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WYKAZ PROCEDUR: 

1. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją. 

2. Procedura właściwego zachowania się uczniów wobec nauczycieli oraz pracowników 

szkoły. 

3. Procedura zachowania się uczniów wobec rówieśników. 

4. Procedura postępowania w przypadku aktu wandalizmu, zniszczenia mienia szkolnego lub 

prywatnego. 

5. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku noszenia jednolitego 

stroju szkolnego. 

6. Procedura postępowania w przypadku stosowania przez uczniów makijażu i manicure, 

ekstrawaganckich fryzur, kolczykowania ciała, manifestowania wyglądem przynależności 

do subkultur młodzieżowych, itp. 

7. Procedura dotycząca kontaktów nauczycieli i wychowawców z rodzicami. 

8. Procedury dotyczące form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

i wychowawczych. 

9. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. 

10. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia. 

11. Procedura postępowania w przypadku kradzieży. 

12. Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz 

kontaktowania się uczniów przez telefon z rodzicami lub opiekunami w czasie pobytu 

w szkole. 

13. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozaszkolnej względem ucznia. 

14. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z lekcji. 

15. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego 

i wagarowania. 

16. Procedura dotyczące spełniania obowiązku szkolnego. 

17. Procedura pełnienia dyżurów. 

18. Regulamin udostępniania dokumentacji szkolnej Szkole Podstawowej nr 387 im. Szarych 

Szeregów w Warszawie. 
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1. P R O C E D U R Y   P O S T Ę P O W A N I A   

 N A U C Z Y C I E L I 

W   S Y T U A C J A C H   Z A G R O Ż E N I A 

D Z I E C I   I   M Ł O D Z I E Ż Y   D E M O R A L I Z A C J Ą 

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi 

sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich. 

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody 

czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone 

przez sędziego rodzinnego. 

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie Nr 590 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez 

policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania 

interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, 

w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań 

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem. 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

 I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną 

informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku 

potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 

profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki 

i udział dziecka w programie terapeutycznym. 
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4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 

napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, kontrakt pedagogiczny, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie jest to 

udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie 

nauczyciela powinno być określone przez Statut szkoły. 

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa 

ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 

kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby 

zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

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

daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia 

stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do 

policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia 

(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie 

z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 
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III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem 

narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest 

możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję    

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży 

ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież 

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

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki 

sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 

możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;  

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  

 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;  

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 

17 lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po 

ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 
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Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 

ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 

  

V. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy. 

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża 

i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

1. Udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie 

lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym 

na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać 

policję - tel. 997 lub 112. 
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METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, 

bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich 

Komisariatu Policji przy ul. Żytniej. 

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się 

szkoła. 

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii 

oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać 

informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów. 

    W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

1. Spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami 

ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci 

i młodzieży w środowisku lokalnym. 

2. Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności 

nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości 

itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz 

sposobów unikania zagrożeń. 

3. Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci 

i młodzieży, 

4. Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże 

przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

5. Wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 

 UWAGA: 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w "Procedurach (...)" 

albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, 

w których obecność policji jest konieczna. 

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 
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 PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR 

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

Nr 35 poz. 228 z późniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 oraz 

przepisy wykonawcze w związku z ustawą). 

 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami). 

 

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

poz. 198). 

 

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami). 

 

5. Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie metod 

i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji 

i przestępczości nieletnich. 

 

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

z późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 
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2. Procedura właściwego zachowania się uczniów wobec 

nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

 

1. Powitanie skierowane do nauczyciela oraz pracownika szkoły. 

  

2. Uczeń ma obowiązek podać swoje imię i nazwisko oraz klasę, w sytuacji, gdy nauczyciel lub 

pracownik szkoły zapyta. 

 

3. Uczeń winny jest szacunek oraz posłuszeństwo oraz poszanowanie godności osobistej. 

 

4. Uczeń na lekcjach ma zachować ciszę i być czynnym uczestnikiem zajęć. 

 

5. Podczas przerw uczeń powinien zachowywać się w sposób kulturalny  

 

    i nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa innych osób. 
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3. Procedura właściwego zachowania się uczniów  

wobec rówieśników. 
 

1. Uczniowie nawzajem powinni się szanować i być życzliwie nastawieni do siebie. 

 

2. Uczeń powinien być otwartym na rówieśników. 

 

3. Uczeń w razie potrzeby powinien być zawsze gotowym do pomocy czy współpracy. 
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4. Procedura postępowania w przypadku aktu wandalizmu, 

    zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego. 

1. Ustalenie rozmiaru szkody i sprawcy czynu. Nauczyciel, który zauważy szkodę podejmuje 

działania wyjaśniające okoliczności zdarzenia, ustala świadków zdarzenia, może skorzystać  

z nagrań monitoringu. 

 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły o zdarzeniu oraz sprawcach czynu przez nauczyciela.  

 

3. Przeprowadzenie rozmowy ze sprawcą czynu przez nauczyciela interweniującego. 

Informuje on ucznia o konsekwencjach oraz konieczności naprawy szkody i ewentualnych 

wyrównaniach finansowych. 

 

4. Powiadomienie wychowawcy przez nauczyciela interweniującego o zdarzeniu oraz wpisanie 

do zeszytu obserwacyjnego informacji o zaistniałym fakcie oraz sporządzenie notatki 

służbowej. 

 

5. Powiadomienie rodziców przez wychowawcę o zdarzeniu oraz wpisanie do zeszytu 

informacyjnego ucznia wiadomości dla rodziców o zdarzeniu i jego konsekwencjach.  

W czasie rozmowy ustalany zostaje termin naprawy szkody i ewentualnego rozliczenia 

finansowego. 

 

6. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań zostaną zastosowane kary statutowe. 
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5 . Procedura postępowania w przypadku uchylania się od 

obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego. 

 

 

 

1. Uczeń, który nie posiada na sobie jednolitego stroju szkolnego (poza przypadkami 

przewidzianymi w statucie) do końca dnia zostaje pozbawiony przywilejów takich, jak: 

możliwość zgłoszenia nieprzygotowania, korzystania ze szczęśliwego numerka, itp.  

 

2. Uczniom, którzy notorycznie uchylają się od w/w obowiązku (7 zapisów w Librusie) 

Wychowawca udziela kary statutowej. 
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6. Procedura postępowania w przypadku stosowania przez 

uczniów makijażu i manicure, ekstrawaganckich fryzur, 

kolczykowania ciała, manifestowania wyglądem przynależności do 

subkultur młodzieżowych, itp. 

 
 

 

1. Przeprowadzenie z uczniem rozmowy na temat jego wyglądu i przypomnienie mu o 

wynikających z tego konsekwencjach. Dokonanie wpisu do Librusa. 

 

2. Powiadomienie wychowawcy o zaistniałym fakcie. 

 

3. Zawiadomienie rodziców przez wychowawcę w przypadku ponownego powtórzenia 

się takiej sytuacji. 

 

4. Zastosowanie wobec ucznia kar zgodnych za Statutem Szkoły. 

 

5. Uczeń łamiący zakaz opisany w procedurze nie może reprezentować szkoły w 

żadnego typu konkursach, zawodach sportowych itp. działaniach. 

 

6. Zakaz nie dotyczy wyjść o charakterze dydaktycznym związanych z realizacją 

programów nauczania.  
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7. Procedura dotycząca kontaktów nauczycieli  

i wychowawców z rodzicami. 

 

 

W szkole osiągnięto poprawne kontakty z rodzicami - rodzice współpracują ze szkołą. 

 

1. Zaznajomienie rodziców z przepisami prawa szkolnego, kryteriami ocen z 

przedmiotów i zachowania, programem wychowawczym szkoły- odpowiedzialni 

wychowawcy klas, termin: I zebranie z rodzicami klas I 

 

2. Przedstawienie rodzicom koncepcji pracy wychowawczej, wspólne ustalenie 

harmonogramu imprez klasowych, poznanie potrzeb rodziców i ich oczekiwań wobec 

szkoły-wychowawcy klas, termin: I zebranie z rodzicami klas I. 

 

3. Utrzymywanie częstego kontaktu z rodzicami w celu dobrego przepływu 

informacji- zebrania z rodzicami, konsultacje zgodnie z planem pracy Zespołu 

Wychowawców, rozmowy indywidualne organizowane z inicjatywy nauczyciela oraz 

na prośbę rodziców. 

 

4. Zachęcenie rodziców do współpracy z wychowawcą, udziału w imprezach i 

wycieczkach. Zorganizowanie imprez z udziałem rodziców (Opłatek klasowy, Dzień 

Matki itp.)- zaproszenie rodziców do wspólnego organizowania imprez. 

 

5. Wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie dziecka i pracę na rzecz szkoły - 

listy pochwalne wręczane na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

6. Poszerzanie wiedzy rodziców w zakresie trudności wychowawczych związanych z 

okresem dojrzewania, przyczynami niepowodzeń szkolnych, problemów dot. 

młodzieży - pogadanki, prelekcje, dyskusje, rozdanie przygotowanych materiałów. 

 

7. Zebranie optymalnej wiedzy o domu rodzinnym dziecka, jego problemach, 

potrzebach, otoczenie opieką udzielenie pomocy - wywiady środowiskowe, 

odpowiedzialni wychowawcy, pedagog, psycholog 

 

8. Ustalenie strategii egzekwowania wypełniania przez ucznia obowiązków 

szkolnych(rodzice są zobowiązani terminowo usprawiedliwiać nieobecności, 

dopilnować, aby dziecko przychodziło odpowiednio ubrane i przestrzegało zasad 

regulaminu szkolnego)- wychowawca klasy podczas I zebrania z rodzicami. 

 

9. Uświadamianie rodzicom szkodliwości nadopiekuńczych postaw wobec dzieci, 

uciekania się do kłamstwa i oszustwa w kontaktach ze szkołą – pogadanki, rozmowy. 

 

 

 

 
-13- 

 



 

8. Procedury dotyczące form pomocy uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i wychowawczych. 

 

1. Zebranie kompletnej dokumentacji dotyczącej uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i wychowawczych. 

 

2. Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. 

 

3. Sporządzenie diagnozy pedagogicznej w klasie I i IV oraz systematyczne jej 

aktualizowanie. 

 

4. Wspieranie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych  

w procesie dydaktyczno- wychowawczym przez nauczyciela wspomagającego poprzez: 

 dostosowywanie, wspólnie z nauczycielami przedmiotów, realizacji programów: 

nauczania, wychowawczych, profilaktycznych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 

 opracowywanie i realizowanie, wspólnie z nauczycielami przedmiotów, 

indywidualnego programu edukacyjnego dla każdego ucznia,  w zależności od jego 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 

 ustalanie harmonogramu pracy nauczyciela zgodnie z podziałem godzin klasy  

i indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów, 

 uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, 

 dostosowywanie metod, form i środków dydaktycznych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, 

 ocenianie bieżące wspólnie z nauczycielami przedmiotów,  

 prowadzenie  zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych lub 

socjoterapeutycznych, 

 motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

 stwarzanie możliwości do osiągnięcia sukcesów dydaktyczno- wychowawczych, 

 prowadzenie działań wychowawczych, mających na celu zintegrowanie uczniów  

w ramach zespołu klasowego, środowiska szkolnego i lokalnego. 

 

5.Pomoc innych specjalistów na terenie szkoły: 

 pedagog szkolny, 

 pielęgniarka szkolna, 
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6.Współpraca z instytucjami: 

 służba zdrowia, 

 opieka społeczna, 

 domy dziecka, 

 policja, 

 sąd, 

 świetlice terapeutyczne, 

 kościół. 
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9. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem 

sprawiającym problemy wychowawcze. 

 
1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem (uczniami) o jego zachowaniu:  

 jeżeli w zdarzeniu uczestniczy więcej niż jedna osoba należy rozmawiać z każdym z osobna, 

zaczynając od lidera grupy, 

 miejscem rozmów powinno być pomieszczenie zapewniające spokój i brak świadków,  

 nauczyciel, który decyduje się na przeprowadzenie rozmowy powinien jasno określić jej cel, 

opisać zachowanie ucznia, które jest powodem rozmowy , 

 należy upewnić ucznia, że nauczyciel chce mu pomóc, 

 uczeń musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat o braku akceptacji złego  

zachowania  

 należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się na temat zachowania będącego powodem 

interwencji, uważnie wysłuchać,  

 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. 

 

2. Omówienie z rodzicami zachowania dziecka i ustalenie strategii współpracy rodziców ze 

szkołą: 

 przygotować plan działań wychowawczych wobec ucznia 

 pozyskać rodziców do współpracy,  

 ustalić  zasady współpracy, 

 opracować wspólnie z rodzicami projekt kontraktu dla dziecka, określić w nim zachowania 

nieakceptowane, oczekiwania wobec dziecka,  

 ustalić katalog kar i nagród, terminy wykonania poszczególnych zadań określonych  w kontrakcie, 

ustalić hierarchię konsekwencji oraz zasady odzyskiwania przywilejów. 

 nauczyciel może zwrócić się do pedagoga lub psychologa o pomoc w przygotowaniu planu 

działań wychowawczych wobec ucznia lub kontraktu z uczniem 

 

3. Wspólnie z dzieckiem i rodzicami należy przyjąć ostateczną wersją kontraktu - dziecko ma 

prawo negocjować warunki kontraktu. 

 

4. Monitorowanie realizacji kontraktu.  

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

powiadomieni rodzice i uczeń.  

 

5. Poinformowanie pedagoga  w przypadku nie wywiązywania się ucznia z przyjętego kontraktu oraz 

braku zamierzonych efektów wychowawczych podjętych działań przez wychowawcę i rodziców. 

 

6. Poinformowanie rodziców ucznia przez pedagoga szkolnego o możliwych formach pomocy 

specjalistycznej w tym o diagnozie trudności wychowawczych w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w celu otrzymania wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem. 

 

7. Szkoła podejmuje  dalsze działania wynikające z przepisów prawa w przypadku dalszego 

narastania trudności dziecka oraz braku współpracy szkoły z rodzicami w celu zmiany sytuacji 

dziecka. 
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10. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia. 
 

1. Przerwanie zachowania agresywnego –zdecydowana interwencja. 

 

2. Poinformowanie wychowawcy/ wychowawców o zdarzeniu. 

 

3. Przeprowadzenie przez wychowawcę/ wychowawców rozmowy z uczniem/ uczniami po 

konsultacji z nauczycielem – świadkiem zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, 

ocenienie zdarzenia i wyciągnięcie konsekwencji). 

 

4. Odnotowanie interwencji w dokumentacji szkolnej – w zeszycie uwag, a w przypadku 

zagrożenia zdrowia lub życia nauczyciel interweniujący sporządza notatkę służbową (opis 

zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany) oraz protokół powypadkowy. 

 

5. Poinformowanie przez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/ uczniów o 

zaistniałej sytuacji.  

 

6. Zgłaszanie powtarzających się sytuacji do pedagoga oraz dyrektora szkoły. 

 

7. Natychmiastowe powiadomienie dyrektora szkoły i pedagoga o przypadkach szczególnie 

drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia). 

Wezwanie pielęgniarki. 

 

8. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrektorem szkoły sankcji w stosunku do 

ucznia/uczniów, w oparciu o Statut Szkoły. 

 

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

wyciągniętych w stosunku do ucznia/uczniów konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

 

10. W przypadku zachowań agresywnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz 

naruszających godność innych osób szkoła podejmuje dalsze działania wynikające 

          z przepisów prawa. 
Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc – brak reakcji 

komunikuje uczniom, że mają prawo tak się zachowywać. 

 

Ważne jest wykazywanie troski o ucznia, dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy.  

Nie należy potępiać ucznia, ale wskazywać na zachowania nieaprobowane, jasno wyrażać brak zgody 

na stosowanie agresji i przemocy. Każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać.  

Osoba podejmująca interwencje powinna: 

● reagować stanowczo, 

● mówić prosto i jasno, 

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

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

    uczniów, 

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

W czasie interwencji należy unikać: 

●  agresji fizycznej, 

● agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia, nie stosować komunikatów  typu  

„ Ty”), 

● okazywania niepewności, 

● długich monologów i moralizowania, 

● wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana.  
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11. Procedura postępowania w przypadku kradzieży. 
 

1. Podejmowanie czynności wyjaśniających zdarzenie przez nauczyciela, który 

podejrzewa lub został poinformowany, że doszło do kradzieży na terenie 

szkoły(zidentyfikowanie poszkodowanego, przedmiotu kradzieży, świadkowie). 

 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły o zdarzeniu oraz wychowawcy klasy i pedagoga. 

 

3. Zatrzymanie uczniów w pomieszczeniu, w którym doszło do kradzieży, (szatnia, 

klasa lekcyjna), jeśli zdarzenie zostało zgłoszone bezpośrednio po jego zajściu. 

Nauczyciel powinien zwrócić się do uczniów z prośbą o zwrot skradzionej rzeczy.  

 

4. Nauczyciel ma prawo żądać by uczeń/ uczniowie pokazali zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni we własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie, co 

do ich związku z poszukiwaną rzeczą.  

 

5. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży 

ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja lub patrol szkolny. 

 

6. Wezwanie policji przez dyrektora szkoły w przypadku, gdy uczeń, pomimo 

wezwania nauczyciela, odmówi okazania swoich rzeczy lub przekazania skradzionej 

rzeczy. Policja przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia/ uczniów  

i podejmuje dalsze działania wynikające z przepisów prawa. 

 

7. Podejmowanie dalszych działań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu 

szkoły wobec sprawcy kradzieży. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

ustala sankcje w stosunku do sprawcy kradzieży. 

 

8. Powiadomienie przez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu  

i wzywanie ich do niezwłocznego wstawienia się do szkoły. W sytuacji, gdy 

wychowawca jest nieobecny rodziców (prawnych opiekunów) powiadamia pedagog 

lub dyrektor. 

 

9. Sporządzenie notatki służbowej z przebiegu zdarzenia (zidentyfikowanie 

poszkodowanego, opis skradzionej rzeczy, świadkowie, opis zdarzenia, sprawca 

kradzieży - jeśli jest znany) przez nauczyciela, który podejmuje interwencję. Notatkę 

należy złożyć u dyrektora szkoły. 

 

10. Do wyjaśnienia przebiegu zdarzenia może być wykorzystany zapis na monitoringu 

szkolnym.  
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12.Procedura używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych oraz kontaktowania się uczniów przez telefon z rodzicami 

lub opiekunami w czasie pobytu w szkole. 

 

1. Posiadanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez 

uczniów w szkole jest dozwolone pod warunkiem stosowania się do poniższych 

zasad. 

 

2. Obowiązek całkowitego wyłączenia telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole. 

 

3. Rodzice składają pisemną zgodę na przynoszenie telefonów komórkowych do 

szkoły. 

 

4. Posiadanie przez ucznia telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych w szkole odbywa się na własną materialną odpowiedzialność 

ucznia i jego rodziców. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za straty 

wynikające z posiadania tego sprzętu w szkole (zagubienie, uszkodzenie, kradzież). 

 

5. Podejmowanie interwencji przez szkołę może odbywać się w uwiarygodnionych 

przypadkach kradzieży. 

 

6. W sytuacjach wyjątkowych rodzice mogą przekazać informację dziecku w trakcie 

pobytu w szkole przez sekretariat szkolny, dzwoniąc na telefon szkoły 22 6322317. 

 

7. Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w celu 

fotografowania, nagrywania i filmowania oraz upubliczniania czyjegoś 

wizerunku, wypowiedzi może odbywać się tylko za zgodą osób fotografowanych, 

filmowanych lub nagrywanych. Użycie tego sprzętu w takim celu może odbyć się 

jedynie w trakcie trwania ogólnoszkolnych imprez za zgodą nauczyciela. 

 

8. Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych przez 

uczniów podczas wycieczek i wyjazdów poza szkołę może odbywać się pod 

warunkiem, że nie szkodzi to w realizacji celów wycieczki oraz nie będzie 

przeszkadzać innym uczestnikom takich imprez np. podczas ciszy nocnej. 
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Niezastosowanie się ucznia do powyższych zasad (np. nie wyłączenie telefonu,   

rozmowy przez telefon, słuchanie muzyki przez MP3) skutkuje odebraniem aparatu 

uczniowi wraz z karta SIM oraz innych urządzeń elektronicznych przez nauczyciela. 

Aparat musi zostać wyłączony w obecności nauczyciela. 

 

9. Przekazanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

w depozyt do sekretariatu szkolnego. Odebrany uczniowi sprzęt powinien być 

opisany przez nauczyciela (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa telefonu). 

 

10. Powiadomienie wychowawcy należy do nauczyciela interweniującego. 

Wychowawca wpisuje uczniowi w zeszycie uwag upomnienie. 

 

11. Powiadomienie rodziców przez wychowawcę o konieczności osobistego odebrania 

telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych z depozytu u sekretarza. 

 

12. Wydanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych następuje na 

podstawie dokumentu tożsamości rodziców. 
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13. Procedura postępowania w sytuacji 

przemocy fizycznej pozaszkolnej względem ucznia. 

 

1. W przypadku zgłoszenia lub zauważenia przez pracownika szkoły śladów przemocy 

fizycznej zobowiązani jesteśmy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub 

w razie jego nieobecności pedagoga lub dyrekcję szkoły. 

 

 

2. Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z dzieckiem. 

 

 

3. Ogólnych  oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone przez 

dyrektora, sporządzając odpowiednią notatkę : 

Dnia ..................... na ciele dziecka ............................. stwierdzono krwawe wybroczyny  

w okolicach ..........................., zasinienia w okolicach .................... Na pytanie, co się stało 

dziecko (nie) odpowiada „...................................” (Piszemy, co mówi dziecko, ta notatka 

powinna znaleźć się w aktach dziecka). 

 

 

4. W zależności od stanu zdrowia dziecka należy zawiadomić rodziców, wezwać 

pogotowie ratunkowe i powiadomić policję. 

 

 

5. W zależności od zaistniałej sytuacji wychowawca, pedagog rozmawia z rodzicami / 

opiekunami prawnymi ucznia / uczennicy. Następnie osoby rozmawiające z uczniem 

sporządzają protokół zajścia. 

 

 

6. W szczególnych przypadkach zawiadamiamy Sąd Rodzinny i Policję (wniosek 

dyrekcji o wgląd w sytuację rodzinną). 
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14. Procedura  usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień z lekcji. 

  

1. Nieobecności w szkole są usprawiedliwiane przez wychowawcę na pisemną prośbę 

rodziców (opiekunów prawnych) zamieszczoną w dzienniczku  w terminie do 2 tygodni 

od ustania przyczyny nieobecności.  

 

2. Zwolnienie z lekcji następuje poprzez wpis przez rodziców (opiekunów prawnych) 

prośby o zwolnienie do dzienniczka. Prośbę tę musi potwierdzić podpisem wychowawca 

klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrektor (wicedyrektor) szkoły przed 

opuszczeniem przez ucznia szkoły. Następnie uczeń uzyskuje pieczątkę potwierdzającą 

zwolnienie – w sekretariacie szkoły. 

 

3. W przypadku spóźnienia ucznia na lekcję równego lub większego niż 5 minut do 

dziennika wpisuję się literkę S. W przypadku braku pisemnego usprawiedliwienia, do 

ustalenia oceny zachowania (system punktowy) spóźnienie takie traktuje się jak godzinę 

nieusprawiedliwioną. 
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15. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku 

szkolnego i wagarowania. 

  

Nieobecności uczniów stają się nieobecnościami nieusprawiedliwionymi w momencie, 

kiedy minął termin pisemnego usprawiedliwienia tych godzin (2 tygodnie po ustaniu 

przyczyny nieobecności). Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie uważane są 

za wagary. 

 

3. Indywidualna rozmowa z uczniem w celu poznania przyczyny wagarów, ucieczki  

      z lekcji oraz świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji dokonywanych wyborów  

     i podejmowanych decyzji.  

 

4. Kontakt wychowawcy z rodzicami, udzielanie informacji o nieobecnościach 

potwierdzone podpisem rodziców. 

 

5. Wychowawca prowadzi rozmowę z uczniem w obecności rodziców w trakcie, którego 

zawiera kontrakt (w załączeniu) określający warunki poprawy frekwencji ucznia na 

zajęciach.  

 

6. Wychowawca informuje rodziców o zeszycie uwag i potrzebie podpisywania 

dokonywanych wpisów o wagarach i ucieczkach z lekcji.  

 

7. Dalsza obserwacja ucznia.  

 

8. W przypadku wyeliminowania problemu uczeń powinien być nagrodzony np. 

pochwałą do rodziców, na forum klasy, ocena zachowania.  

 

9. W przypadku braku poprawy zaistniałej sytuacji wychowawca przekazuje do pedagoga  

- wykaz uczniów z podaną informacją o skali problemu, 

- informacja o podjętych przez siebie działaniach i efektach, 

- informacja o sytuacji szkolnej i rodziny ucznia. 

 

10. Kolejna rozmowa z uczniem, rodzicami i pedagogiem szkolnym. 

 

11. Po wyczerpaniu możliwości wychowawca w porozumieniu z dyrektorem  
     i pedagogiem uruchamia tryb postępowania egzekucyjnego (szkoła wysyła odpowiedni     

     druk do organu prowadzącego). 
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                                                                                                    Warszawa, dnia ........................ 

 

 

W związku z częstymi nieobecnościami w szkole 

decyduję się zawrzeć 

 

KONTRAKT 

 

z wychowawcą klasy Panią/Panem* 

 

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

 

w którym zobowiązuję się do przychodzenia codziennie do szkoły 

 

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

(podpis ucznia) 

 

DO RODZICÓW 

 

 Mając świadomość konieczności realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego, 

psychologicznych i prawnych konsekwencji opuszczania zajęć szkolnych, a przede 

wszystkim chcąc pomóc córce/synowi* w podjęciu regularnej nauki zobowiązujemy się do: 

-  motywowania córki/syna* do realizacji zobowiązań zawartych w kontrakcie, 

-  w razie poważnej choroby zakaźnej stwierdzonej przez lekarza do niezwłocznego 

poinformowania wychowawcy o przyczynie i planowanej długości nieobecności 

dziecka w szkole. 

 

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

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne skreślać proszę odwrócić 
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CO DAJE MI TEN KONTRAKT? 

 

- jestem obecna/obecny* w szkole, nie mam zaległości, uczestniczę w życiu klasy; 
 

- moje starania i poprawa frekwencji będą zauważone i docenione przez wychowawcę; 
 

- moje starania i poprawa frekwencji uchronią mnie przed grożącym mi nieklasyfikowaniem 

i prawnymi konsekwencjami nierealizowania obowiązku szkolnego. 

 

INFORMACJA O KONSEKWENCJACH 

(w przypadku dalszego nie realizowania obowiązku szkolnego) 

 

- nieregularna, rzadka obecność w klasie może być przyczyną wyobcowania dziecka w grupie 

rówieśniczej, poczucia samotności, a w konsekwencji niechęci do szkoły, wspólnych zajęć 

z klasą; 
 

- dziecko traci kontakt z grupą i nie rozwija się prawidłowo - gdy nie znajduje przyjaciół 

w klasie szuka ich poza szkołą, a tym samym jest bardziej narażone na negatywny wpływ 

środowisk patologicznych; 
 

- opuszczanie lekcji powoduje konieczność nadrabiania zaległości po szkole - nigdy nie są to 

już wiadomości z „pierwszego źródła”, od nauczyciela uczącego - dziecko traci w ten sposób 

szansę na oceny odpowiadające jego możliwościom intelektualnym (co w konsekwencji może 

być przyczyną zaniżonego poczucia własnej wartości); 
 

- nierealizowanie lub nieregularne realizowanie (tzw. „chodzenie w kratkę”) przez dziecko 

obowiązku szkolnego grozi nieklasyfikowaniem z przedmiotów, na których frekwencja 

dziecka jest mniejsza niż 50%; 
 

- nierealizowanie lub nieregularne realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego jest 

karalne. 
 

W szczególnych przypadkach szkoła ma obowiązek zawiadomić sąd, który wyznacza 

kuratora oraz nakłada karę pieniężną na rodziców dziecka nierealizującego obowiązku 

szkolnego. 

 
* niepotrzebne skreślać  
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16. Procedura dotyczące spełniania obowiązku szkolnego. 
 

 Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 

roku życia. 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do 

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, zapewnienia 

regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i zapewnienia warunków do 

przygotowania się dziecka do zajęć.  

 

2. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.20). Oznacza to, że na ustawowego 

przedstawiciela dziecka (rodzic, opiekun prawny) może być nałożona grzywna w celu 

przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku.  

 

3. Dyrektor szkoły jest uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego  

w drodze egzekucji administracyjnej. W tym celu, po stwierdzeniu niespełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły, kieruje do jego rodziców (opiekunów 

prawnych) upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest 

realizowany oraz wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, 

informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego. Stanowi o tym art. 15 ustawy. 

 

4. W przypadku niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego  

w upomnieniu sprawa skierowana zostaje na drogę egzekucji administracyjnej. 

Dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 

egzekucyjnego, którym zgodnie z art. 20 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji jest gmina Kraków. 

 

5. Do wniosku dołącza się tzw. tytuł wykonawczy, sporządzony zgodnie z przepisami art. 

27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz dowód doręczenia 

upomnienia. 

 

6. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie siedmiu dni od dnia 

doręczenia upomnienia.  

 

7. Kosztami upomnienia (w wysokości czterokrotnej wartości pobieranej przez Pocztę 

Polską za nadanie przesyłki jako poleconej) obciąża się rodziców dziecka na rzecz 

szkoły, na konto wskazane przez dyrektora. 
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17. Procedura pełnienia dyżurów. 
 

1. Harmonogram dyżurów nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 387 im. Szarych 

Szeregów w Warszawie podawany jest do wiadomości Rady Pedagogicznej i jest on 

przez nią zatwierdzony. 

 

2.Zmiany w dyżurach mogą być wprowadzane zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 387 im. Szarych Szeregów w Warszawie, 

 

3.Nauczyciel pełniący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela podejmuje również za 

niego dyżur podczas przerw śródlekcyjnych (zgodnie z harmonogramem). 

 

2. Kiedy dyżur nauczyciela zastępcy dubluje się z dyżurem własnym, nauczyciel 

zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi. 

 

3. Dyżur rozpoczyna się wraz z dzwonkiem na przerwę, koniec dyżuru ogłasza 

dzwonek na lekcję. 

 

4. Nauczyciele pełnią dyżur aktywnie tzn.: 

 przemieszczają się po wyznaczonym dyżurem obszarze ze szczególnym 

uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych (łącznik, WC), 

 zwracają uwagę na niepokojące zachowania uczniów – interweniują  

      w razie potrzeby, 

 przekazują informację o zaistniałym zdarzeniu wychowawcę klasy, 

pedagogowi lub dyrektorowi szkoły. 

 

5. Nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu powoduje zastosowanie kar zawartych 

w Kodeksie Pracy. 
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18. Regulamin udostępniania dokumentacji  szkolnej w Szkole 

Podstawowej im. Szarych Szeregów w Warszawie. 
 

1. Dokumentacja szkolna to: dzienniki lekcyjne w Librusie, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, 

arkusze ocen, plany pracy dla zespołu klasowego. 

 

2. Arkusze ocen są przechowywane w sekretariacie szkoły. 

 

3. Dziennik zajęć pozalekcyjnych jest zawsze przechowywany w pokoju nauczycielskim 

(przegródka dla klasy odpowiadająca zespołowi). 

 

4. Wszystkie dokumenty szkolne mogą być udostępniane tylko i wyłącznie po złożeniu przez 

nauczyciela rewersu dyrektorowi lub pracownikowi sekretariatu  

      (wzór w załączeniu). 

 

5. Dokument może być udostępniony tylko w dni wolne od pracy oraz popołudniu po 

zakończeniu zajęć, a zwrócony w terminie umożliwiającym terminowe rozpoczęcie zajęć.  

 

6.  Za stan udostępnionego dokumentu odpowiada nauczyciel wypożyczający dokument. 
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