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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie 
 

Procedury szkolne 
 

(Rada pedagogiczna, dnia  13 listopada 2018 roku) 
 

 

I. W przypadku, gdy w czasie lekcji uczeń ma objawy chorobowe 

 

1. Przy lekkich dolegliwościach nauczyciel udziela pierwszej pomocy. 

2. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub wysokiej temperatury 

nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o chorobie ucznia. 

3. Wychowawca lub inny nauczyciel telefonicznie informuje rodziców                                     

o dolegliwościach ucznia. 

4. Rodzice osobiście mogą odebrać ucznia ze szkoły. 

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dziecko pozostaje w szkole. 

6. W razie nasilających się objawów chorobowych wzywa się pogotowie 

ratunkowe. 

 
 

II. W przypadku, gdy uczeń w czasie lekcji potrzebuje wyjść do toalety 
 

1. W sytuacjach koniecznych nauczyciel zezwala uczniowi na opuszczenie klasy. 

2. W przypadkach złego samopoczucia uczniowi towarzyszy przewodniczący, 

zastępca lub inny wskazany przez nauczyciela uczeń. 

 

III. W przypadku, gdy zachowanie ucznia na lekcji  lub przerwie 

stwarza zagrożenie dla innych uczniów (agresja fizyczna) 
 

 

1. Nauczyciel stara się stworzyć bezpieczną przestrzeń. 

2.  Nauczyciel odizolowuje agresora od ofiary. 

3.  Nauczyciel wzywa wychowawcę (dyrektora szkoły lub innego nauczyciela). 

4. Poszkodowanemu udziela się pierwszej pomocy. 

5. Wychowawca / pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę ze sprawcą, 

poszkodowanym i świadkami zajścia. Ustala przyczyny zachowani oraz 

zadośćuczynienia. 

6. Wychowawca / pedagog/psycholog w porozumieniu z nauczycielem — 

świadkiem zajścia sporządza notatkę. 

7. Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałym zdarzeniu. 
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IV. W przypadku obrażeń/uszkodzeń ciała doznanych w czasie lekcji 

lub przerwy 
 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy. 

2. Wzywa pielęgniarkę szkolną lub jakiegokolwiek innego nauczyciela. 

3. Powiadamia dyrektora szkoły. 

4.  W razie konieczności dyrektor lub nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe. 

5.  Nauczyciel powiadamia rodziców ucznia. 

6. Nauczyciel sporządza notatkę ze zdarzenia 

 

V. W przypadku, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji 
 

1. Nauczyciel ustnie upomina ucznia. 

2. W przypadku, gdy upomnienia są nieskuteczne nauczyciel wzywa 

wychowawcę lub dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca (dyrektor, pedagog lub psycholog) przeprowadza z uczniem 

rozmowę poza salą lekcyjną i z rozmowy sporządza notatkę. 

4.  Zdarzenie nauczyciel lub wychowawca odnotowuje w zeszycie uwag. 

5. W przypadku częstego zakłócania lekcji przez ucznia wychowawca wzywa 

rodziców ucznia do szkoły. 

 

VI. W przypadku łamania przez ucznia zasad w stosunku do 

nauczyciela (naruszanie godności osobistej, zachowanie społecznie 

nieakceptowane). 

 
1. Nauczyciel informuje ucznia o łamaniu przez niego zasad. 

2. W przypadku powtarzających się sytuacji powiadamia wychowawcę klasy. 

3. Wychowawca informuje rodziców i przeprowadza z uczniem rozmowę                     

w obecności rodziców. Informuje o konsekwencjach zachowania, które 

społecznie nie jest akceptowane. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza 

notatkę. 

4. Monitoruje zjawisko. 

5. W przypadku nasilania się zjawiska stosuje się kary regulaminowe. Dyrektor 

powiadamia policję lub sąd dla nieletnich. 

6. W przypadku naruszania godności osobistej, stosowania gróźb lub niszczenia 

własności nauczyciel może wystąpić z oskarżeniem prywatnym. 
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VII. W przypadku zwolnienia ucznia z niektórych zajęć szkolnych 

przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych na pisemną prośbę rodziców 

(napisaną na papierze lub elektronicznie). 

2.  Ucznia klas I-III ze szkoły odbiera osobiście rodzic lub inny pełnoletni 

wskazany przez rodzica. 

3. Opuszczenie szkoły przez ucznia jest odnotowywane w dzienniku na liście 

obecności. 

4. Z oddziału przedszkolnego dziecko odbierane jest przez rodziców lub 

upoważnione przez nich osoby pełnoletnie. 

 

VIII. Procedura postępowania podczas oczekiwania uczniów na 

rozpoczęcie zajęć szkolnych. 

 
1. Po przyjściu do budynku (nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć) uczniowie oczekują na otwarcie klas na korytarzu szkolnym. 

2. Uczniowie którzy przychodzą wcześniej do szkoły oczekują na zajęcia                         

w świetlicy szkolnej. 

3. Klasy otwierane są o godz. 8.00. 

 

IX. Procedura dotycząca przerw międzylekcyjnych. 

 
1. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu. 

2. W razie sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie mogą przebywać 

na podwórku szkolnym. 

3. W czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach oraz na podwórku 

szkolnym, na każdej przerwie i na każdym korytarzu obowiązkowo przebywają 

nauczyciele dyżurujący. 

4. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ucznia lub nauczyciela, nauczyciel 

dyżurny może wezwać drugiego nauczyciela. 

5. W przypadku konieczności zejścia z dyżuru nauczyciel zapewnia sobie 

zastępstwo. 

6. Dyżury za nauczyciela nieobecnego pełni nauczyciel zastępujący na danej 

lekcji (po zajęciach). 

7.  Gdy nauczyciel w tym czasie pełni dyżur własny, dyrektor szkoły wyznacza 

innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 

 

 

 



4 
 

X. W przypadku, gdy uczniowie opuszczają szkołę po zakończonych 

lekcjach. 

 

1. Wychodzenie uczniów ze szkoły jest nadzorowane przez nauczycieli 

pełniących dyżur. 

2. Uczniów z oddziałów przedszkolnych odbierają ze szkoły rodzice lub 

upoważnione osoby dorosłe. 

 

XI. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia. 

 
1. Nauczyciel w dzienniku odnotowuje nieobecność ucznia. 

2. Po zakończeniu lekcji nauczyciel zgłasza nieobecność ucznia wychowawcy lub             

w przypadku jego nieobecności dyrektorowi szkoły. 

3. Wychowawca telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia. 

4. W przypadku powtarzających się wagarów ucznia wychowawca pisemnie 

powiadamia rodziców. 

5. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, 

dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego do 

organu egzekucyjnego, jakim jest właściwy sąd rodzinny. 

 

XII. Procedura dotycząca używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt 

elektroniczny na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. 

2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów 

cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem 

poniższych zasad: 

 podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez 

uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (dotyczy 

to wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny). Zakaz ten dotyczy 

również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych             

organizowanych przez szkołę, 

 uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego                

i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, 

 nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły 

oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody, 

  nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, 
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  użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego 

podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie   w sytuacjach 

wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, 

 

XIII. W przypadku zauważenia osoby obcej w szkole. 

 
1. Zabrania się akwizycji i handlu obwoźnego na terenie szkoły. 

2. W razie pojawienia się w szkole osób obcych powiadamia się dyrekcję. 

3. W szkole działa monitoring. 

 

XIV. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia 

cyberprzemocy. 

 
1. Każdy pracownik szkoły w sytuacji ujawnienia zjawiska cyberprzemocy 

zobligowany jest poinformować o sprawie dyrektora lub pedagoga/psychologa 

szkolnego. 

2.  Pedagog/psycholog szkolny ustala okoliczności zdarzenia i wykonuje szereg 

czynności mających na celu ustalenie sprawcę zdarzenia (np. ustalenia 

obecności świadków, rodzaju rozsyłanego materiału, itp.) 

3. Pedagog/psycholog szkolny podejmuje działania zmierzające do zabezpieczenia 

dowodów. 

4. Wychowawcy, dyrektor i pedagog/psycholog szkolny analizują zebrany 

materiał i podejmują decyzje dotyczące dalszych działań: 

 

Gdy nie można wskazać sprawcy cyberprzemocy: 

 Dyrektor wyznacza osobę, która doprowadza do usunięcia kompromitujących 

materiałów, np. wspólnie z administratorem serwisu, jeżeli zdjęcie lub film 

znalazły się w sieci; 

 Dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego powiadamia o zdarzeniu policję 

lub sąd rodzinny; 

 

Gdy sprawcą cyberprzemocy jest uczeń naszej szkoły: 

 Dyrektor powiadamia rodziców sprawcy oraz sąd rodzinny lub policję; 

 Pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę ze sprawcą, która ma na 

celu zobowiązać go do zaprzestania nagannego zachowania i usunięcia zdjęć 

lub filmów z Internetu; 

 Dyrektor szkoły informuje rodziców o wszczętym postępowaniu                                 

i konsekwencjach wobec dziecka; 

 Grono pedagogiczne stosuje konsekwencje przewidziane w wewnątrzszkolnych 

regulacjach. 
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XV. Procedura dotycząca kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów. 

 
1. Zasadniczo rodzice/prawni opiekunowie pozyskują informacje o swoich 

dzieciach podczas zebrań szkolnych lub klasowych. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie w sprawach swojego dziecka kontaktują się 

przede wszystkim z wychowawcą. 

3. Nauczyciel udziela informacji poza zebraniem tylko w czasie wolnym od zajęć 

dydaktycznych, tj. przed rozpoczęciem zajęć, po zakończonych lekcjach lub            

w terminie wcześniej uzgodnionym. 

4. Nauczyciel może udzielić informacji telefonicznie. 

5. Nauczyciel nie może przerwać zajęć dydaktycznych, wychowawczych, dyżuru 

lub innych w celu przeprowadzenia rozmowy z rodzicem, który przybył do 

szkoły bez uprzedniego umówienia się. 

6. Rodzice nie powinni zakłócać przebiegu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

ani podejmować prób samodzielnego rozwiązania powstałych sytuacji 

problemowych, w myśl prawa wewnątrzszkolnego, które gwarantuje wszystkim 

uczniom i pracownikom szkoły poszanowanie godności i nietykalności. 

 

XVI. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy, 

używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

 
1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły, pedagoga lub psychologa. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

informuje ich o zajściu. 

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami. 

5. Z przeprowadzonej rozmowy i podjętych ustaleń wychowawca sporządza 

notatkę, monitoruje postępowania małoletniego i jego rodziców. 

6. Szkoła powiadamia policję lub sąd rodzinny, gdy: 

 rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a w dalszym 

ciągu występują przejawy demoralizacji ucznia; 

 wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie                                                  

z pedagogiem/psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów. 
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XVII. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń/osoba będący/a pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków. 

 
1. Informuje o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, stwarza warunki, w których jego życie ani 

zdrowie nie będzie zagrożone. Udziela pomocy przedmedycznej. 

3. Wychowawca lub nauczyciel, w którego obecności znajduje się uczeń 

powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa. 

4. Wzywa rodziców ucznia oraz lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości 

/odurzenia/ lub udzielenia pomocy medycznej. 

5. Zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i zobowiązuje ich do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku odmowy odebrania 

ucznia ze szkoły, o pozostaniu ucznia w szkole lub przekazaniu go do 

dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz w porozumieniu                    

z dyrektorem szkoły. 

6. Szkoła powiadamia policję, gdy: 

 rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób, 

 jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to dyrektor szkoły ma 

obowiązek powiadomienia sądu rodzinnego. 

8. Wychowawca sporządza notatkę o zdarzeniu. 

 

XVIII. W przypadku podejrzenia, ze na terenie szkoły znajduje się 

broń, ładunek wybuchowy lub niedozwolone substancje. 

 
1. Nauczyciel zabezpiecza substancję/przedmiot przed dostępem do niej osób 

niepowołanych lub zniszczeniem. 

2. Próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja/przedmiot, dotrzeć do 

świadków zaistniałej sytuacji. 

3. Powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa. 

4. Dyrektor wzywa policję; przekazuje funkcjonariuszowi policji zabezpieczoną 

substancję/przedmiot. 

5. Wychowawca w porozumieniu z nauczycielem, w którego obecności zaistniała 

w/w sytuacja sporządza notatkę o zdarzeniu. 
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XIX. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk lub inne niedozwolone substancje 

 
1. Nauczyciel w obecności drugiego nauczyciela lub dyrektora szkoły ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie przeszukiwać ucznia. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły 

(pedagoga/psychologa). 

3. Wychowawca lub dyrektor zawiadamia rodziców ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawienia się w szkole. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji nauczycielowi, 

dyrektor obligatoryjnie wzywa policję. 

5. Jeśli uczeń dobrowolnie wyda substancję, po odpowiednim jej zabezpieczeniu 

szkoła przekazuje ją jednostce Policji. 

6. Nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób, od kogo uczeń nabył substancje. 

7. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą sporządza notatkę ze zdarzenia. 

 

XX. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego 

 
1. Należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

2.  Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnie świadków zajścia. 

3. Przekazanie sprawcy pod opiekę dyrektora lub innego nauczyciela. 

4.  Powiadomienie rodziców ucznia sprawcy. 

5. Powiadomienie Policji w przypadku: 

 Sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, niszczenie lub kradzież 

mienia, podejrzenie o molestowanie seksualne itp.) 

 Sprawca nie jest uczniem szkoły lub jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa. 

 

XXI. Procedura postępowania wobec ucznia – ofiary czynu karalnego 

 
1. Udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza w przypadku, gdy ofiara 

doznała obrażeń. 

2.  Powiadomienie dyrektora szkoły, wychowawcy. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Wezwanie Policji, gdy istnieje potrzeba zabezpieczenia śladów przestępstwa, 

ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

5. Sporządzenie notatki z zaistniałej sytuacji. 

6. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec małoletniej dyrektor 

powiadamia prokuraturę lub Policję. 

 


