
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA 

W ZSP W KĄPIELACH WIELKICH 

 

Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:  

- wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

 - usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  

- zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, 

 - zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy 

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.  

Procedury dotyczą: 

 - kadry zarządzającej, 

 - nauczycieli,  

- rodziców/prawnych opiekunów uczniów,  

- uczniów,  

- pracowników administracji i obsługi.  

OGÓLNE ZASADY POZOSTAWANIA DZIECKA W SZKOLE 

 1. Budynek szkolny służy realizacji celów statutowych. 

 2. Rodzice wychowanków oddziałów przedszkolnych i pozostałych uczniów przekazują 

aktualne dane kontaktowe oraz informacje o stanie zdrowia i zasadach opuszczania szkoły 

przez dziecko na odpowiednich formularzach.  

3. Szkoła zwraca się do rodziców o wyrażenie zgody na:  

a) przetwarzanie danych osobowych ucznia 

 4. W salach lekcyjnych, pracowniach i sali gimnastycznej uczeń może przebywać 

wyłącznie pod opieką nauczyciela, respektując obowiązujące regulaminy.  

5. Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, np. 

latarek laserowych, ostrych narzędzi, substancji toksycznych.  

6. Uczeń powinien bezzwłocznie zgłosić pracownikom szkoły informacje o zauważonych 

zagrożeniach.  

7. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką dyżurujących 

nauczycieli (w wyznaczonych miejscach – według obowiązującego grafiku dyżurów). 

 8. Dzieci grup przedszkolnych są przekazywane przez rodziców pod opiekę 

wychowawcy lub pomocy nauczyciela. 

 9. Dzieci z grup przedszkolnych przez całe zajęcia pozostają pod opieką wychowawcy. 

Po zakończeniu zajęć wychowawca odprowadza dzieci do świetlicy i przekazuje 

nauczycielowi świetlicy lub przekazuje rodzicowi/opiekunowi.  



10. W klasach 1–3 podczas wszystkich zajęć uczniowie pozostają pod opieką 

wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. W celu zapewnienia uczniom 

stałej opieki, nauczyciel przekazuje klasę kolejnej osobie, prowadzącej z nią zajęcia.  

Po zakończeniu zajęć nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy i do szatni a uczniów z 

klas I osobiście przekazuje rodzicowi/opiekunowi.  

11. Rodzice uczniów grupy przedszkolnej i „0” , którzy danego dnia nie mogą osobiście 

odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania wychowawcy pisemnej 

informacji, kto obierze dziecko ze szkoły.  

12. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie klas 4-8 niezwłocznie opuszczają szkołę 

lub udają się do świetlicy, gdzie czekają na kolejne zajęcia.  

13. Podczas zajęć prowadzonych na terenie szkoły przez inne podmioty uczniowie 

pozostają pod opieką osób prowadzących te zajęcia. W przedszkolu i oddziale 

przedszkolnym osoba prowadząca te zajęcia odbiera dzieci ze świetlicy/sali lekcyjnej. 

Uczniowie klas 4-8 udają się na te zajęcia samodzielnie.  

14. Rodzice uczniów oczekują na dzieci na dolnym korytarzu przy szatni. 

15. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły bez zgody jest niedopuszczalne.  

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS I ORAZ TYCH 

UCZNIÓW KLAS II, KTÓRE NIE SKOŃCZYŁY 7 LAT. 

1. Nauczyciel klasy I, który rozpoczyna lekcje w klasie o godz. 8.00 sprawuje opiekę nad 

uczniami do momentu ukończenia przez nich zajęć.  

2.  Nauczyciele, którzy zmieniają się w trakcie zajęć sprawują opiekę nad uczniami. 

3.  Uczniowie w czasie przerwy pozostają zawsze pod opieką nauczyciela pełniącego 

dyżur na korytarzu.  

4.  Po zakończonych zajęciach nauczyciel klas I odprowadza całą klasę w następującej 

kolejności: uczniowie zapisani do świetlicy oraz uczniowie udający się na zajęcia 

pozalekcyjne /  lub do szatni. 

5.   Nauczyciel klas I, który odprowadza uczniów do szatni pełni tam dyżur do momentu 

wyjścia uczniów z szatni.  

6.  Nauczyciel, który odprowadza do szatni uczniów sześcioletnich zobowiązany jest 

przekazać dziecko bezpośrednio rodzicowi lub opiekunowi. W przypadku 

nieobecności rodzica, dziecko zostaje odprowadzone do świetlicy. 

7.  Nauczyciel ma obowiązek każdorazowo odprowadzić dziecko zapisane na świetlicę 

po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Jedynie na pisemną informację rodzica może 

ucznia odprowadzić do szatni. 

 



 ORGANIZACJA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI  

 

1. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych, w czasie przerw 

obiadowych również w stołówce szkolnej. W okresie wrzesień-październik i maj-czerwiec 

przy sprzyjających warunkach pogodowych jako miejsce spędzania długich (15- i 20-

minutowych) przerw może zostać również wyznaczony teren przyszkolny.  

2. Uczeń zobowiązany jest zachowywać się podczas przerw spokojnie, w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób – nie biegać, nie popychać 

innych, nie wychodzić poza teren szkoły, dbać o czystość i porządek w najbliższym 

otoczeniu, szanować mienie szkoły i cudzą własność.  

3. Uczeń zobowiązany jest wypełniać polecenia nauczyciela dyżurującego i innych 

pracowników szkoły, reagować na dostrzeżone przejawy zła, bezzwłocznie zgłosić 

pracownikom szkoły informacje o zauważonych zagrożeniach.  

4.Uczniowie po terenie szkoły poruszają się według ustalonych zasad bezpieczeństwa:  

-klatka schodowa na dół – lewa strona 

 -klatka schodowa do góry – lewa strona 

Ustalenia wewnętrzne nie obowiązują podczas ewakuacji. 

 5. Podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem . 

Dyżury te są integralną częścią procesu opiekuńczo wychowawczego szkoły i wchodzą w 

zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. 

 W razie nieobecności nauczyciela dyżury pełni nauczyciel go zastępujący. 

 6. Obowiązki nauczyciela dyżurującego 

 a) Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z planem 

dyżurów nauczycielskich. 

 b) Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się czynnościami, które 

przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów. 

 c) Reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów.  

d) Jeżeli w trakcie dyżuru nauczyciela uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący 

zobowiązany jest do przestrzegania procedury dotyczącej wypadków i urazów 

uczniowskich, jednocześnie zapewniając obecność nauczyciela dyżurującego w danym 

miejscu (doraźne zastępstwo). 

 

 

 

 

 



 KONTAKTY Z RODZICAMI  

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących 

kształcenia i wychowywania uczniów oraz spraw bezpieczeństwa.  

2. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno-

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

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

satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Szkoły. 

 3. Do kontaktów z Dyrektorem Szkoły w sprawach ogólnych dotyczących całej klasy, 

uprawnieni są przedstawiciele oddziałowych rad rodziców. 

 4. Rodzice mają możliwość bezpośredniej współpracy ze wszystkimi podmiotami szkoły 

(dyrekcją, specjalistami, pracownikami obsługi, opiekunem świetlicy) w godzinach 

przyjęć.  

5. Z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów rodzice mogą nawiązać kontakt 

podczas zebrań z rodzicami  i kontaktów telefonicznych oraz przez dziennik 

elektroniczny. 

 6. Rodzic co najmniej dwa razy w semestrze powinien nawiązać współpracę z 

wychowawcą klasy. 

 8. W przypadku, gdy rodzic nie skontaktuje się z wychowawcą lub nie nawiąże 

współpracy z wychowawcą przynajmniej dwukrotnie w semestrze, a uczeń sprawia 

trudności wychowawcze lub ma problemy w nauce, wychowawca zgłasza problem do 

dyrektora, a ten podejmuje interwencję.  

 

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA  

 

1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice 

dostarczając pisemną prośbę o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy lub za 

pośrednictwem  dziennika elektronicznego.  

2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie: 

 - zwolnienia lekarskiego, 

 - zwolnienia przez nauczyciela 

-opiekuna (jeśli dziecko reprezentuje szkołę np. w zawodach sportowych lub w 

konkursach pozaszkolnych).  

3. Uczeń dostarcza usprawiedliwienie nieobecności w szkole na najbliższej godzinie 

wychowawczej po zakończeniu absencji.  

 



DORAŹNE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DDAKTYCZNYCH  

 

1. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych dokonuje rodzic osobiście u nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w danej chwili zostawiając pisemne zwolnienie. 

 2. Doraźne zwolnienie ucznia z zajęć w związku z udziałem w zawodach, konkursie, 

wycieczce może również zostać dokonane przez nauczyciela, który przejmuje opiekę nad 

uczniem i odpowiednią informację umieszcza na tablicy w pokoju nauczycielskim i  

sekretariacie szkoły. 

3. W przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia na drugiej lub kolejnej lekcji w danym 

dniu, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę, który podejmuje działania 

wyjaśniające.  

STAŁE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

 

1. Wychowanie fizyczne Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

na zajęciach wychowania fizycznego lub z uczestniczenia w lekcjach wychowania 

fizycznego na podstawie podania złożonego przez rodzica i w oparciu o zaświadczenie 

lekarskie, na czas określony w tym zaświadczeniu  

2. Religia / etyka 

 a. Lekcje religii / etyki organizowane są na życzenie rodziców. Są one zajęciami 

obowiązkowymi dla ucznia, o którego uczestnictwie w tych zajęciach rodzic zdecydował. 

b. Rezygnacja w formie pisemnej z w/w zajęć może nastąpić w każdym czasie. 

 3. Wychowanie do życia w rodzinie Zajęcia wychowania do życia w rodzinie 

organizowane dla klas 4,5,6,7,8 są zajęciami obowiązkowymi dla ucznia, chyba że rodzic 

nie wyrazi na to zgody. 

 

 SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIEM ZWOLNIONYM Z UCZESTNICZENIA 

W ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH 

 

1. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii/etyki, wychowania fizycznego 

pozostaje w tym czasie pod opieką świetlicy szkolnej.  

2. W przypadku, gdy lekcja, z której uczeń jest zwolniony jest pierwszą lub ostatnią w 

danym dniu, opiekę przejmuje rodzic.  

3.  Uczniowie klas 1–3 nieuczestniczący w lekcji są przekazywani pod opiekę 

nauczycielowi świetlicy przez nauczyciela prowadzącego poprzedzające zajęcia. 

Uczniowie klas 4–8 stawiają się w świetlicy punktualnie z chwilą rozpoczęcia się 

odpowiedniej lekcji. 



4.   Dzieci z „0” i grupy  przedszkolnej nieuczestniczące w lekcjach religii są 

przekazywane pod opiekę nauczycielowi świetlicy lub wychowawcy oddziału.  

 

SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH  

 

1. W dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę uczniom. 

Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby rodzice przekazali wcześniej 

stosowną informację wychowawcy klasy. 

 2. Opieka sprawowana jest w formie zajęć świetlicowych przez nauczycieli 

wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. 

 

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ  

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców na 

uczestnictwo w tych zajęciach złożoną w formie pisemnej.  

2. Terminy zajęć  logopedycznych ustalane są przez terapeutów i zatwierdzane przez 

Dyrektora.  

3. Dzieci z przedszkola i oddziału przedszkolnego odbierani są z sali lekcyjnej lub ze 

świetlicy szkolnej przez terapeutę i przez niego odprowadzani po zakończeniu zajęć. 

4. Uczniowie klas 4–8 stawiają się w u terapeuty punktualnie w terminie rozpoczęcia 

zajęć. 

 5. Wychowawcy klas 4–8 na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków 

na zajęciach terapeutycznych.  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  

 

A. Koła przedmiotowe / koła zainteresowań 

 1. Uczeń uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych/zainteresowań na podstawie 

jego wyboru oraz deklaracji rodziców.  

Deklaracja rodzica stanowi zobowiązanie ucznia do uczestniczenia w tych zajęciach. 

2. Terminy zajęć kół ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane przez Dyrektora.  

B. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na podstawie deklaracji lub zgody rodziców na 

uczestnictwo w tych zajęciach (zajęcia te są obowiązkowe).  



2. Terminy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ustalane są przez nauczycieli i 

zatwierdzane przez Dyrektora.  

3. Uczniowie klas 4–8 stawiają się na zajęcia punktualnie w terminie rozpoczęcia 

zajęć. 

 POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM MAJĄCYM ZŁE SAMOPOCZUCIE  

 

1. Uczeń powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi, 

wychowawcy.  

2. W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym 

rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę 

medyczną. 

 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (ich nieobecności w domu) dziecko 

pozostaje w szkole pod opieką nauczyciela, pielęgniarki bądź opiekuna świetlicy. Nie 

ma możliwości aby taki uczeń opuścił szkołę bez opieki.  

4. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest 

pogotowie ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego 

karetki i do czasu pojawienia się rodziców towarzyszy mu wyznaczony przez 

dyrektora nauczyciel lub dyrektor szkoły.  

 

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI                               

(wg rozporządzenia)  

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:  

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając 

fachową pomoc medyczną i  udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

 b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,  

c) niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie 

zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w 

najbliższej sali.  

2. O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili 

wypadku powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia.  

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub pielęgniarka powiadamia rodzica o 

zdarzeniu.  



4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 

objawy) nauczyciel lub pielęgniarka wzywa pogotowie ratunkowe sporządza notatkę 

do protokołu powypadkowego.  

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym Dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.  

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia na terenie szkoły, dyrektor 

zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.  

7. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do 

czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

 8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem 

szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki/ opiekun grupy i 

on odpowiada za nie.  

9. W razie poważnego wypadku Dyrektor powołuje członków zespołu 

powypadkowego - w skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz nauczyciel, pod opieką którego zdarzył się wypadek.  

10. Zespół ten przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową  

- przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z poszkodowanym uczniem (w obecności 

rodzica lub wychowawcy) i sporządza notatkę służbową;  

- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli 

świadkami są uczniowie  

– przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy,  

- zespół sporządza protokół powypadkowy, 

 - protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły; 

 - z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców poszkodowanego ucznia, którzy 

potwierdzają ten fakt podpisem w protokole;  

- protokół doręcza się rodzicom poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to 

podpisem w protokole, organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół 

powypadkowy doręcza się na ich wniosek, jeden egzemplarz protokołu 

powypadkowego pozostaje w szkole; 

 - w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym 

doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym 

informowani przy odbieraniu protokołu), zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu 

powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu. 



 11. Specjalista ds. bhp prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w 

odpowiednim rozporządzeniu.  

 

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM,KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI W SZKOLE. 

 

 Nauczyciel, który jest świadkiem wypadku lub zajścia, w którym są poszkodowani, 

jest zobowiązany do podjęcia czynności ograniczających skutki zdarzenia.  

1. Udziela wymaganej pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeżeli obrażenia u 

poszkodowanego ucznia są poważne i wymagana jest natychmiastowa pomoc 

medyczna specjalistyczna wzywa karetkę pogotowia po wcześniejszym 

powiadomieniu rodziców lub opiekunów dziecka i dyrektora szkoły. W przypadku, 

gdy życie dziecka jest zagrożone wówczas natychmiast należy wezwać karetkę 

pogotowia a później powiadomić dyrektora szkoły i rodziców.  

2. Nauczyciel zawsze upewnia się (po udzieleniu pomocy przedmedycznej), czy 

uczeń może uczestniczyć w dalszych zajęciach, czy zostanie odebrany przez rodzica i 

o której godzinie. Uczeń nie może samodzielnie wracać do domu jeżeli mamy 

jakiekolwiek wątpliwości co do jego samopoczucia.  

3. Każdy wypadek tj. rana cięta, uderzenie w głowę lub w inną część ciała itp., który 

wydarzył się w czasie pracy na lekcji, podczas upadku na przerwie, czy placu zabaw 

należy wpisać informację o takowym zdarzeniu do zeszytu uwag(dotyczy klas 0-VIII) 

oraz powiadomić rodzica osobiście przy odbiorze dziecka lub telefonicznie. 

 4. Każdy wypadek zgłaszamy w sekretariacie i wypełniamy kartę zgłoszenia 

wypadku w dniu, w którym wypadek się zdarzył. 

 5. Z każdego wypadku ucznia spisany jest protokół wypadku.  

6. O każdym wypadku, o którym jest mowa w punkcie 3 nauczyciel powiadamia 

natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą placówką.  

 

POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ŹLE ZACHOWUJE SIĘ NA 

ZAJĘCIACH  

1. W przypadku zachowania ucznia, które zaburza tok zajęć, nauczyciel prowadzący 

zajęcia podejmuje działania dyscyplinujące.  

2. W przypadku, gdy uczeń nie koryguje swojego zachowania, nauczyciel korzysta z 

pomocy wychowawcy. 

 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ucznia.  



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

we współpracy z wychowawcą i rodzicami ucznia przeprowadza diagnozę 

problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia. 

 5. Wychowawca ustala system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych w 

celu eliminacji zachowań niepożądanych.  

 

SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA.  

 

Pierwszy krok to identyfikacja uczniów, którzy są zagrożeni agresją i przemocą oraz 

tych, którzy stosują agresję i przemoc w szkole. Wszyscy pracownicy szkoły powinni 

być przygotowani do rozpoznawania uczniów - potencjalnych ofiar i potencjalnych 

sprawców. Symptomy umożliwiające identyfikację uczniów - ofiar agresji i przemocy 

to: 

 · zamykanie się w sobie,  

· smutek, przygnębienie,  

· pogorszenie wyników w nauce,  

· osamotnienie,  

· zmienność nastrojów, 

 · objawy psychosomatyczne (np. bole głowy, bole brzucha),  

· spóźnianie się do szkoły lub jej unikanie, wagary, 

 · trzymanie się blisko nauczycieli, 

 · bycie obiektem drwin ze strony kolegów, 

 · izolowanie się, 

 · ślady przemocy (sińce, zadrapania, zniszczone ubranie i przybory szkolne). 

Symptomy umożliwiające identyfikację uczniów - sprawców agresji i przemocy to: 

 · demonstracja i używanie siły fizycznej, 

 · silna potrzeba dominacji i podporządkowywania sobie innych, 

 · trudności w podporządkowywaniu się normom,  

· impulsywność,  

· mała tolerancja na frustrację, 

 · buntowniczość,  

· agresja (również wobec dorosłych), 

 · słaba empatia wobec słabszych,  

· obniżony poziom lęku, 

 · pozytywny obraz własnej osoby. 



 PODEJMOWANIE INTERWENCJI W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 

ZAGROŻEŃ 

 Działania podejmowane w sytuacjach wystąpienia zachowań agresywnych i 

przemocowych muszą mieć charakter kompleksowy. Ich celem jest zmiana zachowań 

sprawców i ofiar agresji. Skuteczność podejmowanych interwencji zależy od tego, 

czy nauczyciele i rodzice konsekwentnie realizują jednolity system oddziaływań 

wychowawczy wobec dziecka i sposoby reagowania na agresję. System reagowania 

powinien uwzględniać następujące założenia: 

  należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc, 

  brak reakcji komunikuje uczniom, że mają prawo tak się zachowywać,  

 doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji,  

 ważne jest wykazywanie troski o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy). 

Nie należy potępiać ucznia, ale wskazywać na zachowania nieaprobowane, wyrażać 

brak zgody na stosowanie agresji i przemocy, 

  każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać, 

  konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i udzielanie sobie nawzajem 

wsparcia. 

Osoba podejmująca interwencje powinna unikać: 

 ● agresji fizycznej, 

 ● agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia lecz jego 

zachowanie, nie stosować komunikatów typu „ Ty”),  

● okazywania niepewności,  

● długich monologów i moralizowania, 

● wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana.  

Powinna natomiast :  

● reagować stanowczo,  

● mówić prosto i jasno,  

● traktować sprawcę jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje 

czyny, ale jednocześnie swoim zachowaniem woła o pomoc,  

● jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba np. do rozdzielenia 

bijących się uczniów, lub przytrzymać, kiedy dziecko ma napad furii), a w 

wyjątkowej sytuacji należy wezwać Policję, 

 ● szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie o osobie). Interwencja powinna zostać 

odnotowana w dokumentacji szkolnej – zgodnie z przyjętymi przez szkołę 

procedurami. 



 W przypadku braku efektu interwencji doraźnej nauczyciel powinien podjąć dalsze 

działania:  

1. Poinformowanie wychowawcy o zdarzeniu. 

 2. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem/ uczniami w obecności 

nauczyciela –świadka zdarzenia, · jeżeli w zdarzeniu agresji lub przemocy 

uczestniczy więcej niż jedna osoba należy rozmawiać z każdym z osobna, zaczynając 

od lidera grupy, · miejscem rozmów powinno być pomieszczenie zapewniające 

spokój i brak osób nie zainteresowanych sprawą,  

· nauczyciel, który decyduje się na przeprowadzenie rozmowy powinien jasno 

określić jej cel,  

· nauczyciel powinien opisać zachowanie ucznia, które jest powodem rozmowy , · 

należy upewnić ucznia, że nauczyciel chce mu pomoc,  

· sprawca (sprawcy) musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat o 

braku akceptacji zachowania agresywno - przemocowego, 

 · należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się na temat zachowania będącego 

powodem interwencji, 

 · wysłuchać, stosując aktywne metody słuchania,  

· jeżeli uczeń milczy należy powrócić jeszcze raz do propozycji pomocy, 

 · omówić z uczniem skutki przejawianych przez niego zachowań oraz poinformować 

o potrzebie spotkania z rodzicami 

 · jasno określić konsekwencje. 

1. Przeprowadzić rozmowę z dziećmi – ofiarami agresji lub przemocy i powiadomić ich 

rodziców. 

 W rozmowach z dziećmi - ofiarami przemocy należy pamiętać, aby: 

 · powiedzieć dziecku o swoich intencjach 

 · okazać ciepło i akceptację,  

· wczuć się w stan emocjonalny dziecka,  

· dostosować się do sposobu mówienia, siedzenia dziecka,  

· aktywnie, uważnie słuchać, 

 · zadawać pytania ułatwiające nawiązanie kontaktu,  

· unikać zbyt wielu dociekliwych pytań,  

· nie oceniać dziecka ani zdarzeń, które przedstawia,  

· nie podważać jego wypowiedzi,  

· pomagać dziecku nazywać uczucia, 

 · nie mówić za dziecko,  

· nie wyręczać dziecka, 



 · pokazywać dziecku jego mocne strony, dowartościować je, 

 · docenić odwagę dziecka, kiedy mówi o bolesnych dla siebie zdarzeniach, 

 · uszanować jego odmowę i lęk, kiedy nie wskazuje sprawców, 

 · przypomnieć dziecku prawa, które go chronią,  

· informować dziecko o wszystkim, co zamierzamy zrobić w tej sytuacji, 

 · zmotywować je do współpracy ( z wychowawcą, przedstawicielami innych 

instytucji) w celu rozwiązania problemu. 

 · być cierpliwym – dawać czas na udzielenie odpowiedzi, 

2. Sporządzenie notatki ( opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, 

poszkodowany).  

W sytuacji powtarzających się agresywnych zachowań dziecka, wezwanie rodziców 

/prawnych opiekunów ucznia do szkoły w celu: 

 1.Omówienia z rodzicami zachowania dziecka i ustalenie strategii współpracy 

rodziców ze szkołą:  

· pozyskanie ich do współpracy,  

· ustalenie jej zasad, 

 · opracowanie kontraktu dla dziecka, określenie w nim zachowania 

nieakceptowanego, oczekiwania wobec dziecka,  

· ustalenie zaleceń do pracy z uczniem dla rodzica zadań określonych w kontrakcie,  

· ustalenie hierarchii konsekwencji. 

 2. Wspólnie z rodzicami przyjąć ostateczną wersję kontraktu. 

 3. Monitorować realizację kontraktu. 

 4. Jeżeli kontrakt ma być udostępniony innym nauczycielom, o fakcie tym powinni 

być powiadomieni rodzice.  

5. Przekazanie rodzicom informacji dotyczących oferty zajęć proponowanych przez 

szkołę w celu przeciwdziałaniu agresji: - zajęcia pozalekcyjne , szczególnie sportowe 

i artystyczne, 

 - konsultacja dla ucznia i rodzica, 

 - stałe wsparcie pedagoga i psychologa 

 6. Wyrażenie pisemnej deklaracji dotyczącej uczestnictwa ucznia w oferowanych 

zajęciach.  

7. Zgłaszanie powtarzającej się sytuacji agresywnych zachowań u dziecka do 

dyrektora szkoły. 

 8. Natychmiastowe powiadomienie przez wychowawców dyrektora szkoły o 

przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia lub życia).  



9. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrektorem szkoły sankcji w 

stosunku do ucznia/ uczniów , w oparciu o Statut Szkoły.  

· upomnienie ustne otrzymane w indywidualnej rozmowie z nauczycielem 

przedmiotu lub wychowawcą  

· upomnienie ustne z wpisem do zeszytu obserwacji lub zeszytu ucznia 

 · upomnienie dyrektora szkoły otrzymanym w indywidualnej rozmowie z pisemnym 

powiadomieniem rodziców ucznia  

10. Przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na 

temat wyciągniętych w stosunku do ucznia/ uczniów konsekwencji wynikających ze 

Statutu Szkoły.  

11. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na 

wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal u dziecka występują agresywne 

zachowania, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji  Policję. 

 12. W sytuacji , gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych (rozmowy z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z 

pedagogiem/psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów dalszy tok postępowania leży w kompetencji w/w instytucji.  

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIA 

DEMORALIZACJĄ LUB SKUTKAMI CZYNÓW ZABRONIONYCH 

 

 A. Podejrzenie popełnienia kradzieży przez ucznia na terenie szkoły. 

 1. Nauczyciel powiadomiony o kradzieży zgłasza ten fakt  wychowawcy i 

Dyrektorowi Szkoły. 

 2. Wychowawca przeprowadza działania wyjaśniające ( rozmowa z uczniem lub 

klasą).  

3. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia, w razie konieczności 

informuje o zdarzeniu policję.  

B. Bójka uczniów na terenie szkoły. 

 1. W przypadku bójki należy w miarę możliwości odizolować uczestników i 

powiadomić wychowawcę.  

2. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia ( rozmowa ze świadkami).  

3. Nauczyciel lub wychowawca wpisuje uwagę do dziennika  i powiadamia rodziców 

(opiekunów) ucznia.  

 

 



C. Podejrzenie popełnienia wymuszenia przez ucznia na terenie szkoły.  

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek wymuszenia, niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę.  

2. Wychowawca  przeprowadzają rozmowę z ofiarą zdarzenia, udzielając jej 

wsparcia i porady.  

3. Wychowawca  ustala okoliczności zdarzenia. 

 4. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.  

D. Uczeń przebywający na terenie szkoły w stanie sugerującym spożycie alkoholu 

lub środków odurzających.  

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę  oraz sporządza 

notatkę. 

 2. Ucznia należy odizolować (uczeń nie może pozostawać bez opieki). 

 3. Wychowawca/pielęgniarka szkolna zawiadamia o fakcie rodziców i zobowiązuje 

ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Wychowawca/pielęgniarka szkolna może wezwać lekarza w celu stwierdzenia 

stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

 5. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole lub 

przeniesieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz. 

 6. Gdy rodzice nie zgłaszają się po dziecko, a jest ono agresywne, wychowawca 

powiadamia policję.  

7. O zaistniałej sytuacji wychowawca informuje dyrekcję szkoły.  

E. Podejrzenie posiadania przez ucznia alkoholu lub środków odurzających.  

1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę.  

2. Ucznia należy odizolować. 

 3. W obecności drugiej osoby dorosłej wychowawca żąda okazania zawartości 

kieszeni i plecaka (samodzielne przeszukanie plecaka lub odzieży to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji). 

 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie (substancji nie należy dotykać, aby nie 

zatrzeć śladów) należy ją zabezpieczyć i wezwać policję. 

 5. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, wychowawca niezwłocznie powiadamia o 

zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa policję.  

6. Wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia.  

F. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominających alkohol lub środki 

odurzające.  

1. Osoba znajdująca substancję zabezpiecza ją przed dostępem osób niepowołanych, 

powiadamia Dyrektora Szkoły, który wzywa policję.  



G. Ujawnienie cyberprzemocy (internet, telefon komórkowy). 

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę. 

 2. Wychowawca przeprowadzają rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udzielając jej 

wsparcia.  

3. Wychowawca  ustala okoliczności zdarzenia, ewentualnych świadków oraz 

informują dyrektora Szkoły. 

 4. Wychowawca  przy pomocy nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i 

ewentualnie ustalają tożsamość sprawcy.  

5. Wychowawca zawiadamia rodziców poszkodowanego ucznia.  

6. Wychowawca monitoruje sytuację poszkodowanego ucznia i udziela wskazówek o 

możliwości uzyskania pomocy psychologicznej.  

 

ORGANIZOWANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  

 

1. Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości i konkursy. 

Mogą one mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, 

międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich. 

2. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się: 

 - akademia szkolna,  

- apel uczniowski,  

- uroczystości okolicznościowe: jasełka,  

 - konkurs wewnątrzszkolny/zewnętrzny, 

 - dyskoteka: zabawa, bal, festyn. 

Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w harmonogramie pracy szkoły, 

który jest przyjmowany na posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku bądź 

wynikają z bieżących potrzeb. 

 3. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel wyznaczony w harmonogramie 

pracy szkoły. 

 4. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator musi uzgodnić z Dyrektorem Szkoły 

przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.  

5. Podczas imprezy/uroczystości uczniowie pozostają pod opieką wyznaczonego 

nauczyciela, który ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 

6.Udział w konkursach, zawodach, wyjazdach i w dyskotece szkolnej odbywa się 

wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.  

 



 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W SIECI  

 

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone 

oprogramowaniem antywirusowym i programem utrudniającym uczniom dostęp do 

treści niepożądanych oraz dającym możliwość pełnej kontroli nad komputerem 

uczniowskim.  

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela. 

 3. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:  

- przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej;  

- przestrzegać netykiety;  

- przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo 

poznanych osób; 

 - nie przekazywać danych osobowych; 

 - nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela; 

 - nie korzystać z komunikatorów bez zgody i wiedzy nauczyciela; 

 - nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików bez zgody i 

wiedzy nauczyciela.  

- nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www i na dysku komputera.  

- w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o 

pomoc.  

4. Wychowawca ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z 

Internetem.  

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

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych.  

 

UŻYWANIE PRZEZ UCZNIÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH 

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH  

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jak i-Pad, i-Pod, psp itp. (aparaty 

powinny być wyłączone i schowane). 

 2. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu bądź innego urządzenia jest 

zabronione. 



 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu na 

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

trakcie innych zajęć szkolnych (np. wycieczka, kino).  

4. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych procedurą skutkuje odebraniem przez 

nauczyciela telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i przekazaniem do 

sekretariatu szkoły, skąd może go odebrać tylko osobiście rodzic ucznia.  

 

 


