataku  
 
Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, 
oddal się we wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił 
bezpieczeństwa należy wykonać polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły 
interwencyjne  
 
Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko 
wybuchu lub pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero 
później ratowanie dóbr materialnych.  
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5. Procedura: Podłożenie podejrzanego pakunku 
 

Podejrzany pakunek to przesyłka z ładunkiem wybuchowym lub nieznaną 
substancją. W przypadku podejrzenia jej otrzymania:  
1) Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku - należy założyć, 
że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka ewentualność 
nie zostanie wykluczona  

2) Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku - w 
przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby 
manipulowania  

3) Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego 
innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w 
przypadku wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się 
substancji  

4) Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za 
uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić ewakuację 
całości personelu szkoły  

5) Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij 
ewakuację zgodnie z planem ewakuacji - ewakuacja musi być rozpoczęta 
niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiedniego sygnału. Ewakuacja ma na celu 
ochronę personelu przed skutkami ewentualnej eksplozji ładunku  

6) Nie używaj telefonu komórkowego - eksplozja ładunku może zostać 
zainicjowana falami emitowanymi przez telefon komórkowy  

7) Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową 
lub funkcjonariuszy służb - w trakcie uruchomienia procedury niezbędna jest 
dyscyplina i niezwłoczne wykonywanie wszystkich poleceń osoby kierującej 
sytuacją kryzysową  

8) W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę 
odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi - szybkie 
sprawdzenie obecności wszystkich dzieci, ułatwi zakończenie ewakuacji całości 
personelu szkoły  

9) Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - 
informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje 
blokowania dróg ewakuacyjnych  
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Procedurę uruchamia dyrektor lub vice W przypadku ich nieobecności, osoba do 
tego upoważniona 
Odizoluj miejsce w którym jest ładunek – nie dotykaj go 
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6. Procedua: SYTUACJA, GDY NASTĄPIŁO SKAŻENIE SZKOŁY (SZKOŁA 
OTRZYMUJE INFORMACJĘ O MOŻLIWYM SKAŻENIU SUBSTANCJĄ 
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ - NP. TELEFON O ZAMIARZE ATAKU). 

 
Należy wówczas:  

1) zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby 
przebywające na zewnątrz ewakuować  do budynku szkoły 
przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru  
 
2) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - 
policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na 
zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego ataku  
 
3) w budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory 
wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  
 
4) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - 
maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, 
wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus 
do zmywania skóry  
 
5) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na 
wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych do wnętrza 
pomieszczeń częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą zabezpiecza 
przed nadmiernym pochłanianiem substancji  
 
6) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac 
wymagających dużego wysiłku  
 
7) do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno 
opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien i 
innych otworów wentylacyjnych  
 
8) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 
otrzymanymi od nich wytycznymi.  
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7. Procedura: SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE 

NATYCHMIAST LUB SZYBKO PO JEGO POJAWIENIU SIĘ. 
 

Należy wówczas:  
1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać 
proszku, nie ścierać cieczy  
 
2) aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem  
 
3) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do 
przeciągów  
 
4) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność 
podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób  
 
5) powiadomić osobę odpowiedzialną za zarządzanie kryzysowe w szkole - 
dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję  
 
6) zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i 
ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz 
poprzecznie do kierunku wiatru - rejonów ewakuacji powinno być kilka, 
znajdujących się w różnych kierunkach od szkoły, gdyż nie znamy kierunku 
wiatru, z jakiego będzie wiał w czasie przedmiotowego zagrożenia, rejonem 
ewakuacji powinien być budynek/budynki, a nie otwarta przestrzeń  
 
7) natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby - 
policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe kładąc szczególny nacisk na 
zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego 
zagrożenia  
 
8) jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce 
wodą i mydłem, zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną 
substancją i włożyć do plastikowego worka  
 
9) po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania 
zgody odpowiednich służb - policja, straż pożarna, wyspecjalizowana 
jednostka zwalczania skażeń i zakażeń  
 
10) w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i 
uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację  
11) sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo 
znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.  
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12) w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki 
- maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, 
wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus 
do zmywania skóry  
 
13) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na 
wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do 
wnętrza pomieszczeń - częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą 
zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji  
 
14) powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac 
wymagających dużego wysiłku  
 
15) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie 
z otrzymanymi od nich wytycznymi.  
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8. Procedura: SYTUACJA, GDY SZKOŁA ZOSTAŁA SKAŻONA SUBSTANCJĄ 
CHEMICZNĄ/BIOLOGICZNĄ, A ZAGROŻENIE ZOSTAŁO WYKRYTE PÓŹNO, 

NP. GDY POJAWIŁY SIĘ OBJAWY REAKCJI NA SUBSTANCJĘ LUB/I 
OGNISKA ZACHOROWAŃ: 

Należy wtedy:  
1) nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać 
proszku, nie ścierać cieczy  
 
2) powiadomić osobę odpowiedzialną w szkole za zarządzanie kryzysowe - 
dyrektora, zastępcę dyrektora, osobę upoważnioną przez dyrekcję  
 
3) przykryć substancję np. kocem, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się  
 
4) pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do 
przeciągów  
 
5) opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność 
podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób  
 
6) ogłosić alarm i wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników 
znajdujących się bezpośrednio poza budynkiem, a przebywających na 
terenie szkoły ewakuować do wnętrza szkoły  
 
7) natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - 
policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk na 
zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego 
zagrożenia  
 
8) w szkole zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, 
wyłączyć klimatyzację a budynek szkoły wraz ze wszystkimi obecnymi 
wewnątrz osobami odizolować od bezpośredniego otoczenia 
przygotowując się do ewentualnej kwarantanny  
 
9) oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z 
otrzymanymi od nich wytycznymi.  
 
 
 
 
 
 
 



 

127 

 

9. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 
przypadków pedofilii w szkole  
 

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego 
zjawiska.  
w pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić 
dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego  
w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, 
zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę 
Policji  
następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację 
o stwierdzonym zagrożeniu  
wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania 
profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz 
wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą 
stwarzać zagrożenie  
w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni 
zostać powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu 
przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy 
molestowania  
wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną 
rozmowę z uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności 
zdarzenia)  
wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić 
rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat 
zdarzenia  
dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali 
działania z udziałem psychologa  lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na 
uczennicą/uczniem  
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10. Procedura : CYBERPRZESTĘPSTWO 
 

Zagrożenie łatwym dostępem do treści szkodliwych, niedozwolonych, 
nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia (pornografia, treści 
obrazujące przemoc i promujące działania szkodliwe dla zdrowia i życia 
dzieci, popularyzujące ideologię faszystowską i działalność niezgodną z 
prawem, nawoływanie do samookaleczeń i samobójstw, korzystania z 
narkotyków; niebezpieczeństwo werbunku dzieci i młodzieży do 
organizacji nielegalnych i terrorystycznych)  
Telefony/kontakty alarmowe 
krajowe  

Zgłaszanie nielegalnych treści:  
dyzurnet@dyzurnet.pl, tel. 801 615 
005, Policja 997  
 
 

Reakcja szkoły w przypadku pozyskania wiedzy o wystąpieniu zagrożenia 
będzie zależna od tego, czy: 
- treści te można bezpośrednio powiązać z uczniami danej szkoły, czy też  
-  treści nielegalne lub szkodliwe nie mają związku z uczniami danej szkoły, lecz 
wymagają kontaktu szkoły z odpowiednimi służbami.  

1. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dowody w formie 
elektronicznej (pliki z treściami niedozwolonymi, zapisy rozmów w 
komunikatorach, e-maile, zrzuty ekranu), znalezione w Internecie lub w 
komputerze dziecka. 

2.  Zabezpieczenie dowodów jest zadaniem rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka, w czynnościach tych może wspomagać ich 
przedstawiciel szkoły posiadający odpowiednie kompetencje techniczne. 
W przypadku sytuacji (1) rozwiązanie leży po stronie szkoły, zaś (2) 
należy rozważyć zgłoszenie incydentu na Policję oraz zgłosić go do 
serwisu Dyżurnet (dyzurnet.pl).  

 
W identyfikacji sprawców kluczowe znaczenie odgrywać będą zgromadzone 
dowody. W procesie udostępniania nielegalnych i szkodliwych treści małoletnim 
występują na ogół: twórca treści (np. pornografii) oraz osoby, która udostępniły 
je dziecku. Często osobami tymi są rówieśnicy – uczniowie tej samej szkoły czy 
klasy, dzieci sąsiadów. Konieczne jest poinformowanie wszystkich rodziców lub 
opiekunów dzieci uczestniczących w zdarzeniu o sytuacji i roli ich dzieci.  
 
W przypadku udostępniania (szeregowania, dzielenia się) treści opisanych 
wcześniej jako szkodliwych/ niedozwolonych/nielegalnych i niebezpiecznych 
dla zdrowia przez ucznia należy przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego 
postępowania i w jej trakcie uzmysłowić mu szkodliwość prowadzonych przez 
niego działania. Działania szkoły powinny koncentrować się jednak na 
aktywnościach wychowawczych. W przypadku upowszechniania przez 
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sprawców treści nielegalnych (np. pornografii dziecięcej) należy złożyć 
zawiadomienie o zdarzeniu na Policję.  
 
 
Dzieci - ofiary i świadków zdarzenia – należy od pierwszego etapu interwencji - 
otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną. Rozmowa z dzieckiem powinna 
się odbywać w warunkach jego komfortu psychicznego, z poszanowaniem 
poufności i podmiotowości ucznia ze względu na fakt, iż kontakt z treściami 
nielegalnymi może mieć bardzo szkodliwy wpływ na jego psychikę. W jej trakcie 
należy ustalić  
W przypadku naruszenia prawa np. rozpowszechniania materiałów 
pornograficznych z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w 
wieku do 15 lat przez osobę dorosłą należy – w porozumieniu z rodzicami 
dziecka - niezwłocznie powiadomić Policję  
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11. Procedura: CYBERPRZEMOC 
 
Cyberprzemoc –przemoc z użyciem technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych.  
 
Podstawowe formy zjawiska to: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem 
sieci, publikowanie lub rozsyłanie os mieszających, kompromitujących 
informacji, zdjęć, filmów w z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod 
kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy 
wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony 
internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i 
MMS7 ,  
 
Przypadek cyberprzemocy może zostać ujawniony przez ofiarę, świadka (np. 
innego ucznia, nauczyciela, rodzica) lub osobę bliską ofierze (np. rodzice, 
rodzeństwo, przyjaciele). W każdym przypadku należy ze spokojem wysłuchać 
osoby zgłaszającej i okazać jej wsparcie. Podziękować za zaufanie i zgłoszenie tej 
sprawy.  
Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede 
wszystkim należy okazać jej wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości i 
poszanowaniem jej uczuć . Potwierdzić , że ujawnienie przemocy jest dobrą 
decyzją. Taką rozmowę należy przeprowadzić w miejscu bezpiecznym, 
zapewniającym ofierze intymność . Nie należy podejmować kroków, kto re 
mogłyby prowadzić do powtórnej wiktymizacji czy wzbudzić podejrzenia 
sprawcy (np. wywoływać ucznia z lekcji do dyrekcji).  
Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, na początku prosimy o opis sytuacji, 
także z zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć osoby zgłaszającej 
(np. strach przed byciem kapusiem, obawa o własne bezpieczeństwo).  
 
W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter 
zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, jednorazowość /powtarzalność ). Realizując 
procedurę należy unikać działań , kto re mogłyby wtórnie stygmatyzować ofiarę 
lub sprawcę, np.: wywoływanie uczniów z lekcji, konfrontowanie ofiary i 
sprawcy, niewspółmierna kara, wytykanie palcami, etc. Trzeba dokonać oceny, 
czy zdarzenie wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy jest np. niezbyt udanym 
żartem (wtedy trzeba podjąć działania profilaktyczne mające na celu nie 
dopuszczenie do eskalacji tego typu zachowań w stronę cyberprzemocy).  
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12. Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel 
podejrzewa, że uczeń, przebywający na terenie szkoły, znajduje 
się pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej  
 

1.Nauczyciel, który zauważył zaistniałą sytuację powiadamia o swoich 
podejrzeniach wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego oraz 
Dyrekcję. 
 
2.Nauczyciel/wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze 
względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Powinien stworzyć 
warunki zabezpieczające zdrowie i życie ucznia. 
 
3.Nauczyciel/wychowawca wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu 
trzeźwości lub odurzenia. W sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub 
zdrowiu ucznia powiadamia pielęgniarkę bądź osobiście udziela pomocy 
medycznej. 
 
4.Nauczyciel/wychowawca zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych i 
zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 
 
 5.W przypadku odmowy odebrania dziecka ze szkoły przez rodziców, o 
pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub 
przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
 
6.Nauczyciel/wychowawca zawiadamia policję, jeżeli uczeń znajdujący się 
pod wpływem alkoholu zachowuje się w sposób agresywny lub gorszący 
bądź zagraża zdrowiu lub życiu innych. W przypadku stwierdzenia stanu 
nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu lub 0,25mg alkoholu 
w 1dm3wydychanegopowietrza) policja ma możliwość przewiezienia ucznia 
do izby wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeń dla zatrzymanych. O fakcie 
umieszczenia zawiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych ucznia oraz 
Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat. 
 
7.W przypadku gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki 
wychowawcze, a nadal powtarzają się przypadki, że uczeń, który nie 
ukończył 18 roku życia znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych 
substancji psychoaktywnych na terenie szkoły, dyrektor ma obowiązek 
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub Sądu Rodzinnego. 
8. Gdy uczeń skończył 18 lat a powtarza się jego zachowanie zwłaszcza 
agresywne , decyzją Rady Pedagogicznej, może zostać on skreślony z listy 
uczniów 
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13. Procedura: Gdy uczeń spożywa alkohol  lub inne środki 

psychoaktywne (w tym narkotyki , dopalacze i inne )na terenie 

szkoły 
 

1. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 
lat, stanowi wykroczenie na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26 października 1982 r. Należy o 
tym fakcie powiadomić policję, w której kompetencji leży podjęcie 
dalszych kroków. 

2. .Nauczyciel, który powziął informację o takim zdarzeniu, że na terenie 
szkoły uczniowie spożywają alkohol i inne środki psycho-aktywne 
,niezwłocznie informuje o swoich przypuszczeniach wychowawcę, 
pedagoga lub psychologa szkolnego(jeśli takowy jest). 
 

Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty grupy, ale ze względu 
bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie 
będzie zagrożone życie ani zdrowie ucznia. 
 
3.Nauczyciel/wychowawca niezwłocznie wzywa lekarza (pogotowie 
ratunkowe) w celu stwierdzenia odurzenia i ewentualnie udzielenia pomocy 
medycznej uczniowi. 
W miarę możliwości ustala, ile uczeń spożył alkoholu, jaką uczeń zażył 
substancję i w jakiej ilości 
 
.4.Nauczyciel/wychowawca niezwłocznie zawiadamia o powyższym fakcie 
dyrektora szkoły. Następnie powiadamia rodziców ucznia (np. telefonicznie), 
których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania podopiecznego ze szkoły. 
Gdy rodzice lub opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostawieniu 
ucznia w szkole bądź o przewiezieniu do placówki służby zdrowia, lub o 
przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszy policji decyduje lekarz po 
ustaleniu stanu zdrowia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  
 
5.Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod 
wpływem narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, odmawiają 
przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje 
powód do zgorszenia lub zagraża zdrowiu i życiu innych osób. 
 
6.Dyrektor przedstawia rodzicom sytuację ucznia oraz dotychczasowe 
ustalenia. Rodzice podejmują decyzję co do dalszego postępowania z 
uczniem i przejmują nad nim opiekę. 
 
7.Dyrektor stosuje karę regulaminową wobec ucznia. Ustala z wychowawcą,  
rodzicami zasady dalszego postępowania. 
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 8.Wychowawca wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym 
przeprowadzają zajęcia w klasie na temat szkodliwości zażywania 
narkotyków i spożywania alkoholu . Podejmują działania promujące zdrowy 
styl życia. 
 
9.Dyrektor szkoły konsekwentnie zgłasza policji każdy powtarzający się lub 
nowy przypadek ucznia zażywającego narkotyki lub inne substancje 
psychoaktywne. 
10. W sytuacji powtarzającej się notorycznie, Dyrekcja wraz z Radą 
Pedagogiczną może skreśli ucznia z listy , jeżeli ukończył on lat 18 
11. Gdy uczeń nie ukończył 18 roku życia –dyrektor powiadamia sąd rodzinny 
o nagminnym łamaniu procedur szkolnych przez ucznia i w wyjątkowych 
sytuacjach decyzja rady pedagogicznej może skreślić ucznia z listy  
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14. Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel lub inny 
pracownik niepedagogiczny dostrzegł, że uczeń pali papierosy, 

używa e-papierosa lub innych akcesoriów o podobnym 
zastosowaniu na terenie szkoły bądź w jej bezpośrednim 

otoczeniu: 
 

1.Nauczyciel lub pracownik szkoły, dostrzegając zaistniałą sytuację, 
powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga lub psychologa 
szkolnego. 
 
2.W sytuacji, gdy uczeń zaśmieca teren szkoły lub miejsce 
znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu placówki 
nauczyciel/wychowawca obliguje ucznia do posprzątania owego 
miejsca 
 
.3.Nauczyciel/wychowawca w porozumieniu z pedagogiem lub 
psychologiem szkolnym wyjaśnia zaistniałą sytuację i udziela mu 
nagany wychowawcy klasy. 
 
4.W przypadku ponownego zaistnienia sytuacji należy o tym fakcie 
powiadomić dyrektora szkoły oraz wezwać rodziców lub opiekunów 
prawnych i przeprowadzić w ich obecności rozmowę wychowawczą z 
uczniem. Dyrektor szkoły może ukarać ucznia naganą 
 
.5.W przypadku dalszego niestosowania się do zakazu palenia, 
używania e-papierosa lub innych akcesoriów o podobnym 
zastosowaniu na terenie szkoły i jej najbliższym otoczeniu oraz 
wykorzystania wszystkich środków wychowawczych w porozumieniu 
z dyrektorem szkoły należy wezwać policję lub straż miejską w celu 
udzielenia uczniowi mandatu. 
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15. Procedura: Postępowanie w przypadku ucznia sprawiającego 
trudności wychowawcze(zachowania utrudniające prowadzenie 

zajęć, agresja 
fizyczna, psychiczna i słowna, straszenie i szantażowanie kolegów 

 
1.Nauczyciel dostrzegając zaistniałą sytuację zwraca uczniowi uwagę, 
zmusza go do zaprzestania nagannego zachowania. Wpisuje uwagę do 
dziennika lekcyjnego. O zdarzeniu informuje wychowawcę klasy. 
 
2.Nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga lub 
psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły. 
 
3.Nauczyciel/wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z 
uczniem i świadkami zdarzenia. 
 
4.Nauczyciel/wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej 
sytuacji i prosi o niezwłoczne przybycie do szkoły. 
 
5.Nauczyciel/wychowawca w obecności psychologa lub pedagoga 
szkolnego przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami. Informuje 
rodzica o możliwościach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
ucznia i rodziców. 
 
6.Wychowawca wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym 
przeprowadza zajęcia wychowawcze, poruszając tematy związane z 
agresją rówieśniczą lub organizuje pomoc specjalistyczną uczniowi i 
jego rodzicom, jeśli zachodzi taka potrzeba 
 
7.Dyrektor stosuje karę regulaminową wobec ucznia. Ustala z 
wychowawcą, rodzicami zasady dalszego postępowania.  
 
8.W sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki 
oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie 
ucznia, spotkania z pedagogiem lub psychologiem szkolnym), a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 
powiadamia sąd rodzinny lub policję. 
9. Dyrektor może nałożyć karę statutową 
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16. Procedura postępowania w przypadku próby 

samobójczej lub samobójstwa ucznia  

Samobójstwa stanowią drugą po wypadkach i śmiertelnych urazach 
przyczynę zgonów dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. Szacuje 
się, że w Polsce rocznie próbę samobójczą podejmuje 4 -5 tysięcy 
uczniów, z czego ok. 350 kończy się śmiercią. Jako główne czynniki 
ryzyka zachowań samobójczych wymienia się: zaburzenia psychiczne ( 
zaburzenia osobowości, depresje, schizofrenia), złe funkcjonowanie 
społeczne, osierocenie, trudna sytuacja rodzinna, poczucie bezsensu i 
beznadziejności, fascynacja śmiercią 

 

1.    Każdy pracownik  Szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o 

ryzyku wystąpienia zachowania autodestrukcyjnego u ucznia; powinien niezwłocznie 

poinformować o tym psychologa/pedagoga szkolnego oraz dyrektora Szkoły. 

    1)    W przypadku zaobserwowania na przestrzeni kilku tygodni, już czterech z 

poniższych objawów,  należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia dziecku 

pomocy.  

 

Sygnały ostrzegawcze – objawy zespołu presuicydalnego (Szymańska, 2012) 

 

    a)    Wczesne sygnały ostrzegawcze 

        - Izolacja od rodziny i przyjaciół 

        - Zainteresowanie tematyką śmierci 

        - Wyraźne zmiany osobowości i nastroju 

        - Trudności z koncentracją, obniżenie wyników w nauce 

        - Zaburzenia snu i apetytu 

        - Utrata zainteresowania dotychczasowymi rozrywkami 

        - Objawy psychosomatyczne 

        - Znudzenie, zobojętnienie 

        - Utrata zainteresowania rzeczami dotąd istotnymi (np. wyglądem) 

 

    b)    Sygnały wysokiego ryzyka 

        - Rozmawianie o samobójstwie lub jego planowanie 

        - Nagłe impulsywne zachowania 

        - Zachowania buntownicze i ucieczkowe 

        - Nagłe stosowanie substancji psychoaktywnych 

        - Odrzucanie pomocy 

        - Samooskarżanie („jestem złym człowiekiem”, poczucie „psucia i gnicia w 

środku”) 

        - Komunikaty na temat braku sensu, beznadziejności życia, braku wyjścia 

        - Nieprzyjmowanie pochwał i nagród 

        - Komunikowanie, że niedługo przestanie się być problemem lub się zniknie 
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        - Nagła poprawa samopoczucia (może oznaczać, że po trudnej walce 

wewnętrznej, uczeń podjął decyzję o samobójstwie i odczuwa ulgę) 

        - Rozdawanie ulubionych przedmiotów 

        - Przygotowanie testamentu 

        - Komunikaty: „jestem zły”, „nie powinienem się urodzić, „chcę umrzeć” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych. 

 

    1)    Dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Zespołu ds. interwencji 

kryzysowych/konfliktowych. 

    2)    Zespół  ds. interwencji kryzysowych 

        a)    ustala, które z  sygnałów ostrzegawczych występują u danego ucznia, 
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        b)    przeprowadza analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w oparciu o 

dostępne w szkole informacje, w celu wstępnego ustalenia przyczyn złej kondycji 

psychicznej ucznia,  

        c)    niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami w celu przekazania informacji o 

zagrożeniu oraz podejmuje z nimi współpracę zmierzającą do ustalenia przyczyn 

zmian w zachowaniu ucznia, 

        d)    udziela pierwszego wsparcia rodzinie ucznia oraz wskazuje placówkę, gdzie 

może ona  uzyskać specjalistyczną pomoc, 

        e)    ustala z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów w celu 

monitorowania  problemów ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza 

popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób 

postronnych). 

 

    1)    Po uzyskaniu informacji o sytuacji zagrożenia pracownik Szkoły nie 

pozostawia ucznia samego, stara się przeprowadzić go do gabinetu 

psychologa/pedagoga/pielegniarki  lub w inne ustronne, bezpieczne miejsce. 
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    2)    Psycholog/pedagog szkolny - udziela wsparcia emocjonalnego oraz podejmuje 

próbę porozumienia się z uczniem i wypracowania wspólnych działań 

 

    3)    Pracownik Szkoły w dostępny sposób informuje o zaistniałej sytuacji 

dyrektora/wicedyrektora Szkoły. 

 

    4)    Dyrektor/wicedyrektor Szkoły informuje o zagrożeniu rodziców,  przekazuje 

dziecko pod ich opiekę oraz zobowiązuje ich do pilnej konsultacji u właściwego 

specjalisty.  

 

5 )dyrektor /wicedyrektor Szkoły w celu doprowadzenia do konsultacji 

specjalistycznej wzywa pogotowie ratunkowe  

informując dyspozytora o zamiarach ucznia. 

 

    6)    Jeżeli domniemaną przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia 

Dyrektor/wicedyrektor Szkoły informuje odpowiednie instytucje i przekazuje go pod 

ich opiekę (np. policji). 

    7)    Dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Zespołu ds. interwencji kryzysowych 

 

    8)    Zespół  ds. interwencji kryzysowych 

        a)    przeprowadza analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego 

ustalenia przyczyn zaistniałego zagrożenia,  

        b)    udziela pierwszego wsparcia rodzinie ucznia oraz wskazuje placówkę, gdzie 

może ona  uzyskać specjalistyczną pomoc, 

        c)    ustala z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów w celu monitorowania 

sytuacji ucznia po jego powrocie do Szkoły. 

 

 

 

 

 

4.    Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę 

samobójczą. 

 

NIGDY NIE ZOSTAWIAMY UCZNIA SAMEGO-NIGDY (izolujemy go od 

pozostałych, wzywamy pracownika szkoły -  osobę dorosłą do pomocy) 

 

    1)    Jeśli próba samobójcza ma miejsce w Szkole: 

 

        a)    wychowawca (nauczyciel, pracownik) wzywa pogotowie ratunkowe 

informując dyspozytora o rodzaju zdarzenia, 

        b)    wychowawca (nauczyciel, pracownik) udziela pierwszej pomocy 

przedmedycznej, a następnie w dostępny sposób powiadamia o zdarzeniu dyrektora 
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Szkoły, 

        c)    dyrektor Szkoły powiadamia rodziców o zdarzeniu, 

        d)    dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Zespołu ds. interwencji kryzysowych 

        e)    Zespół  ds. interwencji kryzysowych/konfliktowych lub wskazana przez 

niego osoba, udziela pierwszego wsparcia rodzinie ucznia oraz wskazuje placówkę, 

gdzie może ona uzyskać specjalistyczną pomoc, 

        f)    dyrektor Szkoły pod rygorem tajemnicy informuje Radę Pedagogiczną o 

próbie samobójczej ucznia w celu obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do 

szkoły oraz podjęcia wspólnych działań. 

        g)    Zespół  ds. interwencji kryzysowych planuje pomoc psychologiczno-

pedagogiczną udzielaną innym uczniom Szkoły (przede wszystkim grupie klasowej) 

oraz pracownikom Szkoły przez psychologa/pedagoga szkolnego lub specjalistów z 

Zespołu Interwencji Kryzysowej działającego przy Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej     

 

2)    Jeśli próba samobójcza miała miejsce poza terenem Szkoły, a rodzic 

poinformował o tym Szkołę:  

 

        a)    dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Zespołu ds. interwencji kryzysowych 

        b)    Zespół  ds. interwencji kryzysowych przekazuje rodzicom informacje o 

możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą, 

        c)    dyrektor Szkoły pod rygorem tajemnicy informuje Radę Pedagogiczną o 

próbie samobójczej ucznia w celu obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do 

szkoły oraz podjęcia wspólnych działań. 

        d)    Zespół  ds. interwencji kryzysowych planuje dalsze działania mające na 

celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa, atmosfery życzliwości i wsparcia po jego 

powrocie do szkoły 

 

Str 31 

         

5.    Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po powziętej próbie 

samobójczej. 
    1)    Przed powrotem do Szkoły po powziętej próbie samobójczej konieczne jest 

dostarczenie przez rodziców ucznia informacji/zaświadczenia od lekarza psychiatry o 

braku przeciwwskazań do uczenia się dziecka na terenie szkoły w grupie klasowej. 

    2)    Pedagog / psycholog szkolny we współpracy z wychowawcą otaczają ucznia 

wzmożoną opieką np. poprzez udzielenie wsparcia w postaci rozmów oraz ustala z 

rodzicami zasady wzajemnych kontaktów w celu monitorowania  problemów ich 

dziecka. 

    3)    W przypadku uzyskaniu ze Szkoły informacji o zaistnieniu przesłanek 

mogących świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia ucznia, rodzic ma obowiązek 

odebrać dziecko ze Szkoły i skorzystać z pomocy odpowiedniego specjalisty. 
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6.  W przypadku śmierci ucznia na terenie szkoły-  w wyniku samobójstwa  

 

1)Dyrektor Szkoły informuje o zaistniałej sytuacji organ prowadzący 

oraz  nadzorujący Szkołę. Wzywa policje i pogotowie  

 

2).  W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa wychowawcy klas 

przekazują wiadomość na forum swoich klas (należy unikać przekazywania 

informacji na forum szkoły).  

 

  W komunikacie skierowanym do uczniów należy: 

    1)    ograniczyć się do absolutnego minimum,  

    2)    unikać sensacyjnego rozgłosu, 

    3)    nie wspominać ani nie opisywać metody samobójstwa oraz miejsca, w którym 

je popełniono, 

    4)    unikać gloryfikowania ucznia, 

    5)    położyć nacisk na żałobę po śmierci, cierpienie ludzi z najbliższego otoczenia 

(konsekwencje dla osób, które pozostały), 
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    6)    przekazać informacje o dostępnej pomocy – lista dostępnych placówek z 

aktualnymi adresami i numerami telefonów oraz telefonów zaufania. 

 

5.   Szkoła ściśle współpracuje  z właściwymi instytucjami. 

 

1    Na każdym etapie realizacji procedury Dyrektor Szkoły może zwrócić się o 

pomoc do Zespołu Interwencji Kryzysowej działającego przy Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej 

2..    Dyrektor Szkoły wyznacza osobę do kontaktów z mediami. 

3..    Ze wszystkich zdarzeń mających miejsce na terenie Szkoły sporządzane są 

notatki służbowe. 

4.    Spotkania Zespołu  ds. interwencji kryzysowych/konfliktowych są 

protokołowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEŚLI UCZEŃ POPEŁNI SAMOBÓJSTWO NALEŻY PAMIĘTAĆ O KILKU 
ZASADACH: 
 

1.  Po samobójstwie lub usiłowaniu popełnienia może dojść do zjawiska 
zakażania się samobójstwem (tzw. Efekt Wertera). Należy 
zidentyfikować wszystkich uczniów o złym stanie emocjonalnym lub ze 
skłonnościami samobójczymi i otoczyć ich większą opieką i wsparciem 
–takie osoby często identyfikują się z samobójcami. 

 
3. Koledzy szkolni, personel i rodzice powinni być poinformowani o 

wydarzeniu. Należy również stworzyć możliwość do przepracowania 
emocji z tym związanych. 
 

4. W czasie dyskusji, rozmów nie można dopuścić do gloryfikowania tego 
typu zachowań oraz do idealizacji osoby samobójcy. 
 

 
5. Nie należy organizować uroczystości o charakterze wspominkowym, 

ani apeli szkolnych, na których informowano by o zdarzeniu. 
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6.  Uczniowie powinni uzyskać informację o miejscach, w których uzyskaliby 
pomoc w czasie kryzysu oraz numery telefonów zaufania 
 
 
 
 
 

 

 

Samobójstwo jest wydarzeniem natury ludzkiej, o 
którym niezależnie od tego, ile już zostało powiedziane i 
napisane, w każdej epoce, na nowo trzeba rozprawiać”. 
Johann Wolfgang Goethe 
 
 
 
 

 

 

Co zrobić, by uchronić się przed odpowiedzialnością karną, gdy dojdzie do 

tragedii? 

 

Odpowiedź: W tej sytuacji możesz ponieść odpowiedzialność karną za  nieudzielenie 

pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie lub za niedopełnienie swoich 

obowiązków. Żeby uchronić się przed odpowiedzialnością, musisz prowadzić pełną i 

rzetelną dokumentację dla każdego ucznia, a także dokumentować wszelkie działania 

podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole (art. 162 i art. 231 ustawy K.K 

z 6 czerwca 1997 r.). 

 
Rzetelna dokumentacja może uchronić Cię przed odpowiedzialnością karną 

W przypadku próby samobójczej ucznia w Twojej szkole przed odpowiedzialnością 

karną uchroni Cię przedstawienie następujących dokumentów: (informacja Portal 
Oświatowy) 

1. potwierdzenie zapoznania nauczycieli z przepisami prawa w zakresie 

bezpieczeństwa (rozporządzenia, regulamin pracy itd.), 

2. program wychowawczy i profilaktyki, 

3. statut szkoły (prawa i obowiązki uczniów, kary i nagrody, system oceniania 

zachowania), 

4. dokumentacja lekcji wychowawczych w tej klasie i realizacji programu 

wychowawczego szkoły – wnioski z rad pedagogicznych, spostrzeżenia 
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nauczycieli dotyczące sytuacji wychowawczej w szkole, protokoły spotkań z 

rodzicami, 

5. dokumentacja dotycząca ocen, w tym oceny zachowania uczennic,uczniów 

związanych ze sprawą, również tej osoby, która targnęła się na życie, 

6. dokumentacja w zakresie rozpoznawania potrzeb środowiska uczniów 

(ankiety, opracowania wyników, wnioski z rady pedagogicznej, na której były 

omawiane, informacje od rodziców, np. zaprotokołowane w protokole rady 

rodziców), 

7. dokumentacja wspomagania nauczycieli w rozwoju ich umiejętności 

wychowawczych (protokoły spotkań, materiały edukacyjne), 

8. dowody współpracy z policją i strażą miejską w zakresie rozpoznawania 

(uzyskiwania informacji) ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w 

okolicy szkoły i na jej terenie 
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17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM 
SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 
 

1.Nauczyciel –wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy 
sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego. 
 
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 członkami zespołu 
wychowawczego/kryzysowego, celem uzyskania pomocy i wsparcia w 
przezwyciężaniu problemów wychowawczych. 
 
5.Nauczyciel informuje rodzica ucznia o możliwości uczestniczenia w 
spotkaniu zespołu wychowawczego/kryzysowego 
 
.6.Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia 
trudności ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica, lub we 
współpracy z pedagogiem szkolnym podpisuje kontrakt  
 
7.Pedagog we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę 
problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia. 8.Wychowawca 
występuje do rodzica o 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, a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, 
nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z 
uczniem agresywnym.  
 
10.Na najbliższym zebraniu Rady Pedagogicznej nauczyciel 
szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, 
przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dzień 
dzisiejszy. 
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18. PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSEM W 
SZKOLE - PROCEDURY OGÓLNE 

 

Procedury i strategie to narzędzie efektywnego reagowania na trudne 
lub zaskakujące sytuacje wychowawcze. Szczególny obowiązek 
reagowania na niepokojące sygnały i zachowania ucznia spoczywa 
na nauczycielach. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego 
rozpoznawania problemu i podejmowania oddziaływań 
profilaktycznych (uprzedzających), wychowawczych 
(interwencyjnych), a czasami także resocjalizacyjnych 
(naprawczych).  
 
Schemat zarządzania kryzysem w szkole dzielimy na okresy:  

okres przed kryzysem –działania uprzedzające 

okres kryzysu i bezpośrednio po kryzysie –działania interwencyjne 

później –działania naprawcze. 
 
Działania uprzedzające: 

zebranie informacji o skali zjawisk mających wpływ na powstanie kryzysu, 

poznanie dostępnej infrastruktury pomocy, 

poznanie skutecznych i dostępnych form pomocy, 

opracowanie planu kryzysowych działań w tym procedur powiadamiania, 
ochrony i wsparcia psychicznego, 

praktyczne uzgodnienie form i zasad współpracy z potencjalnymi 
partnerami –uzgodnienie planów kryzysowych z poszczególnymi służbami 
(policją, strażą pożarną, wydziałem zarządzania kryzysowego, Centrum 
Zarządzania Kryzysowego), 

wyznaczenie członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego, 

ustalenie lokalizacji zbierania się SZK, 

rozpoznanie potrzeb szkoleniowych kadry 

,przeszkolenie i ćwiczenia w zakresie stosowania procedur, działań 
wynikających z planów kryzysowych, 

wizualizowanie procedur, planów, inne formy promocji –druk plakatów, 
ulotek, 

przygotowanie zarządzających szkołą oraz SZK do działań w kryzysie, 

“oswajanie” z psychologicznymi konsekwencjami narażenia na stres 
pourazowy, przekazywanie sugestii co do roli wzajemnej pomocy, pomocy 

specjalistycznej, ryzyka zachowań, reakcji destrukcyjnych. 
 

 

 

Działania interwencyjne: 
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ochrona, kierowanie, łączenie 

,działania formalne –powiadamianie organów nadrzędnych, 

zebranie Szkolnego Zespołu Kryzysowego, 

gromadzenie informacji o zdarzeniu, wstępna diagnoza 

,koordynowanie napływających informacji, 

analiza problemów, 

szacowanie priorytetów, nadawanie rangi, 

ocena potrzeb, 

informowanie, 
koordynowanie i właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich, oferowanej 
pomocy, 

doraźna pomoc psychologiczna  
 
.Działania naprawcze: 

koordynacja współpracy z innymi zaangażowanymi w działania instytucjami, 

ocena potrzeb –ustalenie w jaki sposób zdarzenie wpłynęło na stan 
psychiczny ludzi(uczniowie, personel, rodzice) i funkcjonowanie szkoły, 

opracowanie programu poradnictwa kryzysowego adresowanego do 
poszczególnych grup–w tym uczniów i rodziców, 

koordynacja pracy osób zaangażowanych w pomaganie poszkodowanym 

kierowanie do specjalistów.  
 
Realizatorzy działań kryzysowych. 
 Zadania poszczególnych instytucji. Realizacja wszelkich działań 
kryzysowych dotyczy bezpośrednio zaangażowanych w kryzys placówek, jak 
i instytucji nadzorujących, interweniujących i wspierających. Dyrektor, po 
zebraniu informacji o skali kryzysu, podejmuje decyzję o uzyskaniu pomocy z 
zewnętrznych zasobów. 
 

Szkoła (obszar działań wewnątrzszkolnych): 

powołanie Szkolnego Zespołu Kryzysowego, 

opracowanie lub adaptacja znanych procedur na wypadek konkretnych 
zdarzeń, 

omówienie poszczególnych procedur w ramach innych zespołów szkolnych, 
np. wychowawczego, 

podejmowanie działań interwencyjnych przez  
wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa –niezwłoczne reagowanie 
na krytyczne zdarzenia wychowawcze, 

zwracanie się po pomoc i interwencję do instytucji wymiaru sprawiedliwości, 
wojska, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego (wg kompetencji 
służb), 

podejmowanie współpracy z placówkami wsparcia ogólnego i 
specjalistycznego, 
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organizowanie szkolnych form pomocy i wsparcia (np. udzielanie konsultacji 
pedagogicznych, zajęć socjoterapeutycznych, in.).Placówki wsparcia 
ogólnego (Kuratorium Oświaty, PPP, in.) 

wsparcie w działaniach kryzysowych wg kompetencji, 

nadzór merytoryczny, 

badanie, monitorowanie skuteczności, 

edukacja, 

koordynowanie wsparcia specjalistycznego. 
 
Zakres obowiązków pracowników szkoły, na wypadek krytycznych zdarzeń 
szkolnych: 
 
Pielęgniarka (jeśli jest dostępna) 

:udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, 

zgłaszanie potrzeb pomocy medycznej 

wyznaczanie osób towarzyszących uczniom odwożonym do szpitali, 

udzielanie uczniom informacji o ew. konsekwencjach dla zdrowia, jakie 
niesie ze sobą incydent, 

przekazanie lekarzom kluczowych informacji o sytuacji poszkodowanych, 
Wychowawca, inni nauczyciele: 

powiadomienie uczniów w klasie i podjęcie tematu w dyskusji, 

niezwłoczne zidentyfikowanie uczniów potrzebujących porady, pomocy i 
zawiadomienie o tym psychologa, pedagoga lub specjalistę wspierającego 
szkołę, 

eskortowanie uczniów szczególnie pobudzonych, roztrzęsionych do miejsca 
udzielania pomocy, 

monitorowanie stanu uczniów w okresie późniejszym, 

towarzyszenie uczniom rannym, chorym, 

angażowanie zespołu klasowego w konstruktywne lub pożądane formy 
aktywności 
Nn  
Pedagog, psycholog: 

koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczną, w tym 
zgłaszanie zapotrzebowania wsparcia w tym zakresie, 

stałe udzielanie informacji –informacja jest podstawową formą pomocy w 

sytuacji krytycznej, 
 
pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami, 

kontaktowanie się z sąsiednimi szkołami w sprawie ew. wsparcia w opiece 
nad uczniami, 

prowadzenie ewidencji uczniów, którym należy udzielać pomocy, 
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informowanie rodziców / opiekunów prawnych o konieczności udzielania 
pomocy i zachęcanie do kontynuowania stosownych form pomocy poza 
szkołą, 

pomoc rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci 
na zdarzenie kryzysowe, 

pomoc pracownikom szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami na 
zdarzenie kryzysowe. 
Sekretariat szkoły: 

zawiadamianie członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego o miejscach, 
terminach spotkań, 

kierowanie służb interweniujących do miejsca incydentu, udzielanie 
informacji o topografii budynku, specyficznych cechach sytuacji, 

kierowanie wszelkich telefonów, zapytań od mediów do dyrektora 
szkoły/instytucji wyznaczonej do kontaktów z mediami.  
 
Schemat postępowania działań interwencyjnych  
Dyrektor: 

ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia, 

pozyskuje kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był 
świadkiem, jak zdarzenie się zaczęło), 

w uzasadnionych sytuacjach –powiadamia Policję (997, 112), straż pożarną 
(998,112), pogotowie ratunkowe (999, 112) 

,rozpoczyna realizację szkolnych procedur ewakuacji, 

powołuje Szkolny Zespół Kryzysowy, 

w uzasadnionych sytuacjach –wzywa placówkę wsparcia (np. Centrum 
Zarządzania Kryzysowego) 

,zawiadamia przez ogłoszenie lub w inny dostępny sposób personel szkoły, 

chroni (odizolowuje) wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo, 

podejmuje działania zapobiegające dezinformacji, chaosowi, 

upewnia się, że wszyscy są bezpieczni, 

zarządza kontrolę wejść/wyjść w szkole, 

utrzymuje kontakt z personelem szkoły, aby monitorować sytuację, 

kieruje uczestnikami zdarzeń, 

na bieżąco zawiadamia jednostkę policji/straży pożarnej o przebiegu 
zdarzeń, monituje o zmianach, 

zbiera świadków i poszkodowanych w zdarzeniu 

,zbiera kluczowe informacje niezbędne do dalszych działań, 

organizuje udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej rannym 

(zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom),kontroluje obecność uczniów i 
personelu, 

wyznacza osobę do zawiadamiania rodziców/opiekunów prawnych uczniów, 

zleca zabezpieczenie miejsca zdarzeń, śladów, 

współpracuje z policją lub odpowiednimi służbami w rozwiązaniu problemu 
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,kieruje współpracą personelu ze służbami, 

zawiadamia służby interweniujące, personel, rodziców/opiekunów o 

ustabilizowaniu sytuacji,inicjuje działania naprawcze. Kontakt z mediami w 
sytuacji kryzysowej 
 
 
1.Dyrektor szkoły może nawiązać współpracę z przedstawicielami mediów. 
2.Współpracuje ze Szkolnym Zespołem Kryzysowym w przygotowywaniu 
oficjalnych komunikatów dla mediów. 
3.Dyrektor szkoły wyznacza osobę spośród personelu szkoły lub zespołu 
kryzysowego, odpowiedzialną za kontakt z dziennikarzami. 
4.Wyłącznie osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły przekazuje 
informacje do mediów. 
5.Dyrektor szkoły wyznacza miejsce, z którego będą udzielane informacje 
podczas kryzysu. 
6.Należy zwróć uwagę, aby dziennikarze otrzymywali informacje od 
wyznaczonego personelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Str 41 
 

19. Procedura: NIEBIESKA KARTA  
 

Dlaczego trudno pomóc?  
Przemoc w domu stanowi dla dziecka doświadczenie kontroli 
sprawowanej nad nim, określania jego potrzeb i decydowania o ich 
zaspokojeniu.  
Pozwól dziecku wiedzieć, co będzie się działo w trakcie i po interwencji, 
aby dać mu minimalne poczucie kontroli nad sytuacją. Opowiedz mu, 
dostosowując się do jego możliwości rozwojowych, o zmianach, jakie zajdą w 
życiu jego i jego rodziny . 
 
Podstawowe założenia procedury „Niebieskiej Karty” oraz zobowiązanie do jej 
prowadzenia zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) zwanej 
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dalej u.p.p.r. Rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wzorów formularzy „Niebieska Karta” zostało wydane przez Radę Ministrów w 
dniu 13 września 2011 roku (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) 
 

Schemat procedury „Niebieskie Karty” 

1.  Niebieska Karta, oznaczone kolejno literami A, B, C i D.  

2. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza 

„Niebieska Karta A” przez przedstawiciela jednego z pięciu podmiotów: 

Policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych.  

3. Po wypełnieniu formularza A, należy go bezzwłocznie, nie później niż w 

ciągu 7 dni przekazać do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny, w której istnieje 

podejrzenie występowania przemocy. (MOPS, GOPS , inne) 

4. Wypełnienie formularza Niebieska Karta A powinno odbywać się w 

obecności osoby co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta 

przemocą w rodzinie, która otrzymuje od osoby wszczynającej 

procedurę formularz „Niebieska Karta B”, zawierający podstawowe 

informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazanie miejsc, 

do których osoba doznająca przemocy może się zwrócić po pomoc, 

właściwych ze względu na jej miejsce zamieszkania3. 

5.  Po otrzymaniu formularza A przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego 

w ciągu 3 dni przekazuje go pozostałym członkom zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupie roboczej.  
Str 42 

6. Równolegle do obiegu formularza „Niebieska Karta A”, podmiot który  

wszczął procedurę podejmuje działania opisane w rozporządzeniu NK,  

7.  Bez względu na to, czy formularz Niebieska Karta A trafił do zespołu 

interdyscyplinarnego czy grupy roboczej, kolejnymi czynnościami w 

procedurze są zaproszenie na posiedzenie zespołu lub grupy osoby, co do 

której istnieje podejrzenie, 3 Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko formularz 

NK B otrzymuje osoba dorosła, która je reprezentuje. Jeżeli przemoc została zgłoszona 

przez osobę trzecią, również ona otrzymuje formularz NK B.  
że została dotknięta przemocą w rodzinie  
8.  wezwanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w 

rodzinie .  

9. W trakcie spotkania z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że została 

dotknięta przemocą w rodzinie wypełnia się formularz „Niebieska Karta 

C”, zawierający plan pomocy rodzinie, 

10. W czasie spotkania z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie wypełnia się formularz „Niebieska Karta D”.  
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11. Zaznaczyć należy, że spotkania nie mogą się odbyć w tym samym 

miejscu i czasie. Po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 

stwierdzeniu, że przemoc ustała lub w przypadku rozstrzygnięcia o braku 

przesłanek do prowadzenia procedury, następuje jej zakończenie 

 
 
 
 
 
Nauczycieli obowiązuje formularz A (wszczynamy postępowanie 
poprzez zgłoszenie do komisji /zespołu interdyscyplinarnego, 
działającego w określonym miejscu poza szkołą) 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Procedury postępowania szkoły w przypadku trudności 

wychowawczych, konfliktów między uczniami w „Computer 

College” w Koszalinie. 

I. Przekazanie (przez nauczycieli, pracowników) informacji do  wychowawcy klasy o 
niewłaściwej postawie ucznia w czasie zajęć ( zachowanie, frekwencja na 
poszczególnych przedmiotach). 

II. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem informując go o 
czekających rezultatach oraz o  konsekwencjach w przypadku braku zmiany 
zachowania.  

III. Udokumentowana (notatka służbowa) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z 
uczniem – zawarcie ustnej umowy. 

IV. W przypadku braku poprawy dokonujemy wpis do zeszytu zgłoszenia uczniów 
do rozmów wychowawczych w celu przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej lub 
dyscyplinującej z pedagogiem szkolnym, ewentualne spisanie kontraktu (prawa, 
obowiązki , określone zasady monitoringu procesu zmian w zachowaniu): 
1. Przedstawienie rodzicom w obecności ucznia podjętych dotychczasowych 

działań naprawczych z 
     uczniem. 

2. Spisanie kontraktu 
a/ zakres zobowiązań ucznia (czyli jasnych zasad zachowania, których uczeń 

ma przestrzegać, 
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b/ określenie konsekwencji jakie uczeń poniesie w przypadku złamania 

ustalonych zasad, 

c/ termin na jaki obowiązuje kontrakt i termin spotkania oceniającego, 

           d/ informacje o kontrakcie należy przekazać innym nauczycielom, w celu 

udzielenia wsparcia  

               w realizacji zaproponowanych rozwiązań. 

        ZASADY  MONITOROWANIA obserwacja, rozmowy wychowawcy z innymi 

nauczycielami  

i pracownikami szkoły (zeszyt zgłoszenia uczniów do rozmów wychowawczych).Jeżeli 

uczeń nie zmieni swojej postawy a rodzic nie stawi się na spotkanie, bez 

uzasadnienia procedura jest kontynuowana. 

V. Rozmowa dyscyplinująca przeprowadzona przez  dyrektora szkoły - udzielenie 
nagany. 

VI. Ewentualne wsparcie instytucji zewnętrznych dla ucznia i rodziców: 
          a/ ponowne wezwanie rodziców, 

          b/ rozmowa o zaistniałej sytuacji w obecności ucznia i wychowawcy - 

zobowiązanie rodziców do  

             skorzystania z pomocy możliwej do  udzielenia przez szkołę lub inne 

instytucje wspierające  

             rodzinę i dziecko  ( np. psycholog, terapeuta, GKRPA, PPP, lekarz specjalista, 

MOPS, itp.), 

 Pedagog przekazuje wskazówki i adresy punktów konsultacyjnych 

         c/ określenie czasu na jaki obowiązują powyższe ustalenia i trybu ich 

weryfikacji, 

         d/ określenie form współpracy rodziców i szkoły. 

VII. Rozmowa profilaktyczno-wychowawcza z uczniem w obecności rodziców: 
1. Ocena sytuacji bieżącej, 
2. Omówienie przebiegu dotychczasowych działań podjętych przez szkołę w 

celu pomocy uczniowi w wyeliminowaniu jego niepożądanego zachowania, 
3. Przekazanie informacji o dalszych konsekwencjach wynikających ze Statutu 

szkoły. 
VIII.  W przypadku wyczerpania w/w procedur i możliwości poprawy zachowania 

ucznia, oraz jeżeli rodzice notorycznie uchylają się od kontaktów ze szkołą – w 
przypadku uczniów sprawiających często problemy wychowawcze, szkoła 
podejmuje procedurę skreślenia ucznia z listy klasy. 
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Zasady postępowania z uczniem, który agresywnie i w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu innych zachowuje się na 

terenie szkoły. 

1) Po stwierdzeniu agresywnego zachowania się ucznia, nauczyciel prowadzący 
zajęcia w danej klasie zleca przewodniczącemu klasy lub jego zastępcy 
sprowadzenie pomocy (pedagog, dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel biblioteki, 
sekretarka) w celu odizolowania ucznia agresywnego. 

2) Przekazanie ucznia agresywnego pod opiekę osoby wspomagającej (pedagog, 
dyrektor, wicedyrektor, sekretarka) lub w zależności od sytuacji pozostawienie 
osoby wspomagającej z klasą i udanie się w miejsce odosobnione (gabinet 
pedagoga, dyrektora, wicedyrektora) w celu wyciszenia ucznia i rozmowy z nim.  

3) W przypadku gdy nasze działania nie przyniosą oczekiwanego skutku (wyciszenia 
ucznia)  

1. wzywamy rodzica lub opiekuna oraz lekarza w celu ustalenia przyczyn 
agresywnego zachowania ucznia,  

2. lekarz podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z uczniem (wydając 
ją na piśmie). 

  

W przypadku uczniów sprawiających problemy wychowawcze zagrażające 

zdrowiu i życiu koleżanek/kolegów szkoła (nauczyciele i pracownicy szkoły) po 

zapoznaniu rodziców z sytuacją, są zobowiązani poinformować o fakcie sąd 

rodzinny, policję. 
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21. Procedura uzyskania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w 

Informatycznym Liceum Ogólnokształcącym oraz w Publicznym 

Technikum Informatycznym „ Computer College” w Koszalinie 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych( Dz. U. z 2015 r. poz. 843) 

 

Procedura postępowania: 

 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem 

w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego ( drugi język obcy – 

obowiązkowy język nauczany w oddziale klasowym w  mniejszym wymiarze godzin 

zgodnie z ramowym planem nauczania). 

2. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna 

prawnego. 

3. Rodzic/ prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek ( załącznik 

nr 1) wraz z oryginałem opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję ( załącznik nr 2) o zwolnieniu ucznia z nauki 

drugiego języka do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. 

- Rodzic/ prawny opiekun odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. 

- Wychowawca ucznia otrzymuje egzemplarz decyzji od dyrekcji szkoły, odnotowuje 

zwolnienie w dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen oraz informuje nauczyciela 

uczącego. 

- Trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia. 

5. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi/ prawnemu opiekunowi przysługuje 

prawo do odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie w terminie 14 dni od jej doręczenia. 
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6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „ 

zwolniony”. 

7.Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecnym na 

tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi bądź 

ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na 

podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/ prawnego opiekuna ucznia. O tym 

fakcie informowani są nauczyciel uczący przedmiotu i wychowawca klasy. 

8. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszych 

zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast rodziców ( opiekunów ) na pierwszym 

zebraniu z rodzicami. 

9. Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016. 

Procedurę wprowadzono na mocy Uchwały Rady pedagogicznej nr 17/2014/2015 z 

dnia 27 sierpnia 2015 r. 
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Załącznik nr 1 do procedur 

Uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego  

 w „ Computer College” 

 

Koszalin, dnia ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

( imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna) 

……………………………………………………………………… 

( adres zamieszkania)  

 

 

 

DYREKTOR  

Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego „ Computer College” 

oraz Publicznego Technikum Informatycznego „ Computer College” w Koszalinie 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego - 

………………………………………………… 

mojego syna/ córki * ………………………………………………….. ucznia/ uczennicy klasy * 

……………………………….  

na podstawie 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

( nazwa opinii lub orzeczenia) 

numer ………………………………………. z dnia 

…………………………………………………………………………………………….. 
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wydanej / wydanego przez 

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

………………………………………………….. 

Podpis rodzica ( prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku ze zwolnieniem syna/ córki* ………………………………………………………………… z 

zajęć nauki drugiego języka obcego proszę o zwolnienie z obowiązku obecności na 

zajęciach z tego języka, gdy są one na pierwszej / ostatniej lekcji.  

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo 

syna/ córki* w tym czasie poza terenem szkoły. 

……………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                              

Podpis rodzica ( prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 

 

 

Załącznik nr 2 do procedur 

Uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego  

 w „ Computer College” 

Koszalin, dnia ………………….. R. 

 

 

DECYZJA NR ………………………. 

W sprawie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego 

Na podstawie § 7. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 

2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych( Dz. U. z 2015 r. poz. 843) 

na pisemny wniosek rodzica / prawnego opiekuna  ……………………………………..  .                                                                                                                                                                   

( imię i nazwisko) 

oraz zgodnie z 

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

.                                                                                                                                                                   

( nazwa opinii lub orzeczenia) 

wydanym/ą przez 

……………………………………………………………………………………………………………… 

.                                                                                                                                                                   

( nazwa  i siedziba poradni)  

postanawiam 

zwolnić ucznia klasy ………………. –                                                      

……………………………………… 

.                                                                                                                                                                   

( imię i nazwisko) 

Z nauki drugiego języka obcego…………………………….. na czas IV etapu edukacyjnego 
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W godzinach zajęć drugiego języka obcego uczeń/ uczennica przebywa wraz z klasą 

pod opieką nauczyciela uczącego języka. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się na 

pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, zgodnie z oświadczeniem, opiekę nad 

dzieckiem przejmuje…………………………………………………………………………………… 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który 

decyzję wydaje. 

Otrzymują: 

1) Rodzice/ prawni opiekunowie 

2) nauczyciel drugiego języka obcego 
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Załącznik nr 2 do procedur 

Uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego  

 w „ Computer College” 

Koszalin, dnia 18 lutego  2016 R. 

DECYZJA NR 25 2015/2016 

W sprawie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego 

Na podstawie § 7. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 

2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych( Dz. U. z 2015 r. poz. 843) 

na pisemny wniosek rodzica / prawnego opiekuna  ………………………….  .                                                                                                                                                                   

( imię i nazwisko);……………………………………………………………………………… 

oraz zgodnie z Opinią  nr…………………………………………………………...                                                                                                                                                                   

( nazwa opinii lub orzeczenia) 

wydanym/ą przez …………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                

( nazwa  i siedziba poradni)  

postanawiam 

zwolnić ucznia klasy …………………….     ………………………………………………..                                                                                                                                                                   

( imię i nazwisko) 

Z nauki drugiego języka obcego niemieckiego na czas ………………………………. 

W godzinach zajęć drugiego języka obcego uczeń/ uczennica przebywa wraz z klasą 

pod opieką nauczyciela uczącego języka. W przypadku, gdy zajęcia odbywają się na 

pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, zgodnie z oświadczeniem, opiekę nad 

dzieckiem przejmuje opiekun prawny 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który 

decyzję wydaje. 
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22. Zwolnienie ucznia z lekcji zajęć fizycznych   

 

Wymagane dokumenty: 

1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania 

fizycznego � wzór opinii �  

2. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia o zwolnienie z zajęć 

wychowania fizycznego � wzór wniosku � załącznik nr 1  

Miejsce złożenia dokumentacji – Sekretariat Dyrektora Szkoły. 

Termin dostarczenia dokumentów – do 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego. 

Termin wydania decyzji przez dyrektora Szkoły – 3 dni od otrzymania kompletnej 

dokumentacji. 

  

Inne postanowienia: 
1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych 

zajęciach pod opieką nauczyciela. 

2. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po 

dostarczeniu oświadczenia rodziców o odpowiedzialności może być zwolniony z tych zajęć, a 

jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako usprawiedliwioną. Zwolnienia takie nie 

dotyczą uczniów, którzy są w trakcie uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego. 

3. Zaświadczenia lekarskie zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie dostarczone 

w terminie, będą ważne od daty jego złożenia w sekretariacie Szkoły. 

4. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z 

wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego. 

5. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego a 

okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w 

szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega 

klasyfikacji z tego przedmiotu. 

6. Jeżeli zwolnienie ucznia trwa cały II semestr w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę 

roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze. 

7. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek 

uczęszczać na zajęcia lekcyjne. 

8. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia.  
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9. Kopię decyzji dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego włącza się do 

arkusza ocen ucznia. 

10. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego 

wpisuje się �zwolniony� lub �zwolniona�. 

11.Zwolnienia lekarskie, rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia do 1 

miesiąca ciągłego zwolnienia w roku pozostają w gestii nauczyciela wychowania fizycznego. 

12. Z procedurami zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach, 

natomiast wychowawca klasy rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z 

rodzicami. 

13. Procedura powyższa obowiązuje od I semestru r. szk. 2015/16. Rodzice zostaną zapoznani z 

procedurą przez wychowawców podczas zebrań, zaś uczniowie na lekcjach przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

14. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie), pełnoletni uczeń mogą się 

odwołać za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Delegatury  Kuratora Oświaty w Koszalinie. 

15. W sprawach nie uregulowanych powyższą procedurą, decyzje podejmuje dyrektor Szkoły. 

 Procedurę wprowadzono po uzyskaniu pozytywnej o opinii Rady Pedagogicznej na mocy 

uchwały   NR 18/2014/2015 w dniu 27.08. 201 

 

 

Załącznik nr 1 do procedur 

Uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego  

 w „ Computer College” 

 

Koszalin, dnia ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

( imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna) 

……………………………………………………………………… 
( adres zamieszkania)  

DYREKTOR  

Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego „ Computer College” 

oraz Publicznego technikum Informatycznego „ Computer College” w Koszalinie 

 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego  

mojego syna/ córki * ………………………………………………….. ucznia/ uczennicy klasy * 

……………………………….  

na podstawie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
( nazwa  zaświadczenia lekarskiego) 
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numer ………………………………………. z dnia 

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

wydanej / wydanego przez …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………….. 

 
Podpis rodzica ( prawnego opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

W związku ze zwolnieniem syna/ córki* ………………………………………………………………… z zajęć 

wychowania fizycznego proszę o zwolnienie z obowiązku obecności na zajęciach  wychowania 

fizycznego, gdy są one na pierwszej / ostatniej lekcji.  

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/ córki* w 

tym czasie poza terenem szkoły. 

……………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                              Podpis rodzica ( prawnego  
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23. . Procedura „ Skrzynka” –zaplanuj z nami szkołę 
 

W naszej szkole funkcjonuje „skrzynka ”, za pośrednictwem której każdy uczeń może 

zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi i propozycje. 

 Funkcjonowanie „skrzynki ” jest uczniom znane, zapewnia dyskrecję w sprawach 

osobistych, jak również daje możliwość przedyskutowania uczniowskich problemów i 

propozycji stworzenia lepszej szkoły,  z dyrekcją i pracownikami szkoły. Osobą 

odpowiedzialną za funkcjonowanie „skrzynki” jest Dyrektor Szkoły wraz z opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego, którzy oceniają wagę i rodzaj informacji, a następnie 

konsultują się z pedagogiem/psychologiem szkolnym  i w porozumieniu z nim planują 

dalsze działania.  

 

1. Do „skrzynki zaplanuj z nami szkołę” dzieci i młodzież z naszej szkoły mogą 

wrzucać: 

-- swoje podziękowania i inne ciepłe słowa dla członków społeczności szkolnej 

- listy dotyczące tego, czego się obawiają, co ich niepokoi, co chcieliby zmienić, co ich 

denerwuje, o czym boją się powiedzieć wprost: o kolegach, nauczycielach, o sobie,  

-propozycje dotyczące rozwoju szkoły, jej zmiany , pomysłów na lepszego ucznia w 

lepszej szkole. 

 

2.Dzięki tej skrzynce, uczniowie mogą zdobyć moc zmieniania naszej szkoły na 

lepsze- po to aby nauka stawała się potrzebna przyjemnością a nie przykrym 

obowiązkiem. 

Dzięki tej skrzynce uczniowie mają możliwość podzielić się informacjami o 

problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników, o których dorośli 

często nie mają pojęcia 

 

3.Skrzynka stwarza nam wszystkim perspektywę na to, by w naszej szkole wszyscy 

czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła  nauce i prawidłowemu 

rozwojowi dzieci i młodzieży. Ponadto inicjatywność uczniów można wykorzystać w 

sposób korzystny dla rozwoju każdego ucznia i szkoły. 

Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mogą otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, 

pedagoga, mediatora, mediatorów rówieśniczych, nauczycieli, wychowawców i 

psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy. Nauczyciele zaś mogą 

otrzymać wiele ciepłych słów o swojej pracy-słów bardzo potrzebnych i 

wspierających. 

 

4.Pisząc uczniowie podają imię i klasę (co ułatwia sformułowanie porady i przyspiesza 

odpowiedni sposób postepowania ). 

Musimy zapewnić dyskrecję ! 
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SZKOLNA SKRZYNKA „ zaplanuj z nami szkołę” 

 

Drodzy Uczniowie! 

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w szkole funkcjonuje skrzynka , do której 

możecie wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole,  o problemach, jakie są 

dla ważne lub trudne. Również o pomysłach na szkołę przyjazną w której uczniowie 

szanują nauczycieli a nauczyciele uczniów. 

Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by 

atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi każdego z Was.  

 

W sytuacjach dla Was trudnych - Dużym ułatwieniem będzie podanie nazwiska lub 

klasy, w której konieczna jest nasza pomoc, aby szybko i skutecznie działać i docierać 

do osób potrzebujących. 

Dzięki „skrzynce zaplanuj z nami szkołę” możecie otrzymać pomoc ze strony dyrekcji 

szkoły, pedagoga, mediatora, mediatorów rówieśniczych, nauczycieli, wychowawców, 

a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom 

potrzebującym! 

  

Za pomocą skrzynki zaufania możecie również docenić tych, którzy pracują w tej 

szkole: 

• wyrazić podziękowanie i inne ciepłe słowa członkom społeczności szkolnej, 

• podzielić się spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi spraw szkolnych, 

• zgłaszać pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności 

szkolnych organizacji. 

  
 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI ZAUFANIA 

  

1. Pisz czytelnie i podpisuj swój list - przynajmniej imię i klasa (to ułatwi nam sformułowanie 

porady bądź rozwiązanie problemu).  

2. Zapewniamy dyskrecję.  

3. Nie używaj brzydkich słów, nie obrażaj. 

4. Nie traktuj korespondencji jako żartu lub formy obmowy kogoś. 

5. Nikt nie będzie Cię oceniać. Jesteś ważna/y niezależnie od tego, w jakiej sprawie napiszesz. 

6. Pomożemy Ci w każdym problemie, z którym nie potrafisz sobie poradzić.  

7. Pomoc, jaką zorganizujemy, zależy od rodzaju zgłoszonej sprawy. Może być to m. in.: 

a. indywidualna rozmowa ze specjalistą, np. pedagogiem, psychologiem, 

b. współpraca dyrekcji, nauczycieli (m. in. wychowawców, opiekunów organizacji szkolnych), 

rodziców  i uczniów w celu rozwiązania danego problemu, 

c. mediacje (w tym rówieśnicze). 

8. Nie ma problemów ważnych i nieważnych – możesz pisać w każdej sprawie, która jest dla Ciebie 

trudna. 

9. Na Wasze pomysły, propozycje, pytania i sugestie odpowiadać będziemy osobiście lub pisemnie 

na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego. 

10 Liczymy na docenienie naszej pracy i ciepłe słowa a także na wsparcie i zrozumienie z waszej 

strony 

 

 

 Życzymy odwagi! 
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24. Skreślenie z listy ucznia technikum / liceum –(określa statut 
szkoły) 

 

Skreślenie ucznia z listy w Technikum/liceum -  powinno być stosowane 
tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wykorzystaniu wszystkich możliwych 
oddziaływań wychowawczych. 
 
1.W przypadku popełnienia wykroczenia kwalifikującego ucznia do 
skreślenia go z listy uczniów : 
- wychowawca przygotowuje dokumenty (w tym uwagi z dziennika 
lekcyjnego), sporządza notatkę służbową –informuje o tym pedagoga 
szkolnego 
- dyrektor informuje wychowawcę oddziału i pedagoga szkolnego o 
zamiarze skreślenia ucznia z listy uczniów 
- dyrektor  zwraca się z prośbą do samorządu uczniowskiego o pisemne 
wyrażenie opinii na temat skreślenia danego ucznia z listy uczniów  
- dyrektor , pedagog szkolny lub wychowawca informuje ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów)o podjęciu zamiaru skreślenia go z listy 
uczniów 
- dyrektor  zwołuje radę pedagogiczną –po podjęciu uchwały przez radę, 
dyrektor  podejmuje decyzję wiążącą w kwestii wydalenia ucznia ze 
szkoły; 
- uczeń w ciągu 14 dni, począwszy od daty wysłania pisemnego 
powiadomienia o wydaleniu ze szkoły, ma możliwość odwołania się od 
decyzji dyrektora  
2. Również :  skreślenie z listy uczniów zgodnie z: 
 §78 ust. 3. statutu Technikum. 
§78 ust 1  statutu Liceum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

170 

 

25. Procedura pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
 
 
1. Celem procedury jest: 

1) ustalenie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej uczniom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom. 

2) określenie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

3) wskazanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniom polega  
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 
wynikających w szczególności: 

a. z niepełnosprawnością, 
b. z niedostosowania społecznego, 
c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
d. ze szczególnych uzdolnień, 
e. ze specyficznych trudności w uczeniu się, 
f. z zaburzeń komunikacji językowej, 
g. z choroby przewlekłej, 
h. w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych, 
i. z niepowodzeń edukacyjnych, 
j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska  edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem. 
l. Zaburzenia zachowania i emocji  

 

 

 

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 psychologiczno-pedagogicznej, 

nauczyciela wspomagającego, pielęgniarki szkolnej, asystenta rodziny, asystenta 
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edukacji romskiej, asystenta nauczyciela,  kuratora sądowego, organizacji 

pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

 

 
 

W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 

specjalistów, a także w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

5) porad i konsultacji; 

6) warsztatów. 

 
 
W szkole , pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie 
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 
 
Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną ucznia, który nie posiada 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 oraz pedagoga szkolnego - na piśmie 

2) wychowawca dostarcza wniosek do sekretariatu szkoły, gdzie jest rejestrowany przez 

sekretarza w Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej oraz informuje 

innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

. 

3) dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane (jeżeli będzie to zasadne) 

4) po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną. 

5) nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa 

razy w roku dokonują na piśmie (w formie tabeli załącznik 2) oceny efektywności 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-06-2019&qplikid=4384#P4384A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-06-2019&qplikid=4384#P4384A6


 

172 

 

udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazują wychowawcy klasy, ten  

pedagogowi szkolnemu  

6) wychowawca klasy, we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym  dwa razy do 

roku: do końca grudnia i do 30 kwietnia dokonuje oceny efektywności udzielanej 

uczniowi pomocy  

 

 

7) dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u 

pedagoga/psychologa/wychowawcy 

 

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 dyrektora o wpłynięciu opinii i przekazuje ją wychowawcy oraz 

pedagogowi/psychologowi, który zapoznaje się z treścią opinii, a następnie dokument  

umieszcza się w indywidualnej teczce ucznia  

3) wychowawca niezwłocznie w formie ustnej przekazuje nauczycielom uczącym najważniejsze 

informacje zawarte w opinii 

4) dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin 

5) Nauczyciele na pśsmie lub poprzez złożenie swego podpisu,  informują iż zapoznali się z 

opinią ucznia  

6) 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 

7) po wyrażeniu zgody przez rodzica uczeń objęty jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną 

8) nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy 

w ciągu roku ( do końca grudnia i do końca kwietnia)dokonują na piśmie( w formie tabeli-

załącznik nr 2) oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i 

przekazują pedagogowi szkolnemu oraz wychowawcy klasy 
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9)  wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym/psychologiem  dwa razy do 

roku: do końca stycznia i do 30maja  dokonuje oceny efektywności udzielanej uczniowi 

na formularzu (załącznik nr 2) 

10)   dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga 

szkolnego 

 

 

 

 

 

 

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 dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego o zarejestrowanym 

orzeczeniu 

3) sekretarz szkoły oryginał orzeczenia pozostawia w dokumentacji u dyrektora, natomiast 

kopię przekazuje pedagogowi, który zapoznaje się z treścią orzeczenia 

4) pedagog szkolny informuje wychowawcę, który zapoznaje się z treścią orzeczenia 

5) wychowawca niezwłocznie w formie ustnej przekazuje nauczycielom uczącym najważniejsze 

informacje zawarte w orzeczeniu 

6) dyrektor szkoły powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w terminie do 

14  dni roboczych od daty wpłynięcia orzeczenia 

7) zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - 

Terapeutyczny  

8) dyrektor ustala wymiar godzin  poszczególnych form pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz informuje na piśmie rodziców 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 
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10)  dwa razy do roku: do końca grudnia i do 30 kwietnia, zespół ds. pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wraz z oceną 

efektywności udzielanej pomocy (i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET. Organizuje 

spotkanie robocze. 

11) dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia. 

12)  rodzic ucznia otrzymuje kopię IPET oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 

ucznia. 

 

13) . Na koniec roku pedagog szkolny sporządza sprawozdanie zbiorcze na temat udzielanej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie sprawozdań przygotowanych 

przez wychowawców (sprawozdania do dnia 10 czerwca) 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

Załączniki: 

…………………………………………… - opinia ppp 

Imię i nazwisko ucznia klasa 

Zalecenia do realizacji w roku szkolnym 2017-2018 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 
psychofizycznych ucznia poprzez różnicowanie organizacji pracy ucznia i nauczyciela: 

 posadzić ucznia blisko siebie; 

 korygować błędy na bieżąco i sprawdzać efekty pracy 

 wymagać poprawiania błędów; 

 ułatwić dostęp do słowników lub prowadzić słowniczek trudnych wyrazów; 

 umożliwić sporządzanie notatek nielinearnych; 

 wymagać systematycznej pracy na lekcji i w domu; 

 wydłużać czas wykonywania zadania w miarę potrzeby; 
 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 
psychofizycznych ucznia poprzez różnicowanie metod 
 i sposobów sprawdzania wiedzy: 

 sprawdzać częściej, lecz mniejsze partie materiału programowego; 

 nie wymagać głośnego czytania w klasie; 

 dawać dodatkowy czas w razie potrzeby na pracy klasowej, sprawdzianie lub kartkówce; 

 obserwować i brać pod uwagę tok myślenia (nie tylko wynik); 

 sprawdzać pisanie z pamięci, przepisywanie, znajomość reguł; 
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 
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psychofizycznych ucznia poprzez różnicowanie kryteriów oceny pracy ucznia: 

 punktować sposób myślenia i metodę, a nie tylko wynik; 

 złagodzić lub nie stosować kryterium estetyki zapisu; 

 uwzględniać możliwość przestawienia cyfr w liczbie, mylenia kierunków; 

 uwzględniać możliwość opuszczania, przestawiania, odwracania, mylenia liter, wyrazów, 
znaków diakrytycznych (ogonków, kresek i kropek); 

 nie łagodzić kryteriów stylistycznych; 

 błędy merytoryczne oceniać tak, jak u wszystkich uczniów. 
 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 
psychofizycznych ucznia poprzez różnicowanie zadań zadawanych w czasie zajęć 
dydaktycznych oraz w domu: 

 zadawać proste pytania, jednoznaczne – nie zadawać kilku pytań na raz; 

 sprawdzać stopień zrozumienia polecenia; 

 wyjaśniać trudne wyrazy, sposób wykonania zadania; 

 pozwalać na pisanie prac przy pomocy komputera; 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 
psychofizycznych ucznia poprzez kompensację i motywowanie ucznia do systematycznej 
pracy: 

 doceniać i nagradzać sukcesy; 

 odwoływać się do zainteresowań ucznia; 

 nie zgadzać się na lenistwo i wymówki; 
 
 

 

 
przedmiot Podpis nauczyciela 

Religia/etyka  

Język polski  

Język angielski  

Język niemiecki  

historia  

WOS  

matematyka  

fizyka  

biologia  

chemia  

geografia  

informatyka  

Podstawy przedsiębiorczości  

Historia i społeczeństwo  

EdB  

WF  

Wiedza o kulturze  

Systemy operacyjne  

Diagnostyka  

UTK  

Sieci komputerowe  

Witryny i aplikacje internetowe  

Programowanie aplikacji internetowych  

Administracja sieciowymi systemami 
operacyjnymi 

 

Systemy baz danych  
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Administracja bazami danych  

Projektowanie i montaż lokalnych sieci 
komputerowych 

 

Działalność gospodarcza w branży informatycznej  
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Załącznik  nr 2   

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (do 30 grudnia oraz do 30 kwietnia ) 

Wypełniają nauczyciele uczący ucznia  

 

Do 30 stycznia oraz do 15 maja wypełnia wychowawca wraz z pedagogiem /psychologiem 

 

Załączniki:  

Data ……………..         

Imię i nazwisko ucznia       ……………………………………………………. Klasa  …………………………. 

Nauczyciel ………………………………………………………………………….. 

 

Data zapoznania się z 

opinia ucznia lub z 

orzeczeniem lub z 

podaniem o pomocy 

psych-ped 

Podjęte działania  

(dostosowanie 

wymagań, forma i 

zakres) 

Efektywność 

udzielanej pomocy  

Wnioski do dalszej 

realizacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Opinia nr ………………………………………………………….. 

Dotyczy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis nauczyciela ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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26. Procedury: (inne) Zasady określane przez Statut Computer 
College który jest pierwszym wewnętrznym dokumentem: 
 

1. Korzystanie przez ucznia z telefonu komórkowego 
2. Przeniesienie ucznia do klasy równoleglej 
3. Realizacja obowiązku szkolnego przez ucznia 
4. Opuszczanie zajęć przez ucznia 
5. Planowanie zajęć z uczniem poza szkoła np. wycieczki 
6. Skreślenie ucznia z listy uczniów 
7. Skreślenie ucznia z listy uczniów za rażące, naganne 

zachowanie 
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27. PROGRAM PODNIESIENIA EFEKTYWNOŚCI FREKWENCJI 
UCZNIÓW 

W INFORMATYCZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 
ORAZ PUBLICZNYM TECHNIKUM INFORMATYCZNYM  

"COMPUTER COLLEGE"  

W KOSZALINIE 
 

 

§1. Cele programu 

 

1. Cel główny: 

 

 Podstawowym celem programu jest ukształtowanie właściwej postawy do realizacji 
obowiązku szkolnego, nie tylko wśród uczniów, ale także wśród rodziców (prawnych opiekunów) 
oraz informowanie ich o konsekwencjach niewypełniania tego obowiązku oraz ścisła współpraca 
wszystkich nauczycieli w szkole tj. wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych, pedagoga i 
dyrekcji szkoły. 

 

2. Cele szczegółowe: 

 

a) podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych; 

b) zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych; 

c) uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych 
na ocenę zachowania; 

d) uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość braku uzyskania promocji do 
klasy programowo wyższej albo ukończenia szkoły; 

e) sprawdzenie, czy uczeń zna Statut Szkoły i szczegółowe kryteria ocen zachowania, 
ze szczególnym uwzględnieniem godzin nieusprawiedliwionych; 

f) pogłębienie rozumienia przez ucznia potrzeby systematycznego uczestnictwa w 
zajęciach edukacyjnych; 

g) pogłębienie świadomości pozytywów wynikających z uczestnictwa ucznia w 
zajęciach edukacyjnych; 

h) uwrażliwienie ucznia na konsekwencje nieuzasadnionego opuszczania zajęć 
edukacyjnych; 

i) kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie z problemami wynikającymi 
z dyscyplinowania i motywowania uczniów do systematycznego uczestnictwa w 
zajęciach edukacyjnych; 

j) w przypadku uczniów, położenie nacisku na znajomość Statutu Szkoły i 



 

180 

 

szczegółowych kryteriów ocen zachowania, (ze szczególnym uwzględnieniem godzin 
nieusprawiedliwionych), rozumienie potrzeby systematycznego uczestnictwa na 
zajęciach lekcyjnych, zauważanie pozytywów uczestnictwa w zajęciach 
edukacyjnych oraz znajomość konsekwencji nieuzasadnionego opuszczania zajęć 
dydaktycznych. 

 

 

 

§2. Działania służące realizacji celów:  

 

1. W szkole istnieje spójny system usprawiedliwień. 
2. W szkole monitorowana jest (raz w miesiącu) frekwencja uczniów, poprzez systematyczne 

podliczanie frekwencji w tabelach znajdujących się na końcu dziennika oraz tabeli dla 
nauczycieli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, przesyłanej po zakończeniu każdego 
miesiąca do dyrektora szkoły. 

3. Eksponowanie na terenie szkoły w gablocie nr 5 tabel z frekwencją uczniów z 
poszczególnych oddziałów oraz tabel z frekwencją uczniów na zajęciach z przedmiotów 
występujących na obowiązkowym egzaminie maturalnym. 

4. Nauczyciele, uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) znają zasady usprawiedliwiania 
nieobecności.    

5. Nauczyciele, uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) znają konsekwencje wagarów, tj. 
obniżona ocena zachowania, kara administracyjna, nagana dyrektora, skreślenie z listy 
uczniów. 

6. Zajęcia edukacyjne prowadzone są różnorodnymi kreatywnymi metodami, metodami 
aktywizującymi, w sposób atrakcyjny dla uczniów. 

7. Większe zaangażowanie nauczycieli w prowadzeniu atrakcyjnych lekcji dla uczniów. 
8. Uczniowie ze 100% frekwencją roczną są nagradzani na forum szkoły. 
9. Zasady wystawiania ocen zachowania zawarte w Statucie Szkoły, a w nim konkretne 

przedziały liczby godzin nieusprawiedliwionych na konkretną ocenę  zachowania są 
dostępne dla uczniów na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej. 

10.  Ustalenie kwestii dotyczącej usprawiedliwiania się osób pełnoletnich – zwolnienie na piśmie 
– nie dotyczy to godzin pojedynczych. 

11.  Stopniowanie kar za udział w wagarach w cyklu miesięcznym odbywa się wg niżej podanej 
tabeli: 

 

Liczba godzin Kara Kryteria udzielania 

do 10 godzin 
nieusprawiedliwionych 

pisemna nagana 
wychowawcy klasy 

uczeń, który w tygodniu rozliczeniowym lub 
łącznie w danym i poprzednich tygodniach 
nie usprawiedliwił kolejnych co najmniej 10 
godzin absencji 

20 godzin 
nieusprawiedliwionych 

I pisemna  nagana 
dyrektora szkoły 

uczeń, któremu udzielono wcześniej 
pisemnej nagany wychowawcy klasy, w 
kolejnym tygodniu rozliczeniowym lub 
łącznie w danym i poprzednich tygodniach 
nie usprawiedliwił kolejnych co najmniej 10 
godzin absencji 

30 godzin 
nieusprawiedliwionych 

II pisemna nagana 
dyrektora szkoły z 
ostrzeżeniem o 
skreśleniu z listy 
uczniów 

uczeń, któremu udzielono wcześniej I 
pisemnej nagany dyrektora szkoły, w 
kolejnym tygodniu rozliczeniowym lub 
łącznie w danym i poprzednich tygodniach 
nie usprawiedliwił kolejnych co najmniej 10 
godzin absencji.  
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powyżej 40 godzin 
nieusprawiedliwionych 

III pisemna nagana 
dyrektora szkoły z 
wnioskiem do rady 
pedagogicznej o 
skreśleniu z listy 
uczniów 

 uczeń, któremu udzielono wcześniej 
II pisemnej nagany dyrektora szkoły 
z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy 
uczniów w kolejnym tygodniu 
rozliczeniowym lub łącznie w danym 
i poprzednich tygodniach nie 
usprawiedliwił kolejnych co najmniej 
10 godzin absencji;  

 postawa ucznia nie rokuje poprawy 
absencji 

 
12.  Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ustnej nagany wychowawcy oddziału w przypadku, 

gdy uczeń nie usprawiedliwi mniej niż 10 godzin. 

13.  Systematyczne sprawdzanie listy obecności i zaznaczanie frekwencji w dziennikach 
lekcyjnych na każdych zajęciach edukacyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia. 

14.  Natychmiastowe informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o wagarach dziecka przez 
wychowawcę oddziału. 

15.  Nieusprawiedliwianie nieobecności na pojedynczych lekcjach bez ważnych powodów. 

16.  Zaostrzenie systemu kar w przypadku wagarów, aby walka z nimi była bardziej skuteczna – 
dla uczniów z co najmniej 30-godzinną absencją nieusprawiedliwioną w semestrze 
zastosowanie następujących zakazów: 

a) zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę co najwyżej do końca 
danego semestru, tj. dyskotekach, wycieczkach, biwakach, rajdach rowerowych; 

b) zakaz reprezentowania szkoły, klasy w konkursach, zawodach sportowych, np.: w 
piłce nożnej; 

c) zakaz nagradzania na forum szkoły wagarowiczów; 

d) zakaz możliwości pełnienia funkcji w Samorządzie Uczniowskim uczniom dającym 
zły przykład innym i określenie minimalnej oceny zachowania i średniej wyników w 
nauce.  

17.  O wymiarze kary decyduje wychowawca – fakt udzielenia kary odnotowywany jest w 
dzienniku lekcyjnym. 

 
§3. Treść programu 

 

1. Zadania Dyrektora szkoły:  

 

a) nadzorowanie realizacji Programu naprawczego efektywności frekwencji uczniów; 

b) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniami skierowanymi przez 
wychowawcę, którzy nie wykazują poprawy frekwencji; 

c) organizowanie w razie potrzeby spotkań zespołu nauczycielskiego z pedagogiem; 

d) stosowanie kar statutowych wobec uczniów łamiących zadania programu; 

e) stosowanie nagród statutowych wobec uczniów z najwyższą frekwencją –  dyplomy 
dla klas z najwyższą frekwencją – przyznawane na koniec I i II semestru (wywieszane  
w gablocie nr 5 w szkole), nagrody w postaci wyjścia do kina, teatru, organizacja 
wyjścia klasowego w dniu wolnym od zajęć, przyznawanie nagród rzeczowych zgonie 
z możliwościami finansowymi i uznaniem dyrektora szkoły; 

f) przeprowadzanie w razie potrzeby indywidualnych rozmów z rodzicami; 

g) wyróżnianie na forum szkoły dyplomem klasy posiadającej najwyższą frekwencję 
roczną (nie mniejszą niż 90%); 

h) wyróżnianie na forum szkoły uczniów z najwyższą frekwencją semestralną lub roczną 
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(nie mniejszą niż 95 %); 

i) wprowadzenie współzawodnictwa, dotyczącego frekwencji na poziomie oddziałów 
oraz wynagradzanie tych oddziałów. 

 

2. Zadania wychowawcy oddziału: 

 

a) bieżące monitorowanie frekwencji na zajęciach edukacyjnych  – w razie 
pojedynczych nieobecności uczniów – informowanie telefoniczne lub pocztą 
elektroniczną do rodziców (prawnych opiekunów) – co najmniej raz w tygodniu; 

b) wychowawca oddziału zobowiązany jest do poinformowania uczniów oraz ich  
rodziców (prawnych opiekunów) o Programie poprawy efektywności frekwencji, a 
także do przedstawienia jego zasad i zadań; 

c) informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie, zasadach, 
formach i terminach usprawiedliwiania nieobecności przewidzianych w 
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 

d) konsekwentne przestrzeganie zasad i terminów usprawiedliwiania nieobecności 
uczniów na zajęciach edukacyjnych; 

e) nagradzanie pochwałą uczniów o wysokiej frekwencji na forum klasy i na zebraniu z 
rodzicami; 

f) rozpoznawanie przyczyn nieobecności ucznia, a następnie współdziałanie z 
pedagogiem oraz dyrektorem szkoły w zakresie pomocy uczniom; 

g) wychowawca ma obowiązek na każdej godzinie do dyspozycji wychowawcy 
przeprowadzić krótką ocenę bieżącej frekwencji oraz bieżących wyników w nauce 
uczniów; 

h) monitorowanie frekwencji poszczególnych uczniów – po upływie każdego miesiąca 
przedstawianie danych dyrektorowi szkoły; 

i) wychowawca jest zobowiązany do obliczania frekwencji do dziesiątego dnia 
każdego kolejnego miesiąca; 

j) wzywanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły w sytuacji, gdy pojawią się 
pierwsze wagary uczniów i odnotowywanie spotkania z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) w dzienniku lekcyjnym; 

k) kierowanie ucznia wagarującego na spotkanie z dyrektorem szkoły lub pedagogiem; 

l) sumienne i konsekwentne przestrzeganie zasad wystawiania oceny zachowania ze 
szczególnym uwzględnieniem liczby nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych na 
konkretną ocenę w czasie trwania programu naprawczego; 

m) zainteresowanie się dłuższą nieobecnością ucznia, np. rozmowa telefoniczna z 
rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności – 
kontakt telefoniczny z rodzicami (prawnymi opiekunami) powinien nastąpić nie 
później niż po jednym tygodniu nieobecności ucznia w szkole. 

 

3. Zadania nauczycieli:  

 

a) prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi; 
b) komunikowanie się ze sobą i współdziałanie we wszystkich sprawach dotyczących 

uczniów; 
c) wspomaganie uczniów mającymi trudności w nauce oraz akceptacji w grupie 

rówieśniczej szkole; 
d) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach poprzez sprawdzanie 

listy obecności; 
e) konsekwentne przestrzeganie zasad klasyfikacji –  nieklasyfikowanie tych uczniów, u 
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których nie ma podstaw do wystawienia oceny; 
f) sprawdzanie przygotowania ucznia do zajęć dydaktycznych po mających miejsce 

wagarach; 
g) wprowadzanie przez nauczycieli  własnych systemów wyróżniania uczniów z 

najwyższą frekwencją na zajęciach dydaktycznych np. fakt nieprzygotowania do 
zajęć może taki uczeń zgłosić jeden raz więcej aniżeli pozostali uczniowie z danego 
oddziału; 

h) rzetelne wymienianie przez nauczycieli informacji o nieobecnościach 
usprawiedliwionych np. wizycie lekarskiej na jednej lekcji w środku dnia; 

i) monitorowanie korytarzy szkolnych podczas zajęć dydaktycznych. 
 

4. Zadania rodziców (prawnych opiekunów): 
 

a) obowiązkowe systematyczne  współpracowanie ze szkołą – wychowawcą oddziału 
oraz dyrektorem i stawianie się na każde wezwanie (podpisywanie zobowiązań); 

b) ścisłe przestrzeganie zasad i terminów usprawiedliwiania nieobecności ucznia 
przedstawionych przez wychowawcę; 

c) informowanie na bieżąco wychowawcy oddziału o przyczynach nieobecności ucznia 
w zajęciach edukacyjnych; 

d) współdziałanie z wychowawcą, pedagogiem oraz nauczycielami, szczególnie wtedy, 
gdy uczeń wagaruje. 

 

5. Zadania uczniów: 
 

a) jeśli zdarzy się potrzeba zwolnienia z zajęć (np. z powodów losowych) uczeń 
zobowiązany jest do zwolnienia się u dyrekcji szkoły; jeżeli rodzice (prawni 
opiekunowie) będą chcieli zwolnić ucznia z zajęć, muszą to uczynić w formie 
pisemnej – zwolnienie ucznia powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym; 

b) dostrzeganie związku między absencją, a wynikami w nauce; 
c) uczenie się odpowiedzialności za siebie, za nieobecność w zajęciach edukacyjnych; 
d) pomimo nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek zaliczenia – w formie 

wyznaczonej przez nauczyciela – zaległości wynikających z absencji; 
e) punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne; 
f) uczniowie, którzy nie wykazują postępów w poprawie obecności na zajęciach 

edukacyjnych zgłaszają się na rozmowę do pedagoga i dyrektora szkoły na polecenie 
nauczyciela. 

 

6. Zadania pedagoga:   

 

a) przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami o dużej liczbie wagarów; 
b) udział w spotkaniach z rodzicami oddziałów o najniższej frekwencji; 
c) udział w pracach zespołu nauczycieli  w danym oddziale w miarę potrzeb; 
d) analiza miesięczna sprawozdań frekwencji wychowawców; 
e) przeprowadzanie pogadanek na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 
f) wspieranie wychowawców i nauczycieli w działaniach zmierzających do poprawy 

frekwencji; 
g) monitorowanie sytuacji w szkole na korytarzach podczas trwania zajęć edukacyjnych. 
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§4. Harmonogram wprowadzania i realizacji Programu podniesienia efektywności 
frekwencji 

Opis działania Odpowiedzialni 
Termin 

realizacji 

Zapoznanie wychowawców, nauczycieli, 
uczniów, rodziców z Programem podniesienia 
efektywności frekwencji. 

dyrektor 

wychowawcy oddziałów 

wrzesień’2019 

Rzetelne sprawdzanie obecności na zajęciach 
edukacyjnych. 

nauczyciele prowadzący 
zajęcia edukacyjne 

cały rok 

Monitorowanie frekwencji w oddziale na każdej 
godzinie do dyspozycji wychowawcy. 

wychowawcy oddziałów cały rok 

Kontrola dzienników szkolnych pod kątem 
frekwencji i jej odnotowywanie. 

dyrektor 

wicedyrektor 

cały rok 

Bezwzględne przestrzeganie wytycznych 
dotyczących wystawiania oceny zachowania, 
ze szczególnym uwzględnieniem ilości godzin 
nieusprawiedliwionych. 

wychowawcy oddziałów na koniec 
semestrów 

Promowanie uczniów mających bardzo dobrą 
frekwencję. 

wychowawcy oddziałów cały rok 

Monitorowanie korytarzy podczas zajęć 
edukacyjnych. 

pedagog 

nauczyciele 

cały rok 

Zwalnianie uczniów z pojedynczych godzin 
tylko przez wychowawców lub dyrekcję. 

dyrektor 

wychowawcy oddziałów 

cały rok 

Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów z 
oddziałów z najniższą frekwencją. 

wychowawcy oddziałów 

pedagog 

w zależności od 
potrzeb 

Natychmiastowe informowanie rodziców 
(prawnych opiekunów) o pojedynczych 
ucieczkach dziecka. 

wychowawcy oddziałów 

pedagog 

cały rok 

Konsekwentne przestrzeganie zasad i terminów 
usprawiedliwiania nieobecności 

wychowawcy oddziałów cały rok 

Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) 
o dłuższej nieobecności dziecka w szkole. 

wychowawcy oddziałów cały rok 
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Sprawozdania dotyczące frekwencji klasy 
składane do dyrektora szkoły. 

wychowawcy oddziałów co miesiąc 

Ewaluacja programu – ankiet. zespół ds. frekwencji kwiecień/ 
maj’2020 

Podsumowanie programu. zespół ds. frekwencji czerwiec’2020 

 

 

 

 

§5. Ewaluacja Programu podniesienia efektywności frekwencji  

 

1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów (wzór ankiety). 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW 
 

Celem ankiety jest zebranie opinii na temat Waszego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w ramach Programu 
podniesienia efektywności frekwencji w szkole. Dziękujemy za szczere i obiektywne odpowiedzi. Prosimy o zaznaczenie 
znakiem x wybranej odpowiedzi/wybranych odpowiedzi. 

 

1. Czy lubisz chodzić do szkoły?  

□ tak (wymień powody) ........................................................................................................  

□  nie (wymień powody) ........................................................................................................  

□ zależy kiedy (wymień powody) ..........................................................................................  

 

2. Jakim jesteś według siebie uczniem?  

□ bardzo dobrym; 

□ dobrym; 

□ przeciętnym; 

□ mającym trudności w nauce. 

 

3. Jak często opuszczasz zajęcia edukacyjne?  

□ do 30 godzin w semestrze; 

□ od 30 do 60 godzin w semestrze; 

□ od 60 do 100 godzin w semestrze; 

□ od 100 do 200 godzin w semestrze. 

 

4. Czy byłeś/byłaś już kiedyś na wagarach?  

□ tak; 

□ nie. 
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5. Co najczęściej jest przyczyną Twoich nieobecności w szkole? Wybierz 4 odpowiedzi 
najbardziej pasujące do Twych odczuć.  

□ częste choroby; 

□ pozostawanie w domu bez powodu;
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□  wyjazdy po zakupy; 

□ udział w kursie na prawo jazdy; 

□ celowe unikanie niektórych lekcji; 

□ pozostawanie w domu do pomocy rodzicom na ich prośbę; 

□ pozostawanie w domu do pomocy rodzicom z własnej inicjatywy; 

□ lenistwo; 

□ wagary; 

□ lęk przed niektórymi lekcjami. 

 

6. Czy będąc w szkole, zdarza Ci się uciekać z pojedynczych lekcji?  

□ wcale; 

□ czasami; 

□ często; 

□ bardzo często. 

 

7. Czy ktoś nakłania Cię do ucieczek z lekcji?  

□ tak; 

□ nie. 

 

8. Czym spowodowane są Twoje pojedyncze ucieczki z zajęć edukacyjnych?  

□ mającym się odbyć pisemnym sprawdzianem wiedzy; 

□ zapowiedzianym przez nauczyciela ustnym sprawdzaniem wiedzy; 

□ nie chce mi się siedzieć na lekcji; 

□ gdy namawiają Cię koledzy/koleżanki; 

□ inna przyczyna (wymień jaka)  ………………………………………………………….. 

 

9. Z kim najczęściej wagarujesz?  

□ z całą klasą; 

□ z kolegą/koleżanką; 

□ z sympatią; 

□ samotnie. 

 

10. Co robisz, kiedy uciekniesz z lekcji?  
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□ idę do sklepu; 

□ przebywam na terenie w pobliżu szkoły; 

□ przebywam w budynku szkolnym; 

□ jadę wcześniej do domu; 

□ spędzam czas u kolegi/koleżanki; 

□ palę papierosy; 

□ piję alkohol; 

□ pozostaję w domu i oglądam telewizję; 

□ pozostaję w domu i korzystam z komputera; 

□ chodzę po mieście bez celu; 

□ inne „możliwości” (wymień  jakie)  ………………………………………………………. 

 

11. Czy masz negatywne odczucia po ucieczce z lekcji?  

□ wstydzę się; 

□ złoszczę się na siebie, że dałem/dałam się namówić; 

□ gniewam się na innych, że mnie namówili; 

□ nie mam żadnych negatywnych odczuć; 

□ inne odczucia (wymień jakie)  …………………………………………………………… 

 

12. Czy rodzice (prawni opiekunowie) interesują się Twoją frekwencją w zajęciach 
edukacyjnych?  

□ tak; 

□ nie. 

 

13. Czy rodzice (prawni opiekunowie) wiedzą o Twoich pojedynczych ucieczkach z 
lekcji?  

□ tak; 

□ nie; 

□ czasami wiedzą. 

 

14. Skąd rodzice (prawni opiekunowie) najczęściej dowiadują się o Twoich ucieczkach 
z zajęć edukacyjnych?   

□ sam/sama mówię; 
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□ wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów); 

□ przypadkiem od innych osób; 

□ dowiadują się dopiero, gdy przyjdą do szkoły. 

 

15. Jak rodzice (prawni opiekunowie) reagują na Twoje nieobecności w szkole?  

□ krzyczą na mnie; 

□ przeprowadzają ze mną rozmowę; 

□ zabierają kieszonkowe; 

□ nic nie mówią; 

□ karzą (wymień stosowane kary)  ………………………………...……………………… 

□ inny sposób (wymień jaki)  ………………………………………………………………. 

 

16. Czy Twoje nieobecności w zajęciach edukacyjnych są usprawiedliwiane?  

□ zdecydowanie tak; 

□ czasami; 

□ zdecydowanie nie. 

 

17. Jak usprawiedliwiasz swoją nieobecność w szkole?  

□ nie usprawiedliwiasz; 

□ piszesz sam/sama usprawiedliwienia; 

□ prosisz kolegę/koleżankę, aby napisał/napisała Tobie usprawiedliwienie; 

□ prosisz rodzica (prawnego opiekuna); 

□ inne (podaj przykład)  …………………………………………………………………….. 

 

18. Dlaczego Twoje nieobecności są nieusprawiedliwione?  

□ zapominam przynieść usprawiedliwienie; 

□ rodzice (prawni opiekunowie) zapominają mi napisać usprawiedliwienie; 

□ rodzice (prawni opiekunowie) nie piszą, ponieważ wiedzą, że nie mogą mi usprawiedliwić 

mojej nieobecności; 

□ nie przywiązuję wagi do tego, aby mieć godziny usprawiedliwione. 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety – zespół ewaluacyjny.  

2. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców (prawnych opiekunów) (wzór ankiety). 

 



 

190 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH 
OPIEKUNÓW) 

 
Celem ankiety jest zebranie opinii na temat uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach edukacyjnych w ramach 
Programu podniesienia efektywności frekwencji w szkole. Dziękujemy za szczere i obiektywne odpowiedzi. Prosimy 
o zaznaczenie znakiem x wybranej odpowiedzi/wybranych odpowiedzi. 

 

1. Jak często Państwa dziecko opuszcza zajęcia edukacyjne?  

□ nigdy; 

□ rzadko; 

□ często; 

□ bardzo często; 

 

2. Co jest najczęstszą przyczyną opuszczania zajęć edukacyjnych przez Państwa 

dziecko? Proszę o wybranie 5 odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ z powodu choroby; 

□ pozostawanie w domu bez powodu; 

□ pozostawanie w domu do pomocy rodzicom na ich prośbę; 

□ pozostawanie w domu do pomocy rodzicom z własnej inicjatywy; 

□ udział w kursie na prawo jazdy; 

□ wyjazdy po zakupy; 

□ lenistwo; 

□ namawiają je do tego koledzy/koleżanki, którym nie potrafi odmówić; 

□ chce uniknąć sprawdzianu, odpowiedzi, oceny niedostatecznej; 

□ chce uniknąć przebywania z kolegami, z którymi źle się czuje; 

□ celowe unikanie niektórych zajęć edukacyjnych; 

□ nie lubi nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, które opuszcza; 

□ nie chodzi z powodu sytuacji rodzinnej; 
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□ inne powody (prosimy wymienić): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3. Skąd dowiadują się Państwo, że dziecko opuszcza lekcje? Proszę o wybranie 3 

odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ od wychowawcy; 

□ od dziecka; 

□ od jego kolegów/koleżanek; 

□ od rodziców jego kolegów/koleżanek; 

□ przypadkiem od innych osób; 

□ sami kontrolujemy pobyt dziecka w szkole; 

□ nie wiemy; 

□ dowiadujemy się dopiero, gdy przyjdziemy do szkoły; 

□ inne (prosimy wymienić): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

 

4. Co dziecko, Państwa zdaniem, robi w czasie nieobecności na lekcjach? Proszę o 

wybranie 4 odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ spędza czas sam; 

□ pozostaje w domu i ogląda telewizję; 

□ pozostaje w domu i korzysta z komputera; 

□ chodzi po mieście bez celu; 

□ spędza czas z kolegami/koleżankami; 
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□ spędza czas na zakazanych rozrywkach (np. alkohol, papierosy); 

□ spędza czas na terenie szkoły; 

□ przebywa na terenie wokół szkoły; 

□ idzie do sklepu; 

□ jedzie wcześniej do domu; 

□ inne (prosimy wymienić): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

5. Jak Państwo zwykle reagują na opuszczanie zajęć edukacyjnych przez swoje 

dziecko? Proszę o wybranie 4 odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ zaskoczeniem, gdy dowiadujemy się od wychowawcy i rozmowa z dzieckiem; 

□ złością – denerwuję się, krzyczę; 

□ wyjaśniam i poznaję przyczyny nieobecności; 

□ w przypadku nagany – kontaktuję się z wychowawcą oddziału, pedagogiem lub dyrektorem 

szkoły; 

□ spokojnie – słucham wyjaśnień dziecka; 

□ staram się usprawiedliwić nieobecności dziecka bez zapoznania się z ich przyczynami; 

□ niezadowolenie, lecz usprawiedliwiam; 

□ prowadzę rozmowy wychowawcze z dzieckiem; 

□ stosuję kary wobec dziecka; 

□ reaguję spokojnie, lecz dziecko musi uzupełnić braki z zajęć edukacyjnych; 
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6. Czy znane są Państwu zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dotyczące 

usprawiedliwiania nieobecności i sankcji za wagarowanie?  

□ tak; 

□ nie. 

 

Jeżeli „tak”, to czy stosujecie się Państwo do zapisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

dotyczących usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole?  

□ zawsze; 

□ staram się; 

□ czasami; 

□ nigdy. 

 

7. W jaki sposób usprawiedliwia Pani/Pan nieobecność dziecka w szkole ?  

□ pisemnie;  

□ ustnie; 

□ telefonicznie; 

□ wcale nie usprawiedliwiam. 

 

8. Nieobecności mojego dziecka usprawiedliwiam: 

□ zawsze; 

□ czasami; 

□ nigdy. 

 

9. Czy współpraca wychowawcy z rodzicami w zakresie przeciwdziałania wagarom jest 

wystarczająca?  

□ tak; 

□ nie. 
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10. Czy formy tej współpracy odpowiadają Państwu?  

□ tak; 

□ nie. 

Jeśli „nie”, to prosimy o propozycje innych form.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

11. Czy uważają Państwo, że dopełnili wszelkich starań w kierunku zmniejszenia 

nieuzasadnionej absencji dziecka w szkole?  

□ tak; 

□ nie. 

 

12. Prosimy o podanie propozycji działań, które mogą wpłynąć na zwiększenie 

frekwencji Państwa dziecka w zajęciach edukacyjnych. 

□ nagrody za frekwencję; 

□ organizowanie więcej zajęć pozalekcyjnych w miarę możliwości finansowych szkoły; 

□ rozmowa z dzieckiem; 

□ zachęcenie do prelekcji tematycznych przez nauczycieli; 

□ inne (prosimy wymienić): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety – zespół ewaluacyjny 
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3. Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli (wzór ankiety). 
 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 

 
Celem ankiety jest zebranie Państwa opinii na temat uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych w ramach 
Programu podniesienia efektywności frekwencji w szkole. Dziękujemy za szczere i obiektywne odpowiedzi. Prosimy 
o zaznaczenie znakiem x wybranej odpowiedzi/wybranych odpowiedzi. 

 

 

1. Jak często uczniowie opuszczają zajęcia szkolne? 

□ nigdy; 

□ rzadko; 

□ często; 

□ bardzo często. 

 

2. Dlaczego Pani/Pana uczniowie opuszczają zajęcia? Proszę o wybranie 4 odpowiedzi 

najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ z powodu choroby; 

□ pozostawanie w domu bez powodu; 

□ pozostawanie w domu do pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę; 

□ pozostawanie w domu do pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) z własnej inicjatywy; 

□ udział w kursie na prawo jazdy; 

□ lenistwo; 

□ wyjazdy po zakupy; 

□ namawiają ich do tego koledzy/koleżanki, którym nie potrafią odmówić; 

□ celowe unikanie niektórych lekcji; 

□ chcą uniknąć sprawdzianu, odpowiedzi, oceny niedostatecznej; 

□ chcą uniknąć przebywania z kolegami/koleżankami, z którymi źle się czują; 
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□ nie lubią nauczyciela/nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, które opuszczają; 

□ uważają, że lekcje są nudne; 

□ inne powody (prosimy wymienić):  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3. Skąd rodzice (prawni opiekunowie) dowiadują się, że ich dziecko opuszcza lekcje? 

Proszę o wybranie 4 odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ od wychowawcy; 

□ od dziecka; 

□ od jego kolegów/koleżanek; 

□ od rodziców (prawnych opiekunów) jego kolegów/koleżanek; 

□ przypadkiem od innych osób; 

□ rodzice (prawni opiekunowie) sami kontrolują pobyt dziecka w szkole; 

□ nie wiedzą – dowiadują się dopiero, gdy przyjdą do szkoły; 

□ inne (prosimy wymienić):  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

4. Co uczniowie, Państwa zdaniem, robią w czasie nieobecności na lekcjach? Proszę o 

wybranie 4 odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ spędzają czas sami; 

□ pozostają w domu i oglądają telewizję; 

□ pozostają w domu i korzystają z komputera; 

□ chodzą po mieście bez celu; 
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□ spędzają czas z kolegami/koleżankami; 

□ spędzają czas na zakazanych rozrywkach (np. alkohol, papierosy); 

□ spędzają czas na terenie szkoły; 

□ przebywają na terenie wokół szkoły; 

□ idą do sklepu; 

□ jadą wcześniej do domu; 

□ inne (prosimy wymienić): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

5. Jak rodzice (prawni opiekunowie) reagują na opuszczanie lekcji przez swoje dziecko? 

Proszę o wybranie 4 odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ nie wiedzą o tym fakcie; 

□  stosują różne kary; 

□ mimo niezadowolenia usprawiedliwiają nieobecność dziecka; 

□ pozwalają mu zostawać w domu od czasu do czasu; 

□ częściej je kontrolują i kontaktują się z wychowawcą oddziału; 

□ nic nie robią i nic nie mówią; 

□ przeprowadzają rozmowę z dzieckiem i tłumaczą mu niewłaściwe zachowanie; 

□ starają się wysłuchać, co ma do powiedzenia; 

□ inne (prosimy wymienić): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  
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6. Jak Pan/Pani zwykle reaguje na nieusprawiedliwione nieobecności swoich uczniów? 

Proszę o wybranie 3 odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

□ prowadzę rozmowy wychowawcze;  

□ informuję o konsekwencjach; 

□ odsyłam do pedagoga lub dyrektora; 

□ informuję rodziców; 

□ obniżam uczniom ocenę zachowania według kryteriów zawartych w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania; 

□ inne (prosimy wymienić): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

7. Czy postępuje Pani/Pan zgodnie z procedurą postępowania z wagarującym uczniem?  

□ tak; 

□ staram się; 

□ nie. 

 

8. Czy uważa Pani/Pan, że procedura postępowania z wagarującym uczniem jest 

skuteczna?  

□ tak; 

□ częściowo; 

□ nie. 

Jeżeli „częściowo” lub „nie”, to dlaczego?  

□ rodzice nie dopilnowują swoich dzieci; 

□ nieścisłości w procedurze; 

□ słaby odzew rodziców (prawnych opiekunów); 
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□ uczniowie nic sobie nie robią z konsekwencji; 

□ rodzice (prawni opiekunowie) nie reagują na nieusprawiedliwione 

 nieobecności dzieci na zajęciach dydaktycznych, a one to wyczuwają; 

□ działania są scedowane tylko na wychowawcę; 

□ brak pomocy pedagoga; 

□ brak pomocy dyrektora szkoły. 

 

9. Proszę podać propozycje działań, które mogą wpłynąć na zwiększenie frekwencji w 

szkole. Proszę o wybranie 5 odpowiedzi najbardziej pasujących do Państwa odczuć. 

 

□ uświadamianie rodzicom (prawnym opiekunom), ile dziecko traci, gdy nie uczęszcza 

systematycznie na zajęcia edukacyjne do szkoły; 

□ surowsze konsekwencje; 

□ większa rola pedagoga; 

□ konsekwencja w działaniach nauczycieli; 

□ konkretne kary dla wagarujących uczniów; 

□ większa współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami); 

□ większa współpraca z uczniami; 

□ nakładanie kar finansowych na rodziców (prawnych opiekunów); 

□ współpraca z dzielnicowym i większa kontrola z jego strony; 

□ większy udział rodziców (prawnych opiekunów) w Programie podniesienia efektywności 

frekwencji w szkole; 

□ większa odpowiedzialność rodziców (prawnych opiekunów). 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety – zespół ewaluacyjny.  
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4. Przeprowadzenie wywiadu z Dyrektorem szkoły (wzór ankiety). 

Szanowna Pani Dyrektor, 

kierujemy do Pani pytania w celu zebrania danych (informacji) na temat frekwencji uczniów w 

naszej szkole. Pragniemy podnieść jakość pracy szkoły w zakresie frekwencji uczniów przez 

rozpoznanie działań nauczycieli, wychowawców oddziałów oraz pedagoga szkolnego w tym 

zakresie. 

 

Pytania 

 

1. Jakie działania związane z frekwencją uczniów w szkole prowadzą nauczyciele i 

wychowawcy oddziałów?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. Czy te działania są planowane?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. Jakie formy działań podejmuje pedagog szkolny w tym zakresie?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

4. Czy działania pedagoga i nauczycieli w tym zakresie są spójne?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

5. Czy wykorzystuje się dziennik do monitorowania frekwencji uczniów w szkole?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Czy wykorzystuje się dziennik do monitorowania pracy nauczycieli pod kątem 

odnotowywania frekwencji uczniów na zajęciach dydaktycznych obowiązkowych?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. Jak wykorzystywane są informacje uzyskane z raportów i monitoringów dotyczących 

frekwencji w szkole? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

8. Jakie procedury związane z frekwencją uczniów obowiązują w szkole? Kto je tworzy, 

aktualizuje, gdzie są dostępne? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….... 

 

 

Dziękujemy – zespół ewaluacyjny 
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5. Opracowanie wyników ankiety przez zespół ds. ewaluacji. 
6. Podsumowanie programu – raport. 

 

28. REGULAMIN BIWAKU SZKOLNEGO  

 

Postanowienia ogólne 

1. - każda klasa pod opieką wychowawcy, może zorganizować jedno lub 

kilkudniowy biwak, 

2. - przed wyjazdem na biwak należy przygotować następującą dokumentację: 

kartę wycieczki/ biwaku z numerem polisy ubezpieczeniowej, listę 

uczestników, zgody rodziców (w tym zgodę na kąpiel), deklaracje 

opiekunów, 

3. - wyjazd zatwierdza dyrektor szkoły, a w przypadku wycieczki zagranicznej 

– organ prowadzący i nadzorujący szkołę, 

4) - liczbę opiekunów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 

listopada 2001 r. w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU 2001 nr 135, poz. 1516), 

5) - opiekun podlega bezpośrednio kierownikowi biwaku, 

6) - opiekun zajmuje się swoimi podopiecznymi przez cały czas trwania biwaku. 

7) Prawa uczestnika  

8) Każdy uczestnik biwaku ma prawo do:  

9) - uczestniczenia w zajęciach programowych w ramach określonych przez organizatora,  

10) - występowania z pomysłem, koncepcją dotyczącą programu, 

11) - korzystania ze sprzętu i bazy metodycznej na zasadach określonych przez 

organizatorów,  

12) - zgłaszania spostrzeżeń i uwag dotyczących biwaku. 

13) Obowiązki uczestnika  

14) Każdy uczestnik biwaku ma obowiązek:  

15) - stosować się do regulaminów, ustaleń oraz zaleceń kierownika biwaku i opiekunów,  

16) - dbać o porządek,  

17) - zachować ciszę na terenie miejsca noclegowego w godzinach 22.00 – 6.00  

18) Zabrania się:  

19) - samowolnego oddalania się od terenu miejsca biwakowego bez zgody kierownika lub 

opiekuna, 
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20) - spożywania substancji niedozwolonych: alkoholu, wszelkiego rodzaju używek 

(narkotyków) oraz palenia tytoniu,  

21) - kąpieli na terenie miejsca zakwaterowania oraz w innych miejscach do tego 

nieprzeznaczonych bez opieki i zabezpieczenia, 

22) - używania w budynkach, domkach campingowych, namiotach i na terenie ośrodka 

otwartego ognia, 

23) - niszczenia roślinności.  

                                                                                             Małgorzata Śliwińska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawy prawne: 
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich /DZ. U. z2002 r. Nr 11, poz. 109 z p. zm./ 
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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii/Dz. U. 
z2003 r., Nr 24, poz. 198/ 
4.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji / Dz. U. Nr 30 poz. 179z p. 
zm./ 
5.Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty /DZ. U. z 1996 r. Nr 
67,poz. 329 z p. zm./ 
6.Kodeks Karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. z p. zm. 
7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 
r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 
profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii /Dz.U. z 2015 r.,poz. 
1249/. 
8.Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 
2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w 
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zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz 
działań podejmowanych na rzecz małoletnich  
9.  Zarządzenie nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 
października 2003r. w spawie form i metod działań Policji w zakresie 
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich  
7. 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) 
 
 
 
 
 
Spis treści: 

I. Bezpieczeństwo 
II. Ewakuacja 
III. Procedury :  

 
1. Postepowanie wobec osób obcych, nie będących uczniami i 

pracownikami szkoły  
2. Postępowanie w sytuacji gdy uczeń posiada przedmiot 

niedozwolony (np. nóż) 
3. Zachowanie się w sytuacji czynu o dużej szkodliwości 

(zagrożenie życia) 
4. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły 
5. Podłożenie podejrzanego ładunku 
6. Możliwe skażenie szkoły przez substancję chemiczną 
7. Wykryte zagrożenie skażenia szkoły  
8. Skażenie szkoły za późno wykryte 
9. Wystąpienie przypadków pedofilii 
10. Cyberprzestępstwo 
11. Cyberprzemoc 
12. Podejrzenie gdy uczeń znajduje się pod wpływem 

alkoholu 
13. Gdy uczeń spożywa alkohol lub inne środki 

psychoaktywne na terenie szkoły 
14. Gdy uczeń pali papierosy, e-papierosy 
15. Agresja, szantaż-Gdy uczeń sprawia trudności 

wychowawcze(A) 
16. Próba samobójcza ucznia-samobójstwo 
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17. Gdy uczeń sprawia trudności (B) 
18. Zarzadzanie kryzysem w szkole 
19. Niebieska karta 
20. Gdy uczeń sprawia problemy – trudności wychowawcze 

(C) 
21. Zwolnienie z zajęć drugiego języka obcego 
22. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego 
23. „Skrzynka” zaplanuj z nami szkołę 
24. Skreślenie ucznia z listy 
25. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
26. Inne (zawarte w statucie) 

 
IV. Program podniesienia efektywności frekwencji 

uczniów 
V. Regulamin biwaku szkolnego 
VI. Podstawy prawne  

 
 
 
 


