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Cele procedur 

• zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole 

• zapewnienie sprawnej organizacji pracy i odpowiedniego przepływu informacji 

pomiędzy organami szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym 

 

Dotyczy: nauczycieli, rodziców, uczniów i pracowników administracyjno-obsługowych 

Podstawa prawna: 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 50 w Warszawie 

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze 

zm.) 

• art. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U . z 2006 r., Nr 97, poz. 

674 ze zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.            

z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami) 

• Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 

94 ze zmianami) oraz innych   przepisów (ustaw  wykonawczych i rozporządzeń) 

regulujących pracę z dziećmi i młodzieżą 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.          

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r., poz. 1591) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578) 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ze zm. (Dz. U. 2017 poz. 

1646). 

• Rozporządzenie MENiS z dn. 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego 

programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1569).  

• Rozporządzenie MEN z dn. 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków                      

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843) oraz na zasadach wynikających z niego, a zapisanych                     

w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania. 

• Rozporządzenie MEN z dn. 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz 

warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych                         

w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych                      

i jednostkach pomocy społecznej. 

• Regulaminy szkolne. 



4 

 

I. Przebywanie w szkole osób postronnych. 

1. Przebywanie osób postronnych w szkole podlega kontroli. 

2. O wpuszczaniu lub wypuszczaniu z budynku szkoły decyduje osoba dyżurująca, mająca 

prawo zatrzymywania wszystkich osób. 

3. Osoba dyżurująca nie wpuszcza do budynku (wypuszcza z budynku) osób, co do których nie 

ma pewności ich poprawnego zachowania. O zatrzymaniu osoba dyżurująca natychmiast 

powiadamia dyrektora szkoły (lub wicedyrektora). 

4. Osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do wpisania czasu i celu swojego pobytu 

do "Rejestru osób wchodzących" znajdującego się w punkcie kontrolnym w szatni (tuż obok 

wejścia). 

5. Kontrolę nad wpisami oraz egzekwowaniem zasad wchodzenia do szkoły sprawuje 

wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi. 

6. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają ich do klas, żegnają się                    

z dziećmi w poczekalni dla rodziców. W szatni nad bezpieczeństwem dzieci czuwają 

dyżurujący nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy pomagają młodszym uczniom                          

w czynnościach samoobsługowych.  Przedsionek szkoły jest również miejscem oczekiwania 

rodziców na dzieci i odbioru ich ze szkoły.  

7. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek                          

i teren szkoły objęty jest monitoringiem. 

II. Kontakty z rodzicami. 

1. 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, z pedagogiem szkolnym, 

wicedyrektorem. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do dyrektora 

szkoły.  

2. Rodzice mogą kontaktować się bezpośrednio z nauczycielami w czasie zebrań ogólnych lub 

dni otwartych oraz podczas indywidualnych konsultacji po wcześniejszym ustaleniu ich 

terminu. Możliwy jest również kontakt z wykorzystaniem e-dziennika lub telefoniczny na 

zasadach uzgodnionych z nauczycielem. 

III. Nieobecności uczniów. 

1. Szczegóły dotyczące nieobecności i spóźnień uczniów znajdują się w Statucie Szkoły. 

2. Jeśli nieobecność ucznia trwa 5 dni a w przypadku unikania wybranych zajęć edukacyjnych 

uczeń był nieobecny na danych zajęciach 3 godziny pod rząd, wychowawca klasy nawiązuje 

kontakt z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu rozpoznania przyczyny 

nieobecności. 

3. Jeżeli przyczyną nieobecności nie jest choroba lub ważna sytuacja rodzinna, tylko wagary, 

przeprowadzona zostaje rozmowa upominająca z uczniem w obecności 

rodziców/opiekunów. 

4. Jeśli rozmowa nie przynosi skutków i następują dalsze nieobecności ucznia, sprawa zostaje 

zgłoszona pedagogowi szkolnemu. Pedagog wzywa rodziców na spotkanie, na którym uczeń 

zobowiązuje się do uczęszczania na zajęcia. Ustala się zasady dyscyplinujące np. zeszyt 

obecności (lub inne). 

5. W przypadku dalszych nieobecności pedagog ponownie wzywa rodziców na spotkanie, 

podczas którego rodzice/opiekunowie zobowiązują się na piśmie do zapewnienia 

regularnego uczęszczania dziecka do szkoły a z uczniem spisywany jest kontrakt. 
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6. W przypadku niedotrzymania pisemnego kontraktu i dalszego nieuczęszczania na zajęcia, 

dyrektor szkoły wysyła do prawnych opiekunów ucznia upomnienie oraz wezwanie do 

spełniania obowiązku szkolnego ucznia. 

7. W przypadku dalszej nieobecności ucznia na zajęciach, a w szczególności gdy nieobecności 

ucznia wynoszą 50%, dyrektor  kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do 

organu prowadzącego. 

8. W uzasadnionych przypadkach tj. braku kontaktu wychowawcy z domem rodzinnym,                       

a co za tym idzie niemożności ustalenia absencji ucznia, szkoła informuje o zaistniałej 

sytuacji policję i/lub Sąd rodzinny. 

9. Uczeń, którego rodzic wyraził zgodę na udział w zajęciach dodatkowych, ma obowiązek 

systematycznego i aktywnego uczestniczenia w tych zajęciach oraz przygotowania się 

zgodnie z zaleceniami prowadzącego (odpowiedni strój, przybory, itp.) 

10. W przypadku nieobecności, uczeń ma obowiązek okazać stosowne usprawiedliwienie lub 

zwolnienie w formie pisemnej od rodziców/opiekunów – najpóźniej na kolejnym spotkaniu. 

11. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji sięgającej ponad 50% miesięcznie – uczeń,            

po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów, zostaje skreślony z listy 

uczestników zajęć. 

IV. Postępowanie z uczniem mającym dolegliwości zdrowotne podczas lekcji. 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji nauczyciel podejmuje 

następujące działania:  

• Zasięga opinii pielęgniarki szkolnej, która w razie potrzeby skontaktuje się                

z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia 

• W przypadku nieobecności pielęgniarki kontaktuje się (lub prosi o kontakt 

wychowawcę) z rodzicami ucznia, informuje ich o zaistniałej sytuacji i ustala z nimi 

dalsze postępowanie 

• Uczeń, który zgłasza dolegliwości uniemożliwiające jego dalszy udział w zajęciach 

lekcyjnych musi być odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów lub 

upoważnioną przez nich osobę. 

2. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły, w wyniku którego uczeń utracił przytomność 

lub ma silne dolegliwości bólowe, pielęgniarka lub nauczyciel wzywa służby ratownicze 

(pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

oraz dyrektora szkoły.   

3. Uczeń chory nie może pozostać bez opieki.  

V. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi 

i substancjami psychotropowymi. 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków 

odurzających w celu wprowadzenia się w stan odurzenia lub przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące kroki: 

• przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy lub dyrektorowi 

• wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły 

• wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i przekazuje im 

uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich 

obecności; w przypadku potwierdzenia przekazuje im uzyskaną informację, 

przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności, zobowiązuje 

ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem 
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• w toku interwencji profilaktycznej pedagog może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym 

• jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

pedagog szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny  lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich) 

• podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzystała dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog szkolny 

pisemnie powiadamia Sąd rodzinny  lub policję (specjalistę ds. nieletnich). Dalszy 

tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

2. Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających, podejmuje następujące działania: 

• powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy  

• nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego 

bezpieczeństwo nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie 

zagrożone jego zdrowie i życie 

• wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych 

opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; 

• sporządzana jest notatka ze spotkania z rodzicami 

• pedagog szkoły powiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających 

odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem 

zagraża życiu lub zdrowiu innych osób 

• w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma prawo przewiezienia 

ucznia do izby wytrzeźwień lub do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

– na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin), o fakcie 

umieszczenia ucznia zawiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) oraz sąd 

rodzinny 

• jeżeli powtarzają się przypadki, że uczeń pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających znajduje się na terenie szkoły, pedagog ma obowiązek powiadomienia 

o tym fakcie sąd rodzinny  lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

3. W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą narkotyk, postępuje według następujących zasad:  

• zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 

próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy (o ile jest to możliwe 

w zakresie działań pedagogicznych) 

• powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego 

• dyrektor szkoły wzywa policję 

• po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną 

substancję i przekazuje informacje dotyczące zdarzenia. 

4. W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, 

nauczyciel podejmuje następujące działania: 

• w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją 
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• nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności, przeszukania odzieży ani 

torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji 

• nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły 

oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa 

• w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości 

torby, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy 

• jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją dyrektorowi a dyrektor 

do jednostki policji 

• wcześniej próbuje sam ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył tę substancję 

• nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami (tego samego dnia, którego nastąpiło zdarzenie) 

VI. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.).   

W przypadku stwierdzenia, że uczeń stał się sprawcą czynu karalnego, nauczyciel: 

• niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu pedagoga oraz dyrektora szkoły i jeśli jest to 

możliwe, zatrzymuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa policję. W sytuacjach 

wyjątkowych (zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w godzinach zajęć 

popołudniowych w szkole, lub zajęć poza szkołą) nauczyciel sam bezzwłocznie 

powiadamia o przestępstwie (zdarzeniu) policję 

• zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z 

przestępstwa i przekazuje policji 

• pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie 

okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji 

• pedagog powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia-sprawcy i sporządza 

notatkę ze zdarzenia 

VII. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą czynu karalnego lub 

przestępstwa. 

Nauczyciel lub pracownik szkoły podejmuje następujące kroki: 

• w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń, udziela pierwszej pomocy 

przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej 

lub pogotowia 

• niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 

• wychowawca ucznia lub pedagog szkolny powiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia 

• w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

zdarzenia, dyrektor wzywa policję 

• we współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia 

• tego samego dnia sporządza notatkę ze zdarzenia; 

• dyrektor szkoły zgłasza sprawę odpowiednim instytucjom (policja, sąd rodzinny). 
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VIII. Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji lub przedmiotów, 

ocenianych jako niebezpieczne (np. broń, materiały wybuchowe, nieznane substancje). 

 Nauczyciel lub pracownik szkoły: 

• zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły 

• niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 

• uniemożliwia dostęp osobom postronnym do niebezpiecznych rzeczy 

• dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa policję. 

IX. Organizacja przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli. 

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas przerw pełnione są dyżury 

nauczycieli według harmonogramu ustalanego corocznie przez zespół zadaniowy.  

Nauczyciel: 

1. Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie      

z harmonogramem. 

2. Zajmuje miejsce w przydzielonym sektorze, które opuszcza wraz z dzwonkiem na lekcje.  

3. Miejscem dyżuru są: korytarze, szatnia (7.50-8.00), stołówka (przerwy 15 minutowe). 

4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego 

terenu dyżurowania.  

5. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, 

wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów. 

6. Nadzoruje przemieszczanie się uczniów po terenie szkoły. 

7. Zwraca uwagę na zachowanie uczniów na klatce schodowej. 

8. Pilnuje, aby uczniowie podczas przerw nie gromadzili się w większych grupach przy salach 

znajdujących się w tzw. okrąglaku. 

9. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie 

jest w stanie sam usunąć.  

10. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia 

szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz 

pracowników szkoły.  

11. W miarę możliwości ustala winnego zniszczenia mienia szkolnego na przydzielonym terenie 

dyżuru (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.  

12. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru, nauczyciel jest 

zobowiązany do: 

• udzielenia pierwszej pomocy, o ile zaistnieje taka konieczność 

• wezwania odpowiednich służb medycznych 

• powiadomienia dyrektora (wicedyrektora) o zaistniałym wypadku 

• zabezpieczenia miejsca wypadku 

• odnotowania zaistniałego wypadku w księdze ewidencji wypadków.  

13. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie podopiecznych i odnotowuje je w klasowym 

zeszycie uwag. 

14. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi (jak np. prowadzenie 

rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami). Nie pozwala, aby inne 

czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru.  

15. Nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.  

16. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego 

zastępstwie. W przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację osobie 

odpowiedzialnej za przydzielanie zastępstw, która wyznacza innego nauczyciela na 

zastępstwo w pełnieniu dyżuru. 
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17. Po trzeciej lekcji, tj. w godzinach 9.35 – 9.45, nauczyciele uczący pozostają z uczniami                 

w salach lekcyjnych, podczas przerwy śniadaniowej. Nauczyciele wychowania fizycznego 

w tym czasie organizują przerwę śniadaniową w stołówce szkolnej. 

Uczniowie:  

1. W czasie przerw zachowują się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób                           

(nie biegają, nie hałasują).  

2. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.  

3. Przerwy spędzają na korytarzach, gdzie znajduje się sala lekcyjna, w której będą mieli 

lekcje. 

4. Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.  

5. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.  

6. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą 

sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań                  

z wieszaków w szatniach itp.).  

7. Uczniom nie wolno: 

• otwierać okien na korytarzach szkolnych 

• wspinać się po balustradach, drabinkach, parapetach szkolnych 

• wychodzić ze szkoły podczas przerw 

• przebywać podczas przerw na półpiętrach oraz klatce schodowej 

X. Funkcjonowanie stołówki szkolnej. 

1. Stołówka szkolna wydaje obiad w godzinach 11.00–14.30.  
2. Opiekę nad uczniami klas IV-VIII i gimnazjum podczas przerw obiadowych sprawują 

nauczyciele pełniący dyżur w stołówce.  

3. Świetlica schodzi na obiad pomiędzy przerwami obiadowymi według opracowanego 

grafiku.  
4. Uczniowie przebywający w świetlicy lub bezpośrednio po lekcjach spożywają obiad pod 

opieką wychowawcy świetlicy. Schodzą z nim do stołówki i wracają do sali świetlicowej.  

5. W stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać osoby stołujące się 

oraz nauczyciele pełniący dyżur.  
6. Nauczyciel pełniący dyżur w stołówce: 

• Nadzoruje określone tury obiadowe. Uczniów, którzy nie respektują swoich pór 

obiadowych nie wpuszcza do stołówki.  

• Podczas dyżuru w stołówce nie je obiadu.  

• Nie wpuszcza do stołówki osób postronnych, np. rodziców/opiekunów.  

• Nadzoruje porządek podczas spożywania posiłków przez uczniów: odniesienie 

talerzy, kubka, sztućców, itp. oraz kontroluje kulturę spożywania posiłków. 

XI. Sprawowanie opieki nad uczniami w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót i niedziel) szkoła organizuje 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  
2. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych organizowanych w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

poprzez podanie informacji na zebraniach z rodzicami, w dzienniczkach oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

3. Rodzice dzieci składają pisemną informację wychowawcom klasy w terminie przynajmniej 

trzech dni przed dniem wolnym.  
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XII. Korzystanie z szatni szkolnej. 

1. Uczniowie pozostawiają ubrania w szatni najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.  

2. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku - obuwie 

zewnętrzne (ewentualnie sportowe).  

3. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, 

pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

4. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych                     

i przerw.  

5. W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są na klucz przez pracowników 

administracyjnych.  

6. Przed rozpoczęciem lekcji - w godz. 7.50-8.00 w szatni pełnią dyżur wyznaczeni 

nauczyciele. Podczas kolejnych przerw nad porządkiem czuwają pracownicy administracji 

oraz nauczyciele sprowadzający uczniów do szatni po ostatniej lekcji.  

7. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni.  

8. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni.  

9. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie szkoły. 

XIII. Korzystanie z szafek szkolnych. 

1. Szafki stanowią własność szkoły. 

2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki  

w szkole. 

3. Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia. 

4. Każda szafka posiada dwa klucze: jeden do użytku ucznia i drugi zapasowy, który pozostaje 

w szkole i nie podlega wydawaniu.  

5. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek. 

6. Szafki wpisane są do księgi inwentarzowej i podlegają okresowemu spisowi z natury, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Pracownicy szkoły maja prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości             

w zakresie dysponowania i użytkowania szafek. 

8. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja 

przechowywana jest w sekretariacie. 

9. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma dyrekcja szkoły i wskazani przez dyrektora 

szkoły pracownicy administracji. 

Obowiązki szkoły 

1. Szkoła zapewnia przydział szafki, konserwację i naprawę szafek. 

2. Sekretariat szkoły sporządza listy uczniów z przydzielonymi numerami szafek i przekazuje 

wychowawcy klasy, który odbiera od uczniów podpis o przekazaniu klucza. Listy 

przechowywane są w sekretariacie szkoły. 

Zadania i obowiązki użytkowników szafek 

1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy 

naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie 

szkoły. 

2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość. 

3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie                                                                                                      

i poszanowanie. 

4. Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych 

kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży. 
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5. Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady 

higieny i bezpieczeństwa. 

6. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności. 

7. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji 

chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkolnej. 

8. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów  tytoniowych, 

środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne. 

9. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, naklejek oraz 

innych działań mających skutek trwały. 

10. Uczeń nie może zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek. 

11. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien 

zgłosić   do sekretariatu lub do kierownika administracyjnego. 

12. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza rodzic ponosi koszt wykonania jego kopii. 

Koszt kopii wynosi 10 zł. Szkoła może dokonać wymiany zamka szafki na koszt 

użytkownika.  

13. Zabrania się uczniom samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw szafek szkolnych.  

14. Zabrania się dorabiania klucza we  własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy 

uczeń będzie obciążony kosztem wymiany wkładki. 

15. Uczeń zabezpiecza swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, nie pozostawianie 

klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom. 

16. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze 

wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza wychowawcy klasy, który 

przekazuje go w depozyt do kierownika gospodarczego. 

17. Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymają klucz po rozpoczęciu nauki                

w nowym roku szkolnym. 

18. Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza 

najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego. Uczniowie, którzy nie zwrócą 

klucza będą obciążeni kosztem wymiany wkładki. 

19. Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz przed odebraniem dokumentów. 

Kontrole i zasady ich przeprowadzania  

1. Szafki mogą być kontrolowane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.  

2. W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadza się kontrole 

okresowe.  

3. Kontrole okresowe przeprowadza komisja powoływana przez dyrektora szkoły, w skład 

której wchodzą: przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel, pedagog lub 

dyrektor szkoły.  

4. Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach:  

• uzyskania przez szkołę podejrzenia o możliwości przechowywania przez ucznia 

rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem 

• na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych 

• na żądanie rodziców ucznia 

• w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego.  

5. Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się protokół. 

6. Uczeń na każde wezwanie dyrektora szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane  

w szafce. W przypadku odmowy otworzenia szafki lub podejrzenia o przetrzymywanie  

w szafkach zabronionych przedmiotów dyrektor szkoły ma prawo wglądu do szafki. 

7. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku 

we wglądzie uczestniczą minimum 3 osoby (w tym właściciel szafki lub jego 

przedstawiciel). 
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Postanowienia końcowe 

1. W przypadku kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite 

koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki. 

2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi dyrektor szkoły lub inna 

wytypowana przez niego osoba. 

XIV. Organizacja sklepiku szkolnego. 

1. Ze sklepiku szkolnego mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły (uczniowie klas              

I-III szkoły podstawowej za wiedzą nauczyciela). 
2. Sklepik zlokalizowany jest w miejscu dostępnym dla wszystkich uczniów.  
3. Nadzór nad asortymentem sprawuje Rada Rodziców i dyrektor. 

4. Porządku przy sklepiku (podczas przerw) pilnują nauczyciele pełniący w jego okolicach 

dyżur.  

5. W czasie lekcji uczeń nie ma prawa do zakupów w sklepiku (z wyjątkiem dzieci 

przebywających w tym czasie pod opieką świetlicy lub biblioteki). Zakupów uczeń może 

dokonać przed i po lekcjach oraz w czasie przerw.  

6. Sklepik jest czynny w godzinach ustalonych przez dyrektora w porozumieniu z najemcą.  

XV. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci.  

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim 

oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.  

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

3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie 

kwalifikacje.  

4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:  

• 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  

• nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, 

muzycznych, filmowych itp.  

• nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku 

komputera  

• przestrzegać netykiety  

• w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela                      

o pomoc.  

5. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.  

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

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych.  

7. W przypadku ujawnienia aktu cyberprzemocy, nauczyciel: 

• ustala okoliczności zdarzenia – zabezpiecza dowody (zapisanie wiadomości 

tekstowych, smsów, emaili itp.) 

• powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego 

• analizuje zdarzenie przy udziale dyrektora, pedagoga, wychowawcy 

• identyfikuje sprawcę/sprawców. 

Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, podejmuje się następujące działania: 
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• rozmowa ze sprawcą o jego zachowaniu 

• ustalenie okoliczności zajścia, ustalenie przyczyn 

• przypomnienie sprawcy o nieakceptowaniu przez szkołę żadnych form przemocy 

• omówienie skutków postępowania sprawcy i konsekwencji regulaminowych, które 

zostaną zastosowane 

• zobowiązanie sprawcy do zaprzestania swego postępowania oraz usunięcia z sieci 

szkodliwych materiałów 

• omówienie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy 

• jeśli w zdarzeniu brała udział większa ilość osób, z każdym z nich rozmawia się 

osobno 

• nie należy konfrontować sprawcy z ofiarą cyberprzemocy. 

Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka: 

• poinformowanie rodziców o przebiegu zdarzenia, zapoznanie z materiałami 

dowodowymi a także z decyzją o konsekwencjach, które szkoła wyciągnie wobec 

sprawcy 

• pozyskanie (w miarę możliwości) rodziców do współpracy 

• opracowanie z rodzicami kontraktu dla dziecka-sprawcy cyberprzemocy 

określającego zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz 

konsekwencje nieprzestrzegania zasad zawartych w kontrakcie 

Objęcie sprawcy opieką psychologiczno – pedagogiczną (pomoc w zrozumieniu 

konsekwencji swego działania). 

Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy: 

• czasowy zakaz korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej, centrum 

multimedialnego w czasie wolnym 

• zakaz przynoszenia i korzystania w szkole z PSP, mp3, telefonu komórkowego. 

• powiadomienie policji i/lub sądu rodzinnego w przypadku przestępstw ściganych                 

z urzędu. 

Gdy sprawcą nie jest uczeń szkoły podejmuje się następujące działania: 

• przerwanie aktu cyberprzemocy poprzez zawiadomienie administratora serwisu                   

w celu usunięcia materiału 

• powiadomienie policji w przypadku przestępstw ściganych z urzędu. 

Procedura reagowania wobec  ofiary cyberprzemocy: 

• rozmowa z ofiarą cyberprzemocy. Udzielenie wsparcia psychicznego. Zapewnienie                         

o nietolerowaniu przez szkołę żadnej formy przemocy 

• udzielenie porady jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie 

bezpieczeństwa: 

− nie utrzymywać kontaktu ze sprawcą cyberprzemocy 

− nie kasować dowodów cyberprzemocy, zabezpieczyć je 

− zastanowić się nad zmianą danych kontaktowych 

− zmienić ustawienia w komunikatorze na bezpieczne korzystanie. 

• monitorowanie sytuacji poszkodowanego ucznia, objęcie ewentualną pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną.  

Działania wobec świadka zgłaszającego cyberprzemoc: 

• zapewnienie o poprawności jego czynu 

• zapewnienie o dyskrecji, nie ujawnianie danych osoby o ile nie jest to konieczne 

(jeśli sprawa nie została zgłoszona na policję) 

• niekonfrontowanie ze sprawcą cyberprzemocy 

• zapewnienie bezpieczeństwa (w razie konieczności) 

• sporządzenie notatki z zajścia – rozmów ze świadkiem 
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XVI. Zachowanie bezpieczeństwa przed/po i w trakcie lekcji wychowania fizycznego. 

1. Szkoła zapewnia uczniom higieniczne i bezpieczne warunki odbywania zajęć sportowych. 

2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 

fizycznej i aktualnej wydolności ćwiczących. 

3. Ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu                           

z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów). 

4. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać osoby biorące udział w ćwiczeniach z zasadami 

bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

5. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie ładu, 

porządku i dyscypliny.   
6. Wspinanie się po drabinkach, korzystanie z przyborów i przyrządów w sposób niezgodny                 

z ich przeznaczeniem jest zabronione.  

7. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie podczas lekcji wychowania fizycznego są surowo 

zabronione.  

8. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do 

pory roku i miejsca gdzie odbędzie się lekcja (salki gimnastyczne, sala gimnastyczna, hala, 

boisko przyszkolne).  

9. Aktywne uczestnictwo w lekcji w przypadku braku stroju gimnastycznego jest zabronione.  

Organizacja lekcji wychowania fizycznego i szkolenia sportowego 

1. Równolegle z dzwonkiem na lekcję nauczyciel wychowania fizycznego/trener udaje   

się w miejsce oczekiwania grupy i prowadzi uczniów do szatni. 

2. Nauczyciel/trener sprawdza stan szatni przed i po zajęciach, a wszelkie usterki techniczne 

lub dewastacje jest zobowiązany wyjaśnić z uczniami i zgłosić niezwłocznie rodzicom 

uczniów oraz kierownikowi administracji. 

3. Podczas przebierania się dzieci, zarówno przed, jak i po  lekcji, nauczyciel oczekuje na 

grupę w korytarzu przy szatniach,  nadzorując sprawne przebieranie i kulturalne zachowanie 

się uczniów. 

4. Po przebraniu, uczniowie ustawiają się przy szatniach parami, a po zamknięciu szatni przez 

nauczyciela udają się pod jego opieką w miejsce ćwiczeń (hala, sala gimnastyczna, boisko, 

aula, korytarz). 

5. Uczniowie niećwiczący są pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego/trenera                          

i pozostają do dyspozycji nauczyciela. (uczniowie niećwiczący na basenie mają klapki                                

i przebywają na płycie basenu, pomagając nauczycielowi i pozostając pod jego opieką). 
6. Jeżeli jest to ostatnia lekcja tej klasy w danym dniu, nauczyciel wychowania 

fizycznego/szkolenia sportowego zobowiązany jest odprowadzić uczniów do szatni ogólnej 

i dopilnować porządku i bezpiecznego wyjścia uczniów ze szkoły.  

7. W razie zaistnienia kontuzji, urazu, sytuacji, która zagraża zdrowiu lub życiu ćwiczących, 

nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia: pielęgniarki szkolnej, 

rodziców ucznia, dyrektora szkoły, ewentualnego wezwania pogotowia ratunkowego (jeśli 

zajdzie taka potrzeba). 

8. Przekazywanie dokumentacji lekcyjnej: 

• nauczyciel pobiera dziennik lekcyjny przed lekcją i zwraca go do pokoju 

nauczycielskiego po lekcji. 

9. Dyżury i zastępstwa na dyżurach: 

• nauczyciele wychowania fizycznego/trenerzy dyżurują wg grafiku dyżurów 

• w razie nieobecności dyżurującego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel, który został 

oddelegowany na zastępstwa. 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na pływalni i w hali sportowej 
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1. Recepcja ośrodka wydaje paski do szatni basenowych uczniom wskazanym przez 

nauczyciela. 

2. Podczas wydawania pasków w recepcji ośrodka wymagana jest obecność nauczyciela. 

3. Grupy szkolne wchodzą na teren ośrodka (płytę basenową/halę sportową) tylko w obecności 

nauczyciela. 

4. W szatniach basenowych/hali sportowej za bezpieczeństwo i porządek odpowiada 

nauczyciel/trener. 

5. Nauczyciel dba o porządek na płycie basenowej/hali sportowej w trakcie i po skończonych 

zajęciach. 

6. Nauczyciel opuszcza płytę basenową/halę sportową dopiero, gdy wszyscy uczniowie obecni 

są w szatniach. 

7. Drzwi w łączniku do szkoły są kategorycznie zamknięte – nauczyciele wprowadzający 

grupę na pływalnię/halę zobowiązani są zamykać drzwi każdorazowo po swojej grupie. 

8. Zmiana obuwia przed wejściem na teren ośrodka jest obowiązkowa. 

9. Przebywanie uczniów na terenie ośrodka odbywa się tylko w obecności nauczyciela. 

 

Bezpieczne użytkowanie sprzętu sportowego 

1. Wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, a przed każdymi zajęciami nauczyciel 

powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego. 

2. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu, którego użycie może stworzyć 

zagrożenie dla zdrowia lub życia.  
3. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela.  

4. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.  

6. Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego                        

o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego. Mają 

obowiązek podania takiej informacji także podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu 

sportowego.  

7. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły 

sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego.  

8. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą usuwane 

na koszt rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

XVII. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole. 

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez 

pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku 

uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania pielęgniarce i dyrektorowi 

szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce. 

3. Pracownicy obsługi powinni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy  

w danej grupie, klasie - nauczycielowi, bądź dyrektorowi. 

4. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy 

wszystkich dzieci w grupie, klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola 

indywidualna  w wydzielonym pomieszczeniu). 

5. Pielęgniarka  zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę  

o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie 

potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się 

kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje 

dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska. 
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6. Wychowawca klasy informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie, 

klasie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów 

domowników. 

7. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków 

na zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, 

udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy. 

8. Pielęgniarka  po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po 

przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. 

9. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia  

o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie 

ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji 

opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).  

XVIII. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega  na rozpoznawaniu                     

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                   

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor. 

4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika                       

w szczególności: 

• z niepełnosprawności 

• z niedostosowania społecznego 

• z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

• z zaburzeń zachowania lub emocji 

• ze szczególnych uzdolnień 

• ze specyficznych trudności w uczeniu się 

• z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

• z choroby przewlekłej 

• z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 

• z niepowodzeń edukacyjnych 

• z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi 

• z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem                 

za granicą. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

• rodzicami uczniów 

• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 

• placówkami doskonalenia nauczycieli 

• innymi szkołami 

• organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi            

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

• ucznia 

• rodziców ucznia 
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• dyrektora szkoły 

• nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem 

• pielęgniarki lub higienistki szkolnej 

• poradni 

• asystenta edukacji romskiej 

• pomocy nauczyciela 

• asystenta nauczyciela 

• pracownika socjalnego 

• asystenta rodziny 

• kuratora sądowego 

• organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

7. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne                             

i nieodpłatne. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                             

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także                    

w formie: 

• zajęć rozwijających uzdolnienia 

• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

• porad i konsultacji 

• warsztatów. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom                 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

11. Organizacja zajęć: 

• zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                    

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

• zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji                         

i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4. 

• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami uczniów. 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności             

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających                      

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

12. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                       

i specjalistycznych trwa 45 minut. 
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13. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów                            

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych 

metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

14. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

• nauczyciele pracujący z uczniem, 

• specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi i terapeuci pedagogiczni (zwani dalej „specjalistami”).  

15. Do zdań nauczycieli oraz specjalistów w szkole należy: 

• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów 

• określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

• rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły 

• podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

• współpraca z poradnią w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, 

barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych 

działań. 

16. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 

• w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – 

obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) 

• obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

✓ trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły   

podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału 

ucznia i jego zainteresowań 

✓ szczególnych uzdolnień 

• wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami. 

 

17. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

18. Do zadań wychowawcy (w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną) należy: 

• informowanie innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem (jeśli uzna to za 

konieczne) 

• planowanie i koordynowanie (we współpracy z nauczycielami i specjalistami) pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w ramach zintegrowanych działań nauczycieli                       

i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 
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• ustalanie form tej pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane (podczas planowania i koordynowania 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar 

godzin dla poszczególnych form pomocy ustalony przez dyrektora szkoły) 

• informowanie rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej                              

o ustalonych dla ucznia formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

19. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji 

szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli. 

20. Planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawca klasy, 

nauczyciele lub specjaliści współpracują z rodzicami ucznia. 

21. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści 

udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy                           

do możliwości psychofizycznych ucznia. 

22. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają 

efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających 

na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

23.  W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia. 

24. W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, 

dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem               

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

25. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia 

zawiera informacje o: 

• rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 

możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia 

• występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole                           

i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia 

• działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia w szkole formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi 

w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy 

• wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia. 

26. Przepisy stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie              

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także 

zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

27. Zasady dostarczania do szkoły opinii lub orzeczeń Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej: 
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✓ opinię/orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną rodzic lub 

uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły 

✓ w sekretariacie dokument zostaje skopiowany - kopia z poświadczeniem zgodności            

z oryginałem pozostaje w naszej szkole, zaś oryginał zabiera rodzic/uczeń 

✓ skopiowana opinia/orzeczenie trafia następnie do psychologa szkolnego, który 

zapoznaje z nią odpowiedniego wychowawcę klasy. 

✓ wychowawca na podstawie opinii/orzeczenia planuje ewentualną pomoc 

psychologiczno - pedagogiczną dla ucznia i ustala dostosowania wymagań 

edukacyjnych, z którymi zapoznaje nauczycieli oraz rodziców ucznia. 

28. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                    

w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy a także okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest 

zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów pracujących                         

z uczniem. Zespół tworzy wychowawca klasy, niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia              

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

28. Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET),                     

po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu                

o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Program opracowuje się na 

okres, na jaki zostało wydane orzeczenie    o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy 

jednak niż etap edukacyjny.  

29. IPET określa: 

• zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego 

oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych                            

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem 

• zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia                       

z uczniem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, oraz wzmacnianie 

jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym, w tym w przypadku: 

✓ ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym                    

(w ramach zajęć rewalidacyjnych w programie uwzględnia się                        

w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych) 

✓ ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze 

resocjalizacyjnym 

✓ ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania                              

o charakterze socjoterapeutycznym 

• formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

• działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży 

• zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także: 
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✓ w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej – zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego 

✓ zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane                 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

• zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia 

• w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj                   

i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 

wspomagających to kształcenie 

• w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane 

zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane 

indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów 

30. Program opracowuje się w terminie: 

✓ do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego kształcenie w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,                     

lub w szkole 

✓ 30 dni od dnia złożenia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,                    

lub w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

31. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca albo nauczyciel lub specjalista, 

prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

32. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy                  

w roku szkolnym. 

33. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

✓ na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela 

✓ na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

34. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, 

w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od 

potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami. 

35. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności: 

✓ indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia 

✓ w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, 

specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela 

✓ przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia,             

w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia            

w życiu szkolnym. 

36. Rodzice ucznia albo pełnoletni mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także                  

w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. 

Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia o terminie każdego spotkania 

zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

37. Rodzice ucznia otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen i programu. 

38. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 
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nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia           

z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

XIX. Uzyskiwanie zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego. 

2. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania 

fizycznego rodzice/opiekunowie poprzez dokonanie umotywowanego wpisu w dzienniczku 

ucznia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni                         

w semestrze. 

3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim 

zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. 

4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania 

fizycznego, który zobowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego,                

tj. do 31 sierpnia. 

5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące 

całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku 

dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń. 

6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego,                

w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach. 

7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/opiekunowie 

prawni. Składają podanie do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego dołączają 

zaświadczenie lekarskie. 

8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi w terminie 7 dni po uzyskaniu zaświadczenia od 

lekarza, jednak nie później niż: 

• w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku 

szkolnego 

• w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego roku 

szkolnego 

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku 

szkolnego, rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak w terminie            

7 dni po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego. 

9. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie 

wystawione w dniu 15 października a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wf od 1 września) 

będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia. 

10. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie. 

11. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych 

od daty wpływu podania. Rodzice/opiekunowie odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie 

szkoły. 

12. W przypadku decyzji odmownej, rodzice/opiekunowie mogą się odwołać za pośrednictwem 

dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

13. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz 

wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem 

złożonym na decyzji. 

14. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego a jego nieobecności na lekcjach 

nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to 

wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu. 
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15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr                          

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

16. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych 

zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi 

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

pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów złożonego w sekretariacie szkoły i po 

uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania 

fizycznego oraz wychowawca klasy. 

17. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności 

usprawiedliwione. 

18. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem                    

z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawa do zwolnienia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania 

fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem                    

i dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny 

klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii lekarskiej. 

19. Nauczyciel wychowania fizycznego zapoznaje uczniów z niniejszą procedurą na pierwszych 

zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy zapoznaje z nią 

rodziców/opiekunów podczas pierwszego zebrania. 

XX. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły przez ucznia 

1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły 

uznajemy: 

• lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec w/w wyrażone w słowach lub gestach 

• prowokacje pod adresem w/w wyrażone w słowach lub gestach 

• nagrywanie lub fotografowanie w/w pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody 

• naruszanie ich prywatności i własności prywatnej 

• użycie wobec nich przemocy fizycznej i/lub psychicznej 

• pomówienia i oszczerstwa stosowane wobec w/w pracowników 

• naruszanie ich nietykalności osobistej. 

2. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, osoba, która powzięła takie podejrzenia ma 

obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do wychowawcy i dyrektora szkoły a w przypadku 

jego nieobecności do pedagoga szkolnego. 

3. W obecności wymienionych pracowników szkoły uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną                        

i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek środków 

psychoaktywnych bądź alkoholu, wychowawca/dyrektor stosuje postępowanie według 

procedur odnoszących się do takiego zdarzenia (Procedura VIII, pkt.2). 

4. Jeżeli uczeń zachował się obraźliwie, lekceważąco lub prowokacyjnie pod adresem 

nauczyciela/pracownika szkoły, nie działał pod wpływem środków odurzających bądź 

alkoholu i zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy: 

• wychowawca/dyrektor/pedagog niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców 

ucznia o zaistniałej sytuacji 

• uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy 

• wychowawca (a w przypadku jego nieobecności pedagog szkolny) sporządza notatkę 

służbową z czynności szkoły (podpisują ją także rodzice/opiekunowie ucznia) 



24 

 

• jeżeli uczeń ma przydzielonego kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany 

o zaistniałej sytuacji. 

5. Jeżeli zdarzenie miało miejsce po raz kolejny w przypadku danego ucznia: 

• wychowawca/pedagog niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia                      

o zaistniałej sytuacji 

• uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie 

• uczeń otrzymuje obniżoną ocenę z zachowania minimum o jeden stopień 

• rodzice/opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą (w obecności dyrektora, 

wychowawcy i pedagoga) indywidualny kontrakt, zawierający dalsze zasady 

współpracy stron 

• wychowawca (a w przypadku jego nieobecności pedagog szkolny) sporządza notatkę 

służbową z czynności szkoły (podpisują ją także rodzice/opiekunowie ucznia) 

• wychowawca/pedagog kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie 

sprawy i podjęcie dalszego postępowania 

• jeżeli uczeń ma przydzielonego kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany 

o zaistniałej sytuacji. 

6. Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji: 

• wychowawca/pedagog szkolny niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców 

ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły 

• wychowawca/pedagog wzywa policję lub patrol szkolny, którzy zgodnie ze swoimi 

kompetencjami wykonują określone czynności wobec dziecka z udziałem jego 

rodzica/opiekuna, a w razie jego nieobecności z udziałem pedagoga szkolnego 

• uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie 

• uczeń otrzymuje obniżona ocenę z zachowania, minimum do zachowania 

nieodpowiedniego 

• rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą (wychowawca, dyrektor, 

pedagog) kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron 

• wychowawca (w przypadku nieobecności pedagoga szkolnego) sporządza notatkę 

służbową z czynności szkoły. Notatkę podpisują również rodzice/opiekunowie 

ucznia. 

XXI. Postępowanie w przypadku agresywnych zachowań uczniów wobec rówieśników 

1. W przypadku każdego agresywnego zachowania się ucznia, osoba dorosła zobowiązana jest 

do zareagowania w celu wygaszenia niepożądanego zachowania. 

2. O agresywnym zachowaniu ucznia jak najszybciej informuje się wychowawcę lub pedagoga 

szkolnego. Wspólnie ze świadkiem incydentu oceniają oni zagrożenie i podejmują decyzję      

o interwencji: powiadomienie dyrektora szkoły, rodziców i/lub policji. 

3. Wychowawca lub pedagog podejmuje próbę mediacji między stronami konfliktu.                        

W przypadku, kiedy rozmowa nie przynosi oczekiwanych skutków, kontaktuje się                           

z rodzicami ucznia w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji. 

4. W przypadku wystąpienia zachowań agresywnych ze skutkami fizycznymi (obrażenia ciała) 

w pierwszej kolejności udzielana jest pomoc przez pielęgniarkę szkolną lub pogotowie 

ratunkowe. W każdym przypadku do szkoły wzywani są rodzice/prawni opiekunowie 

ucznia. 

5. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę ze świadkami zdarzenia mającą na celu ustalenie 

jego przebiegu. 

6. Z uczniem-sprawcą i poszkodowanym oddzielnie przeprowadza się rozmowę 

wychowawczą. 
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7. W wyjątkowych wypadkach zwoływane jest spotkanie Zespołu Opiekuńczo-

Wychowawczego lub zebranie Rady Pedagogicznej, podczas których podejmowane są 

decyzje określające konsekwencje czynów. 

8. W zależności od stopnia przewinienia, stosuje się konsekwencje i kary: 

• wzmożony nadzór 

• kontrakt 

• zeszyt zachowań ucznia 

• odebranie przywilejów 

• upomnienia 

• nagany 

• obniżenie oceny ze sprawowania 

• zadośćuczynienie poszkodowanemu 

9. Jeżeli nad uczniem lub rodziną sprawowany jest nadzór kuratorski, o zdarzeniu 

zawiadamiany jest również kurator sądowy. 

10. W  przypadku  wystąpienia  trudności  w  zachowaniu  (agresja  werbalna,  atak  złości)                    

u ucznia ze stwierdzonymi zaburzeniami zachowania, autyzmem, lub zespołem Aspergera 

nauczyciel: 

• zwraca uczniowi uwagę, że postępuje niewłaściwie, kierując jego uwagę na siebie 

• stara się nie używać  zwrotów  z  komunikatem  „nie” (np. nie  rób,  nie  wolno  itp.),  

zamiast tego komunikuje uczniowi, co ma zrobić (np. zostaw, odejdź, przestań, 

chodź ze mną, itp.) aby spróbować odwrócić jego uwagę od złego zachowania 

• jeżeli uzna, że zachowanie agresywne ucznia zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu 

ucznia, bądź innych osób, wyprowadza go do oddzielnej, znanej mu sali na czas 

wyciszenia się. Ewentualne użycie siły poprzez ograniczenie ruchów będzie 

uwarunkowane i usprawiedliwione bezpieczeństwem ucznia i innych osób                           

w otoczeniu. W sytuacji, kiedy uspokojenie ucznia według oceny nauczyciela będzie 

niemożliwe – nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców. Dyrektor 

szkoły decyduje o ewentualnym wezwaniu pogotowia 

• w przypadku długotrwałych negatywnych zachowań powiadamia pedagoga lub 

psychologa oraz rodziców ucznia. 

XXII. Postępowanie w przypadku aktów wandalizmu i niszczenia mienia, kradzieży, 

wyłudzenia 

1. Osoba dorosła będąca świadkiem zdarzenia obowiązana zareagować na każdy przejaw 

naruszenia prawa i poinformować o tym wychowawcę klasy. 

2. O zdarzeniu informowany jest również pedagog szkolny lub psycholog, dyrektor szkoły, 

patrol szkolny lub policja. 

3. O ile sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, przeprowadzana jest rozmowa 

wyjaśniająca. 

4. W przypadku kiedy sprawca nie jest znany, przeprowadza się rozmowy z uczniami                            

i pracownikami szkoły w celu ustalenia sprawcy. 

5. Zabezpiecza się miejsce związane z sytuacją i ewentualne dowody przestępstwa. 

6. W każdym przypadku naruszenia prawa powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia. 

7. Ustala się sposób zadośćuczynienia (formy naprawy, pokrycie kosztów szkody)                                 

i konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. 

8. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

W przypadku braku możliwości zadośćuczynienia finansowego, rodzice i dzieci wykonują 

prace na rzecz szkoły. 
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XXIII. Postępowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka 

1. Każdy pracownik szkoły, który zauważył u ucznia symptomy krzywdzenia, zobowiązany 

jest przekazać tę informację pedagogowi lub psychologowi szkolnemu i wychowawcy.  

2. W przypadku, gdy na terenie szkoły nie ma pedagoga, psychologa, wychowawcy lub 

dyrektora szkoły, pracownik sam sporządza notatkę służbową, zawierającą opis wyglądu                   

i zachowania dziecka, cytaty jego wypowiedzi. 

3. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa w postaci krzywdzenia dziecka, 

pracownik szkoły zobowiązany jest do wdrożenia procedury Niebieskiej Karty. 

Odpowiednio wypełniony druk należy przesłać do dzielnicowego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. Dalsze postępowanie wynika z samej 

procedury Niebieskiej Karty. 

4. W sytuacji poważnego zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, należy natychmiast przesłać 

zawiadomienie o jego sytuacji do sądu lub zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do 

prokuratury (faksem, a następnie listem poleconym). 

5. W sytuacji bezpośredniego  zagrożenie życia dziecka, gdy nie ma czasu na powiadomienie 

sądu, należy natychmiast skontaktować się z policją. Jeżeli powrót dziecka do domu nie 

będzie dla niego bezpieczny, zostanie ono przewiezione do pogotowia opiekuńczego lub 

placówki interwencyjnej. 

6. Jeśli na ciele dziecka są ślady przemocy fizycznej a w szkole nie ma pielęgniarki, która 

mogłaby opisać je w karcie dziecka, należy wysłać faksem wniosek do Sądu Rejonowego         

z prośbą o wydanie zgody na poddanie dziecka badaniu lekarskiemu bez wiedzy i zgody 

rodziców. W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka poważnie nas niepokoi, lecz nie 

kwalifikuje się do wezwania karetki, można zaprowadzić dziecko do najbliższego 

dyżurującego pediatry – ważne, aby lekarz wystawił zaświadczenie z opisem stanu dziecka 

(może zastąpić obdukcję lekarską). 

7. Do powiadomienia Sądu Rejonowego, prokuratury, czy policji, nie jest potrzebna pewność, 

że popełniono przestępstwo. Wystarczy podejrzenie. 

8. Osoby przeprowadzające interwencję powinny szczególnie dbać o dyskrecję. 

XXIV. Postępowanie w przypadku złego zachowania się ucznia podczas lekcji 

Nauczyciel: 

1. Podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi szkolnemu. 

2. Jeżeli zachowanie ucznia uniemożliwia prowadzenie lekcji, wzywa pedagoga lub 

psychologa szkolnego (robi to telefonicznie lub z pomocą pań z obsługi, pełniących dyżur 

na korytarzu). Nie wolno nauczycielowi pozostawić klasy bez opieki ani wyprosić ucznia                 

z sali lekcyjnej.  

3. Po lekcji informuje o zajściu wychowawcę klasy, zasięga opinii pedagoga i psychologa oraz 

wzywa rodziców w celu poinformowania ich o zachowaniu dziecka. 

4. Może zastosować przewidziane w statucie/regulaminie szkoły konsekwencje. Jeżeli jest to 

zachowanie incydentalne, szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami w celu 

informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje nawracające, w porozumieniu 

z rodzicami nauczyciel lub wychowawca podejmuje decyzję o założeniu uczniowi zeszytu 

kontroli zachowania. 

 

XXV. Zapewnienie opieki w szkole uczniom przewlekle chorym 

 

Wstęp 
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Choroba przewlekła – zaburzenia i odchylenia od normy, które posiadają jedną lub więcej 

charakterystycznych cech: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są 

przez nieodwracalne zmiany patologiczne, wymagają specjalistycznego postępowania 

rehabilitacyjnego, wymagać będą długotrwałego leczenia, długiego nadzoru, obserwacji                            

i opieki. Choroba przewlekła to choroba o przedłużonym czasie trwania, która może być 

nieuleczalna, nawracająca lub postępująca. 

Cechy choroby przewlekłej: 

• pojawia się w różnym wieku 

• ma długotrwały przebieg 

• może towarzyszyć dziecku przez całe życie 

• może mieć łagodny lub burzliwy przebieg 

• sposób leczenia jest długi, żmudny i uciążliwy 

• sposób leczenia wiąże się często z koniecznością długotrwałych pobytów w szpitalu 

oraz rozłąki z bliskimi 

• może zagrażać bezpośrednio życiu dziecka 

Psychologiczne następstwa choroby przewlekłej 

Do najważniejszych psychologicznych następstw przewlekłej choroby, ograniczającej 

szanse rozwoju dziecka należą: 

• lęk, smutek, poczucie zagrożenia 

• koncentracja na potrzebach podstawowych (picie, jedzenie, poczucie 

bezpieczeństwa) 

• koncentracja na aktualnej sytuacji, na „tu i teraz”, niechęć do planowania i myślenia              

o przyszłości 

• utrata perspektywy życiowej oraz nadziei 

• poczucie braku wpływu na zdarzenia 

• obniżenie samooceny, poczucia własnej wartości, poczucie wstydu i bycia innym 

• ograniczenie stymulacji zewnętrznej szczególnie przy długotrwałym 

unieruchomieniu, leżeniu w łóżku 

• obniżenie motywacji do działania 

Uczeń przewlekle chory w szkole  

Dzieci z chorobami przewlekłymi mają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne,                 

a ich nauka powinna być prowadzona zgodnie z tymi potrzebami. 

Przyjęcie dziecka chorego do danej placówki wiąże się z koniecznością zapewnienia mu 

właściwych warunków, które muszą uwzględniać rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności 

dziecka. Dlatego niezbędne jest poinformowanie dyrektora placówki o chorobie dziecka                       

i ustalenie możliwości zapewnienia mu odpowiednich warunków oraz opracowanie 

szczegółowych zasad opieki. 

 

O czym powinni pamiętać rodzice/opiekunowie: 

1. Jeśli dziecko cierpi na przewlekłą chorobę i musi przyjmować leki w szkole, powiadom                 

o tym placówkę. 

2. Przekaż dyrektorowi szkoły informacje: 

- na co dziecko choruje 

- jakie leki zalecił lekarz – pamiętaj o zleceniu lekarskim i pisemnym upoważnieniu                     

do podawania dziecku leków. 

3. Poinformuj szkołę m.in. o diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Jest to ważne, aby 

zapewnić mu odpowiednią opiekę i odżywianie, a także dostosować warunki zabawy i nauki 

do jego potrzeb. 

 

Gdy w szkole lub przedszkolu nie ma pielęgniarki 
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Jeśli w szkole akurat nie ma pielęgniarki, a trzeba podać dziecku leki lub sprawdzić jego 

stan zdrowia, wówczas te czynności mogą wykonać: 

• samo dziecko 

• rodzic 

• nauczyciel lub wychowawca 

Uwaga: pracownicy szkoły muszą otrzymać instrukcję postępowania od rodziców. Mogą też 

przejść szkolenie z opieki nad dzieckiem z daną chorobą przewlekłą. 

Postępowanie w stosunku do ucznia z chorobą przewlekłą 

1. W przypadku stwierdzenia u ucznia choroby przewlekłej, dyrektor lub nauczyciel pozyskuje 

od rodziców/prawnych opiekunów ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby 

oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu. Informacje powinna zawierać:  

• dane dotyczące choroby  

• specjalne potrzeby dziecka  

• procedury medyczne wymagające wykonania w trakcie pobytu dziecka w szkole 

• specjalne potrzeby dietetyczne  

• potrzeby związane z transportem  

• główne problemy dziecka i konieczne środki ostrożności  

• plan postępowania i procedury wymagane w nagłych sytuacjach 

• osoby i instytucje, z którymi trzeba się skontaktować, sposób przekazywania sobie 

informacji o dziecku  

• podział zadań i zakresu odpowiedzialności 

 

2. Po uzyskaniu informacji dotyczącej choroby, dyrektor, wychowawca lub pedagog,                     

w porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem i wspólnie z pracownikami szkoły sporządza 

zasady postępowania w stosunku do chorego ucznia. Zasady te mogą uwzględniać m.in. 

przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu 

cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też określać 

formy stałej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi tego dziecka oraz zobowiązanie 

wszystkich pracowników placówki do bezwzględnego ich stosowania. (Załącznik nr.1) 

3. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole dostosowują formy pracy dydaktycznej, treści 

i metody oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia, zostaje on 

również objęty różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej w miarę potrzeb. 

4. W przypadku nasilenia objawów choroby u dziecka podczas pobytu w szkole, lub gdy uczeń 

sam zgłasza problem zdrowotny (np. dolegliwości bólowe), pielęgniarka po rozmowie                    

z uczniem zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli pielęgniarka jest nieobecna,               

do podjęcia tych działań zobowiązany jest dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. 

5. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej, dyrektor, nauczyciel lub pielęgniarka zobowiązani są do udzielenia pomocy 

przedmedycznej oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem 

tych osób jest powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji. 

Podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą 

1. Jeśli uczeń z chorobą przewlekłą musi przyjmować leki podczas pobytu w szkole, 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do przekazania pielęgniarce zlecenia 

lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków. 

2. Gdy w czasie nieobecności pielęgniarki w szkole trzeba podać dziecku lek lub wykonać inne 

czynności medyczne (np. skontrolować poziom cukru we krwi u dziecka chorego na 

cukrzycę, podać lek drogą wziewną dziecku choremu na astmę), mogą być one wykonane 
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przez innych pracowników szkoły, jeżeli osoby te zostały przeszkolone w tym zakresie. 

Przekazywanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką 

nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki muszą 

mieć formę umowy pisemnej między rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka przewlekle 

chorego a pracownikiem szkoły. (Załącznik nr 2 i 3) 

Kształcenie ucznia z chorobą przewlekłą 

1. Kształcenie dziecka z chorobą przewlekłą w placówce powinno przede wszystkim 

uwzględniać jego aktualny stan zdrowia i wynikające z tego możliwości psychofizyczne, jak 

również jego indywidualne potrzeby edukacyjne. Do zadań nauczycieli należy ponadto 

stwarzanie warunków dla prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego ucznia 

poprzez stymulowanie kontaktów z rówieśnikami. 

2. Nauczyciele zobowiązani są dostosować proces edukacyjny do indywidualnych możliwości 

i potrzeb dziecka z chorobą przewlekłą, czyli organizować naukę zgodnie z indywidualnymi 

zaleceniami, ograniczeniami i możliwościami, modyfikować treści programowe zgodnie                

z wydolnością fizyczną i wysiłkową ucznia, dostosować tempo pracy do indywidualnej 

wydolności fizycznej i psychicznej ucznia. 

3. W razie potrzeby uczeń z chorobą przewlekłą może skorzystać z dostosowania form                    

i warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Następuje ono               

na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza i zgodnie z jego 

zaleceniami (może dotyczyć np. możliwości wydłużenia czasu egzaminu                                             

i ewentualnego korzystania z leków zaleconych przez lekarza), lub/i na podstawie zaleceń 

zawartych w opinii psychologiczno – pedagogicznej (orzeczeniu), jeśli uczeń taką posiada. 

4. W szczególnych przypadkach, w czasie zaostrzenia objawów chorobowych, dziecko 

przewlekle chore może uczęszczać do szkoły organizowanej w zakładzie opieki zdrowotnej 

(jeżeli zachodzi konieczność hospitalizacji). W przypadku uczniów, którzy przebywają                 

w zakładzie opieki zdrowotnej krócej niż 9 dni, można odstąpić od organizowania zajęć 

edukacyjnych (nie dotyczy to uczniów wymagających częstych hospitalizacji). 

5. Dzieci, które z uwagi na stan zdrowia czy przebieg leczenia nie mogą realizować 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego                        

czy obowiązku nauki na terenie placówki, mogą czynić to w formie indywidualnego 

nauczania w ich miejscu przebywania. Organizowane jest ono na podstawie orzeczenia                  

o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną. 
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Załącznik nr 1 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM 

Opracowane dla…………………………………………………………………... 

1. Uczeń choruje na chorobę/y przewlekłą/e 

……………...………………….…………………………………………………. 

Potwierdzoną/e przez lekarza ……………………………………………………… 

dnia ………………………… 

2. Objawy choroby ucznia: 

• ……………………………………………………………. 

• ……………………………………………………………. 

3. Nakazy związane z przebywaniem ucznia w szkole: 

• ………………………………………………………………. 

4. Zakazy związane z przebywaniem ucznia w szkole: 

• ………………………………………………………………. 

5. Ograniczenia dla ucznia związane z chorobą: 

• ………………………………………………………………. 

6. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby należy: 

• ………………………………………………………………. 

7. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby nie wolno: 

• ………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………. 

8. Pierwsza pomoc udzielona uczniowi w szkole polega na: 

• ……………………………………………………………… 

9. W przypadku zaostrzenia objawów lub zagrożenia zdrowia szkoła 

niezwłocznie informuje i w miarę potrzeby wzywa: 

• Rodziców/prawnych opiekunów ucznia (imię, nazwisko, adres, tel. 

kontakt.)…………………………………………………………… 

• Lekarza prowadzącego (j.w.)…………………………………….. 

• Inną osobę (j.w.) …………………………………………………. 

• Pogotowie ratunkowe – w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie 

może bezzwłocznie odebrać dziecka ze szkoły w celu udzielenia mu pomocy medycznej, nr 

tel. 999 lub 112 

10. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego stosowania 

niniejszej procedury. 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………… 

(podpis dyrektora, wychowawcy) 

………………………………………… 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 2 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODANIA LEKÓW DZIECKU 

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 

upoważniam Panią/Pana ..................................................................................... 

                        (imię i nazwisko nauczyciela/pracownika) 

 

Do podawania leku 

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

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

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

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

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

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zlecenie lekarskie na podawanie leku. 

 

 

……………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

……………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 
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Załącznik nr 3 

 

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY NA PODANIE LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

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

(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika) 

 

wyrażam zgodę na podanie dziecku 

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

(imię i nazwisko dziecka) 

leku 

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

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

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

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

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o sposobie podania leku/ wykonania 

czynności medycznej. 

 

 

 

………………………………………………………. 

(miejscowość, data) 

 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika szkoły)  

 


