PROCEDURY SZKOLNE
POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH
NIELETNICH
W SYTUACJACH
NIEPRZESTRZEGANIA
REGULAMINÓW
SZKOLNYCH
ORAZ NA WYPADEK
ZAISTNIENIA
SYTUACJI
ZAGROśENIA
Podstawa prawna:
- Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu;
Przestępczości wśród Dzieci i MłodzieŜy z dnia 13/.01.2004 r.
- Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.10.2004 r. w
sprawach metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

ZACHOWANIA UCZNIÓW,
KTÓRE MAJA CHARAKTER DEMORALIZACJI
LUB SĄ NIEDOZWOLONE W SZKOLE

 wagary,

 notoryczne nieprzygotowanie się do zajęć,

 samowolne oddalenie się ucznia poza teren szkoły od momentu rozpoczęcia
pierwszej lekcji do zakończenia ostatniej,

 samowolne opuszczenie lekcji,
 zastraszanie,

 kaŜdy przejaw agresji,

 palenie papierosów na terenie szkoły,
 picie alkoholu, odurzanie się,
 niszczenie mienia szkolnego,

 nienoszenie stroju uczniowskiego,

 podrabianie podpisów osób dorosłych,

 niszczenie dokumentów, prac własnych,
 niewykonywanie poleceń nauczyciela,

 odpisywanie zadań domowych na terenie szkoły,

 wszelkie zachowanie lekcewaŜące i wulgarne w stosunku do innych osób,

 korzystanie z telefonu komórkowego oraz wszelkich odtwarzaczy w czasie lekcji,
zajęć w świetlicy i czytelni szkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych.

USPRAWIEDLIWIENIA
Procedury:

1. Usprawiedliwienia przyjmowane są w przeciągu 1 tygodnia od momentu powrotu
ucznia do szkoły.

2. Wychowawca respektuje zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienia napisane w
całości przez rodziców oraz usprawiedliwienia dokonane osobiście przez matkę,
ojca lub prawnego opiekuna.

3. JeŜeli uczeń samowolnie opuścił zajęcia szkolne, wychowawca nie moŜe

uwzględnić usprawiedliwienia tych godzin wystawionego ani przez rodziców ani
przez lekarza.

4. JeŜeli nieobecność ucznia trwa ponad tydzień, rodzice zobowiązani są do
powiadomienia szkoły o jej przyczynie.

5. Tylko wychowawca moŜe zwolnić ucznia z lekcji (na podstawie pisemnego
zwolnienia wystawionego przez rodziców). W przypadku kiedy wychowawca jest
nieobecny, uczeń o zwolnieniu powiadamia dyrekcję szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU UCZNIA WAGARUJĄCEGO
PoniŜsze

czynności

usprawiedliwienia:

naleŜy

podjąć

w

przypadku

ucznia,

który

bez

 trzy razy z rzędu opuszcza zajęcia z tego samego przedmiotu (nauczyciel przedmiotu
zgłasza ten fakt wychowawcy)

 opuszcza pełny tydzień zajęć,

 opuszcza poszczególne dni; czynności następują w tym wypadku po upływie 2
tygodni od pierwszego dnia absencji

1. Wychowawca telefonicznie powiadamia rodziców i umawia się z nimi na

spotkanie osobiste. Sporządza notatkę dotyczącą wykonania telefonu i rozmowy z
rodzicem / rodzicami.

2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami wychowawca wzywa ich
jednokrotnie wysłanym listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.

3. Wychowawca powiadamia o problemie pedagoga szkolnego.

4. W razie braku zainteresowania ze strony rodziców, lub braku widocznych

rezultatów ich działań, pedagog szkolny zawiadamia policję o nierealizowaniu
obowiązku szkolnego.

5. Pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą,
przekazuje informację do Sądu Rodzinnego.

6. Ponadto istnieje moŜliwość wizyty w domu ucznia w celu wyjaśnienia sytuacji.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY
RODZIC NIE ZJAWIŁ SIĘ ODEBRAĆ DZIECKO Z
WYCIECZKI LUB INNEJ IMPREZY SZKOLNEJ

1. Przed planowaną imprezą nauczyciel zbiera pisemne oświadczenia rodziców z
ustaloną datą wycieczki lub innej imprezy, godziną i miejscem powrotu oraz
ustalonym przez rodziców sposobem powrotu dziecka do domu:

- samodzielny powrót dziecka do domu (na odpowiedzialność rodziców),
- powrót w grupie kolegów,

- powrót z dorosłą osobą mieszkającą w pobliŜu i wskazaną przez rodziców,
- odebranie ucznia przez rodziców.

2. W przypadku nie pojawienia się o określonej godzinie rodzica, który zobowiązał się
do

osobistego

1) nauczyciel dzwoni do rodziców

odbioru

dziecka

2) nauczyciel dzwoni na Policję z prośbą o rozwiązanie zaistniałej sytuacji (przez
cały ten czas nauczyciel czeka razem z uczniem w wyznaczonym miejscu aŜ do
przybycia rodziców lub Policji).

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UCZNIA
POSIADAJĄCEGO LUB ROZPROWADZAJĄCEGO
ALKOHOL LUB ŚRODKI PSYCHOTROPOWE
1. Odizolowanie ucznia.

2. Powiadomienie wychowawcy, pedagoga oraz dyrektora.
3. Wezwanie policji.

4. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma

prawo Ŝądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby
szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieŜy), ewentualnie innych przedmiotów,

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania
odzieŜy ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeŜona wyłącznie dla Policji.

5. Powiadomienie rodziców, wezwanie ich do szkoły w przypadku znalezienia

środków lub odmowy wytrząśnięcia kieszeni, torby. Przybyli do szkoły rodzice

nie mogą zabrać dziecka do domu, poniewaŜ w związku z popełnionym
przestępstwem Policja na podstawie art. 37§ 1 Ustawy o postępowaniu w

sprawach nieletnich musi zatrzymać nieletniego w celu wykonania czynności
procesowych.

6. Przekazanie ucznia policji.
7. Sporządzenie protokołu.

8. W przypadku zgody ucznia na wytrząśnięcie kieszeni, jeśli nie znaleziono

alkoholu lub środków psychotropowych, odesłanie ucznia do klasy,
sporządzenie protokołu i dalsza obserwacja.

UCZEŃ PALĄCY PAPIEROSY
1. Poinformowanie wychowawcy, wpisanie uwagi do zeszytu uwag.
2. Poinformowanie rodziców.

3. ObniŜenie oceny zachowania zgodnie z regulaminem szkoły.

POSTĘPOWANIE KONIECZNE W PRZYPADKU
UCZNIA PO SPOśYCIU ALKOHOLU
LUB ŚRODKÓW PSYCHOTROPOWYCH
1. Jeśli zachowanie ucznia wskazuje na spoŜycie alkoholu lub środków psychotropowych
nauczyciel wyprowadza go poza salę lekcyjna.

2. Nauczycielowi z sąsiedniej klasy zlecamy opiekę nad klasą.

3. JeŜeli uczeń stawia opór zostajemy w klasie i prosimy dwóch uczniów aby zeszli do
sekretariatu, pedagoga w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji.

4. Po powiadomieniu dyrekcji i pedagoga kontaktujemy się telefonicznie z rodzicami ucznia
prosząc o natychmiastowe przybycie i niezwłoczne odebranie dziecka ze szkoły.

5. Gdy kontakt z rodzicami jest niemoŜliwy zawiadamiamy pogotowie oraz policję.

6. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu
do placówki słuŜby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji –

decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z
dyrektorem szkoły.

7. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliŜszą 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 zagraŜa Ŝyciu lub zdrowiu innych osób. W

przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma moŜliwość przewiezienia ucznia
do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

8. W przypadku gdy stan dziecka jest cięŜki najpierw powiadamiamy pogotowie, policję a
później rodziców.

9. O zaistniałej sytuacji powiadamiamy wychowawcę.

10. Nauczyciel nie moŜe pod Ŝadnym pozorem zawieźć ucznia do szpitala własnym
samochodem.

11. Nauczyciel nie moŜe podpisywać Ŝadnej zgody na badania, zabiegi, operacje.

12. W przypadku uzyskania informacji o nieletnim, będącym pod wpływem alkoholu

-

konieczne jest powiadomienie Policji, które wyjaśni w jaki sposób nieletni wszedł w jego
posiadanie. Bowiem zgodnie z art.43 w związku z art. 15 Ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sprzedaŜ alkoholu osobie, która nie
ukończyła 18 lat jest przestępstwem ściąganym z urzędu.

13. Po całym zajściu sporządza się protokół: kiedy, o której, kto był obecny podczas
zaistniałej sytuacji.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAGROśENIA
ZDROWIA LUB śYCIA

1. W sytuacji złego samopoczucia uczeń, pod opieką nauczyciela (pozostała część
klasy jest oddana pod opiekę innego nauczyciela), zostaje zaprowadzony do
gabinetu pielęgniarki szkolnej.

2. W przypadku jej nieobecności następuje odprowadzenie ucznia do sekretariatu, tam
wykonujemy telefon do opiekunów w celu zabrania dziecka do domu.

3. W chwili nieobecności opiekunów lub odmowy odebrania, uczeń pozostaje w szkole
do czasu zakończenia przez niego lekcji lub pod opieką wyznaczonej przez dyrekcję
szkoły osoby zostaje zaprowadzony do pobliskiej przychodni.

4. W przypadku gdy uczeń nie jest w stanie sam dojść do gabinetu pielęgniarki, zostaje
ona powiadomiona o zaistniałym fakcie, a w razie jej nieobecności powiadamiamy
dyrekcję.

5. W chwili zagroŜenia Ŝycia dziecka naleŜy udzielić pierwszej pomocy i zawiadomić
dyrekcję.

6. Dyrekcja podejmuje decyzję o zawiadomieniu pogotowia.

7. Po całym zajściu sporządzamy protokół.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI,

GDY W SZKOLE ZNAJDUJE SIĘ
OFIARA PRZESTĘPSTWA

1. Rozmowa z ofiarą domniemanego przestępstwa i próba wyjaśnienia jego przyczyny.
2. W przypadku potwierdzenia dokonania przestępstwa poinformowanie:
- wychowawcy (-ów)

- pedagoga szkolnego
- dyrektora

3. JeŜeli ofiara wymaga pomocy medycznej – patrz: procedura postępowania z
przypadku zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia.

4. Odszukanie i wezwanie domniemanego sprawcy przestępstwa i ewentualnych
świadków do dyrektora w celu wyjaśnienia (jeśli istnieje taka moŜliwość).

5. Poinformowanie rodziców ofiary i sprawcy przestępstwa o zaistniałej sytuacji.
6. Zawiadomienie policji jeśli przestępstwo miało miejsce.
7. Sporządzenie protokołu.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KIEDY

UCZEŃ GROZI ODEBRANIEM SOBIE śYCIA

1. Staramy się uspokoić ucznia, rozmawiamy z nim o przyczynie reakcji.
2. Obserwujemy ucznia.

3. JeŜeli uczeń zachowuje się agresywnie – niezwłocznie zawiadamiamy o zaistniałej

sytuacji dyrekcję lub pedagoga szkolnego (np. przez zaufanego ucznia), staramy się
zapewnić bezpieczeństwo klasie odizolowując zdesperowanego wychowanka.

4. Zaprowadzamy ucznia do pedagoga szkolnego i informujemy o zajściu
wychowawcę.

5. W razie konieczności wzywamy rodziców.
6. Sporządzamy notatkę.

7. JeŜeli od osób trzecich dowiadujemy się iŜ uczeń grozi odebraniem sobie Ŝycia –
powiadamiamy o tym pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy.

PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY
Przeniesienie ucznia do innej szkoły dokonuje kurator oświaty na wniosek

dyrektora szkoły. Jest to krok ostateczny i zanim do niego dojdzie naleŜy wyczerpać
wszystkie środki przewidziane w statucie szkoły, a w szczególności:
1) rozmowy dyscyplinujące wychowawcy z uczniem
2) upomnienie wychowawcy na forum klasy

3) rozmowy dyscyplinujące wychowawcy klasy w obecności rodziców
4) rozmowy wychowawcy klasy z uczniem w obecności pedagoga

5) nagana wychowawcy na forum klasy z wnioskiem o obniŜenie oceny
zachowania i wpisaniem do dziennika klasowego

6) rozmowa dyscyplinująca z uczniem w obecności dyrekcji i pedagoga

7) rozmowa z uczniem i rodzicami w obecności dyrekcji zakończona
upomnieniem ucznia

8) nagana dyrektora na forum szkoły – wpis do dziennika klasowego (o sposobie
wykonania decyduje dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą,
traktując kaŜdy przypadek indywidualnie)

9) przeniesienie ucznia do równoległej klasy.
W zaleŜności od wagi popełnianych wykroczeń istnieje moŜliwość konsultacji

sytuacji ucznia z Policją i Sądem Rodzinnym i pominiecie punktów 1 – 2.

Dokument niniejszy został opracowany przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum nr

1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach i zatwierdzony dnia 03.12.2003 r. do stosowania
przez wszystkich pracowników szkoły.

Zmiany i poprawki zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

20.09.2007 r.

PoniŜej wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt

dokładnego

zapoznania

się

z

“Procedurami

postępowania

w

sytuacjach

nieprzestrzegania regulaminów szkolnych oraz na wypadek zaistnienia sytuacji
zagroŜenia” oraz, Ŝe zobowiązują się do ich stosowania.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY UCZEŃ

POSIADA WŁĄCZONY TELEFON KOMÓRKOWY
BĄDŹ ODTWARZACZ MUZYCZNY.

1. Uczeń ma obowiązek oddać telefon (odtwarzacz) na Ŝądanie nauczyciela.

2. Nauczyciel przekazuje telefon (odtwarzacz) w depozyt do sekretariatu szkoły
i informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę ucznia.

3. Wychowawca wzywa telefonicznie bądź listownie rodziców ucznia do odbioru
telefonu (odtwarzacza).

4. Przybyły rodzic potwierdza pisemnie odbiór telefonu (odtwarzacza) na
otrzymanym druku.

5. Uczniowi, który odmawia nauczycielowi oddania telefonu komórkowego
(odtwarzacza)

zostaje

automatycznie

obniŜona

ocena

zachowania

do

nieodpowiedniej. W przypadku uczniów, których dotychczasowe zachowanie

zasługuje na ocenę nieodpowiednią bądź naganną, zostaje wystosowane pismo
do Sądu dla Nieletnich.

POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA – SPRAWCY
CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga bądź wychowawcy
ucznia.

2. Odizolowanie sprawcy od innych uczniów i przekazanie go pod opiekę
dyrektorowi szkoły lub pedagogowi.

3. Niezwłocznie powiadomienie Policji.

4. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia – na ile jest to
moŜliwe.

5. Powiadomienie rodziców ucznia.
6. Zabezpieczenie

ewentualnych

dowodów

przestępstwa lub

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

7. Sporządzenie protokołu z zajścia.

przedmiotów

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL
LUB INNY PRACOWNIK SZKOŁY ZNAJDUJE NA
TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ,

PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK.
1. Zachowując środki ostroŜności, naleŜy zabezpieczyć substancję przed dostępem
do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem .

2. O zaistniałym zdarzeniem naleŜy powiadomić dyrektora szkoły, który wzywa
Policję

3. Zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia
przekazuje się Policji.

4. Znalezionego środka nie wolno wyciągać z opakowania, przesypywać,

przelewać, wąchać, sprawdzać smaku ani samemu dostarczyć do komisariatu
Policji.

.

Oświadczenie

Oświadczam, ze w dniu…………………………………………

odebrałem/am ze szkoły telefon komórkowy naleŜący do mojej
córki/mojego syna …………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

……………………………………
czytelny podpis rodzica

