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Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:  

 wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,  

 usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  

 zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły, 

 zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy 

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.  

 

Procedury dotyczą:  

 kadry zarządzającej,  

 nauczycieli,  

 rodziców/prawnych opiekunów uczniów, 

 uczniów, 

 pracowników administracji i obsługi. 

 

Telefony alarmowe:  

 999 - Pogotowie ratunkowe  

 998 - Straż pożarna  

 997 - Policja  

 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
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Podstawy prawne 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Ustawa z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.59)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia 

w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

(z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249)  

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1654) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (t.j.Dz. U. z 2017r. poz.682 poz. 59) Ustawa z 6 czerwca 1997 roku 

Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)  

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 783)  

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1652)  

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

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

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

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 356)  

 Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie 
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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA W SZKOLE 

 

 

PB 01 - OGÓLNE ZASADY POZOSTAWANIA DZIECKA POD OPIEKĄ SZKOŁY  

 

1. Budynek szkolny służy realizacji celów statutowych.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów przekazują aktualne dane kontaktowe oraz 

informacje o stanie zdrowia i zasadach opuszczania szkoły przez dziecko 

na odpowiednich formularzach.  

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

a. przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie koniecznym 

do funkcjonowania dziennika, publikację danych i wizerunku dziecka w celu 

promocji osiągnięć jego i szkoły, publikację danych i wizerunku dziecka na stronie 

internetowej szkoły.  

b. wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i hospitalizację dziecka w przypadku 

zachorowania lub urazu.  

c. udział dziecka w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz wyjazdach 

edukacyjnych, wycieczkach i imprezach klasowych. 

4. Uczeń przebywa w budynku szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących 

od godziny 7.10 lub pod opieką nauczycieli świetlicy od godziny 7.00.  

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone 

do szkoły przed wyznaczonymi godzinami dyżurów lub godzinami pracy świetlicy 

oraz za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy.  

6. Podczas pobytu w szkole w wyznaczonych terminach dyżurów i czasie pracy świetlicy 

uczeń pozostaje pod stałą opieką nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, 

których polecenia zobowiązany jest respektować.  

7. W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe i zajęcia świetlicowe, 

a także podczas przerw pomiędzy zajęciami, uczeń nie może opuszczać terenu 

szkolnego.  

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

wyłącznie za zgodą nauczyciela, respektując obowiązujące regulaminy. 

9. Uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, 

np. latarek laserowych, ostrych narzędzi, substancji toksycznych.  

10. Uczeń powinien niezwłocznie zgłosić pracownikom szkoły informacje o zauważonych 

zagrożeniach.  

11. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką dyżurujących 

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

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

wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. W celu zapewnienia 

uczniom stałej opieki, nauczyciel przekazuję klasę kolejnej osobie, prowadzącej z nią 

zajęcia. Po zakończeniu zajęć nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy i przekazuje 

nauczycielowi świetlicy lub w szatni przekazuje rodzicowi/opiekunowi.  
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13. Rodzice uczniów klas 1 - 3, którzy danego dnia nie mogą osobiście odebrać dziecka 

ze szkoły, zobowiązani są do przekazania wychowawcy pisemnej informacji, kto 

zabierze dziecko ze szkoły. W nagłych przypadkach informacja taka może być 

przekazana telefonicznie do sekretariatu szkoły.  

14. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie II etapu edukacyjnego i klas 

gimnazjalnych niezwłocznie opuszczają szkołę lub udają się do świetlicy szkolnej. 

15. Zasady korzystania uczniów ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin świetlicy 

szkolnej”.  

16. Uczniowie samowolnie przebywający w innych miejscach niż wyznaczone są 

odprowadzani do pedagoga szkolnego lub dyrekcji szkoły. Konsekwencją 

niestosowania się ucznia do niniejszych zasad są kary przewidziane w Statucie szkoły.  

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

pozostają pod opieką osób prowadzących te zajęcia. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników tych zajęć. W klasach 1 – 3 osoba 

prowadząca te zajęcia odbiera dzieci ze świetlicy/sali lekcyjnej. Uczniowie II etapu 

edukacyjnego i klas gimnazjalnych udają się na te zajęcia samodzielnie 

po zakończeniu zajęć szkolnych lub ze świetlicy.  

18. Rodzice uczniów przebywają w szkole na korytarzu głównym. W trakcie załatwiania 

spraw w sekretariacie, u pedagoga szkolnego, konsultacji z nauczycielami udają się 

bezpośrednio do miejsca spotkania.  

19. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole.  

20. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli.  

 

 

PB 02 - ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. Przerwy między lekcjami trwają nie mniej niż 5 minut, a przerwa obiadowa nie krócej 

niż 20 minut.  

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.  

5. O zmianach planowanych w rozkładzie zajęć uczniowie są informowani przez 

wychowawcę lub wicedyrektora szkoły oraz poprzez informacje umieszczone 

w dzienniku elektronicznym oraz na tablicy ogłoszeń.  

6. O doraźnych zmianach w planie lekcji uczniowie klas 1 – 3 są informowani przez 

wychowawcę, a uczniowie II etapu edukacyjnego poprzez informacje umieszczone na 

tablicy ogłoszeń.  

7. Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów.  
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8. Podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczych uczniowie pozostają pod opieką osób 

prowadzących te zajęcia.  

9. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności.  

10. Każda pracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów 

na początku września.  

11. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali, za co 

odpowiadają dyżurni i nauczyciel, który prowadził zajęcia.  

12. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczniów i pracowników szkoły dyrektor 

może podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu działalności szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 

 

PB 03 - ORGANIZACJA PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW 

NAUCZYCIELI  

 

1. Przerwy międzylekcyjne trwają nie mniej niż 5 minut.  

2. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych we właściwych 

segmentach, w czasie przerwy obiadowej również w sali nr 1. W okresie wrzesień -

 październik i marzec - czerwiec przy sprzyjających warunkach pogodowych jako 

miejsce spędzania przerw może zostać  również wykorzystane boisko szkolne.  

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

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

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

otoczeniu, szanować mienie szkoły i cudzą własność.  

4. Uczeń zobowiązany jest wypełniać polecenia nauczyciela dyżurującego i innych 

pracowników szkoły, reagować na dostrzeżone przejawy zła, niezwłocznie zgłosić 

pracownikom szkoły informacje o zauważonych zagrożeniach.  

5. Podczas przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem opracowanym 

przez dyrekcję. Dyżury te są integralną częścią procesu opiekuńczo - wychowawczego 

szkoły i wchodzą w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.  

6. Celem dyżurów jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa przed zajęciami szkolnymi 

(od godz. 7.10), podczas przerw między lekcjami i na przerwie bezpośrednio 

po zakończeniu zajęć. 

7. W razie nieobecności nauczyciela doraźne zastępstwo na dyżurze pełni inny 

wyznaczony nauczyciel.  

8. Obowiązki nauczyciela dyżurującego: 

a. nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie 

z planem dyżurów nauczycielskich, 

b. nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się czynnościami, 

które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów, 

c. reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów (zgodnie z procedurą 

postępowania wobec uczniów naruszających regulamin szkolny), 
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d. nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrekcję szkoły o zauważonych podczas 

dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły, 

e. jeżeli w trakcie dyżuru nauczyciela uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel 

dyżurujący zobowiązany jest do przestrzegania procedury dotyczącej 

wypadków i urazów uczniowskich, jednocześnie zapewniając obecność innego 

nauczyciela dyżurującego w danym miejscu. 

 

 

PB 04 – USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIA 

 

1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują 

rodzice/opiekunowie prawni dziecka, dostarczając pisemną prośbę 

o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego lub w dzienniczku ucznia. Usprawiedliwienie musi zawierać 

informację w które dni dziecko było nieobecne i z jakiego powodu. 

2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie:  

 zwolnienia lekarskiego,  

 zwolnienia przez nauczyciela - opiekuna (jeśli dziecko reprezentuje szkołę 

np. w zawodach sportowych lub w konkursach pozaszkolnych).  

3. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych 

od ustania absencji. Uczeń dostarcza usprawiedliwienie nieobecności w szkole 

na najbliższej godzinie wychowawczej po zakończeniu absencji. 

 

 

PB 05 – DORAŹNE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

LEKCYJNYCH  

 

1. Zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych dokonują  rodzice lub opiekunowie prawni 

ucznia.  

2. W klasach I - III rodzic  osobiście zwalnia u wychowawcy  lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w danej chwili z klasą, do której uczęszcza dziecko. 

3. W klasach IV - VIII rodzic może osobiście zwolnić u wychowawcy lub dyrekcji 

szkoły, ewentualnie u nauczyciela prowadzącego w danej chwili ostatnią lekcję 

z klasą, do której uczęszcza dziecko.  

4. Ponadto w klasach IV-VIII rodzic może dzień wcześniej napisać wychowawcy 

zwolnienie przez dziennik elektroniczny lub  uczeń może dostarczyć do szkoły 

i przekazać wychowawcy klasy, dyrekcji szkoły lub nauczycielowi, z którym ma 

ostatnią lekcję pisemne zwolnienie  w dzienniczku ucznia, który to do następnego dnia 

pozostaje w szkole. 

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

wycieczce może również zostać dokonane przez nauczyciela, który przejmuje opiekę 
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nad uczniem i odpowiednią informację umieszcza na tablicy w pokoju 

nauczycielskim. 

 

 

PB 06 – STAŁE ZWOLNIENIE UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH LEKCYJNYCH  

 

A. Procedura postępowania zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego: 

Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 10.06.2015 r. oraz z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843 oraz Dz. U. z 2016 roku poz. 1534). 

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

wychowania fizycznego. 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ze względu 

na przeciwwskazania zdrowotne. Zwolnienie to nie odnosi się jednak do obecności 

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. 

2. W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania 

fizycznego rodzice, poprzez dokonanie umotywowanej pisemnej formy. 

3. Uczeń zwolniony ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. 

Jeśli jest to ostatnia lekcja, uczeń może być zwolniony do domu na pisemną prośbę 

rodziców. Wtedy uczeń ma odnotowaną nieobecność usprawiedliwioną na tych 

zajęciach. 

4. Dokumentację dotyczącą doraźnych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 

przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego (31 sierpnia). 

5. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte 

odpowiednią opinią  wystawioną przez lekarza – specjalistę o ograniczonych 

możliwościach wykonywania ćwiczeń przez ucznia. 

6. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania 

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

wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku 

szkolnego tj. 31 sierpnia. 

7. Opinię lekarską wystawioną na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmującą 

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

dostarczenia kolejnej/kolejnych opinii dyrektor szkoły wydaje decyzje o zwolnieniu 

ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych dokumentów. 

8. Opinia może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, 

w zależności od wskazań lekarza zawartych w opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w zajęciach. 

9. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice. Składają 

podanie do dyrektora szkoły w sekretariacie, do którego dołączają opinię lekarską. 

10. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza. 
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11. Opinia lekarska zwalniająca ucznia z ćwiczeń ze wsteczną datą będzie respektowana 

od daty złożenia dokumentu.  

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

roboczych od daty wpływu podania. Rodzice odbierają decyzję dyrektora 

w sekretariacie szkoły. 

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. 

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, także w przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami 

w danym dniu. 

17. W wyjątkowych wypadkach uczeń może być zwolniony do domu z ostatnich lub 

pierwszych godzin lekcji wychowania fizycznego na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców złożonego w sekretariacie i po uzyskaniu zgody dyrektora 

szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz 

wychowawca klasy. 

18. Uczeń zwolniony z zajęć do domu ma zaznaczone w dzienniku nieobecności 

usprawiedliwione. 

19. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii.  

20. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego 

z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń 

fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel 

wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. 

B. Procedura zwolnienia z nauki drugiego języka obcego: 

Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć na podstawie odpowiednich zapisów w statucie 

szkoły oraz rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2017 r. ( z późn. zm) w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 
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z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje 

na podstawie tego orzeczenia. 

3. O zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka występują rodzice. Składają podanie 

do dyrektora szkoły na cały okres nauki, do którego załączają opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej.  

4. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 20 września danego roku szkolnego. 

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

od daty wpływu podania. Rodzice odbierają decyzję w sekretariacie szkoły. 

6. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 

oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają 

podpisem złożonym na decyzji. 

7. Uczniowi zwolnionemu z nauki drugiego języka obcego szkoła zapewnia opiekę 

podczas trwania tych zajęć. W tym czasie uczeń może pozostać z klasą, przebywać 

na świetlicy szkolnej lub brać udział w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno -

pedagogicznej. Gdy uczeń pozostaje z klasą, w dzienniku elektronicznym ma 

zaznaczoną obecność, natomiast gdy udaje się na obowiązkowe zajęcia z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, ma zaznaczoną nieobecność z przyczyn szkolnych. 

8. 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 złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel języka obcego oraz 

wychowawca klasy. 

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

usprawiedliwione. 

10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

C. Procedura zwolnienia z zajęć informatyki: 

Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć na podstawie odpowiednich zapisów w statucie 

szkoły oraz rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie zaświadczenia 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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3. O zwolnienie ucznia z zajęć informatyki występują rodzice. Składają podanie 

do dyrektora szkoły, do którego załączają zaświadczenie lekarskie.  

4. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 20 września danego roku szkolnego. 

5. Dyrektor wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych 

od daty wpływu podania. Rodzice odbierają decyzję w sekretariacie szkoły. 

O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 

oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają 

podpisem złożonym na decyzji. 

6. Uczniowi zwolnionemu z nauki informatyki szkoła zapewnia opiekę podczas trwania 

tych zajęć. 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 złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu 

zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel oraz wychowawca 

klasy.  

7. Uczniowi zwolnionemu z nauki informatyki szkoła zapewnia opiekę podczas trwania 

tych zajęć. W tym czasie uczeń może pozostać z klasą, przebywać na świetlicy 

szkolnej lub brać udział w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno -

pedagogicznej. Gdy uczeń pozostaje z klasą, w dzienniku elektronicznym ma 

zaznaczoną obecność, natomiast gdy udaje się na obowiązkowe zajęcia z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, ma zaznaczoną nieobecność z przyczyn szkolnych. 

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

usprawiedliwione. 

9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki informatyki w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

D. Procedura zwolnienia z zajęć wychowania do życia w rodzinie: 

1. Uczniowie niepełnoletni mają obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania 

do życia w rodzinie. 

2. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowanie do życia w rodzinie występują rodzice. 

Składają oni podanie do dyrektora szkoły na cały okres nauki. 

3. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi szkoły do 20 września danego roku szkolnego. 

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

od daty wpływu podania. Rodzice odbierają decyzję w sekretariacie szkoły. 

O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia 

oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają 

podpisem złożonym na decyzji. 

5. W przypadku gdy zajęcia klasowe odbywają się z podziałem na grupy: chłopców 

i dziewcząt, grupa nie biorąca udziału w zajęciach kończy zajęcia zgodnie z podziałem 

lekcji. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki wychowania do życia w rodzinie 

w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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7. Zwalnianie z pojedynczych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach przyjętych 

w szkole. 

 

E. Procedura realizacji woli uczestnictwa w zajęciach religii: 

1. Oświadczenie dotyczące woli uczestnictwie ucznia w lekcjach religii/etyki składają 

rodzice, zapisując dziecko do szkoły. Oświadczenie jest składane na cały okres nauki 

ucznia w szkole. 

2. W przypadku, gdy rodzice ucznia chcą zmienić oświadczenie woli w trakcie roku 

szkolnego, wymagane jest pisemne złożenie woli, podpisane przez oboje rodziców.  

3. Dyrektor wydaje decyzję o zmianie woli uczestnictwa ucznia w zajęciach w terminie 

do 7 dni od daty wpływu podania. Rodzice odbierają decyzję w sekretariacie. 

4. Uczniowi zwolnionemu z nauki religii/etyki szkoła zapewnia opiekę podczas trwania 

tych zajęć. W tym czasie uczeń może pozostać z klasą, przebywać na świetlicy 

szkolnej lub brać udział w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno -

pedagogicznej. Gdy uczeń pozostaje z klasą w dzienniku elektronicznym ma 

zaznaczoną obecność, natomiast gdy udaje się na obowiązkowe zajęcia z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, ma zaznaczoną nieobecność z przyczyn szkolnych. 

5. 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 złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel oraz wychowawca klasy 

(załącznik nr II/9). 

F. Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na prośbę rodzica: 

1. Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców.  

2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu 

do szkoły. 

3. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli 

uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis. 

4. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić dyrektor lub 

nauczyciel sprawujący zastępstwo za nieobecnego dyrektora. 

5. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę/nauczyciela 

o zwolnienie dziecka. Rodzic osobiście odbiera dziecko. 

PB 07 - ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW NA ICH PROŚBĘ Z POWODU ZŁEGO 

SAMOPOCZUCIA: 

A. Na prośbę uczniów z powodu ich złego samopoczucia.  

1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana 

i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy, w tym bezpiecznego 

doprowadzenia do gabinetu pedagoga lub do sekretariatu szkoły. 

2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z: 



Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie 

 

13 

 

 zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej; 

 powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu; 

 powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka 

i konsultowaniem z nimi wszystkich działań. 

3. Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub 

inna osoba upoważniona. Rodzic odbiera dziecko zaznaczając odbiór osobiście 

w zeszycie, wpisując datę, imię, nazwisko i składając podpis. Zeszyt znajduje się 

w sekretariacie szkoły. 

4. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego 

samopoczucia nie mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach 

pozaszkolnych. W takim przypadku zwolnienie traci ważność. 

 

B. Inne zwolnienia uczniów: 

1. Ucznia z lekcji może zwolnić za zgodą Dyrektora Szkoły, nauczyciel (opiekun) 

w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie 

zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp. 

2. W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę wychowawca wpisuje 

w dzienniku zwolnienie spowodowane przyczynami szkolnymi. Przy wyliczaniu 

frekwencji uznaje się, że uczeń był obecny na zajęciach.  

 

PB 08 – SPRAWOWANIE OPIEKI NAD UCZNIEM W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNYCH  

 

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

Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby rodzice przekazali wcześniej 

stosowną informację wychowawcy klasy.  

2. Opieka sprawowana jest w formie zajęć opiekuńczych przez nauczycieli 

wyznaczonych przez dyrektora szkoły. 

 

PB 09 – ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH 

 

1. Uczeń uczestniczy w zajęciach terapeutycznych i logopedycznych w ramach pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz za zgodą rodziców/prawnych opiekunów 

na uczestnictwo w tych zajęciach złożoną w formie pisemnej.  

2. Terminy zajęć terapeutycznych i logopedycznych ustalane są przez terapeutów 

i zatwierdzane przez dyrektora szkoły.  

3. Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć terapeutycznych w opisany powyżej sposób, 

zajęcia te są obowiązkowe. 

4. Uczniowie klas 1 – 3 odbierani są z sali lekcyjnej lub ze świetlicy szkolnej przez 

terapeutę i przez niego odprowadzani po zakończeniu zajęć. 
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5. Uczniowie II etapu edukacyjnego oraz klas gimnazjalnych stawiają się u terapeuty 

punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć. 

6. Terapeuci na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków na zajęciach 

terapeutycznych.  

7. Pedagogowie terapeuci prowadzący zajęcia z uczniami II etapu edukacyjnego oraz 

klas gimnazjalnych, powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów o frekwencji 

ucznia na zajęciach podczas zebrań z rodzicami, przekazując informację przez 

wychowawcę klasy lub przez dziennik elektroniczny. 

 

 

PB 08 – ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  

 

A. Koła przedmiotowe/koła zainteresowań  

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

wyboru oraz podania rodziców/prawnych opiekunów o uczestnictwo w tych zajęciach. 

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

3. Uczniowie klas 1 – 3 pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia koła 

na zasadach określonych dla uczniów klas 1 – 3.  

4. Uczniowie II etapu edukacyjnego oraz klas gimnazjalnych stawiają się na zajęcia koła 

punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.  

B. Zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze  

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

psychologiczno-pedagogicznej oraz podania rodziców/prawnych opiekunów 

o uczestnictwo w tych zajęciach. 

2. Dla ucznia zakwalifikowanego do zajęć dydaktyczno -wyrównawczych w opisany 

powyżej sposób, zajęcia te są obowiązkowe. 

3. Terminy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ustalane są przez nauczycieli 

i zatwierdzane przez Dyrektora.  

4. Uczniowie klas 1 – 3 pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze na zasadach określonych dla uczniów klas 1 – 3. 

5. Uczniowie II etapu edukacyjnego oraz klas gimnazjalnych stawiają się na zajęcia 

punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.  

6. Prowadzący zajęcia  na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków 

na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z uczniami II etapu 

edukacyjnego oraz klas gimnazjalnych powiadamiają rodziców/prawnych opiekunów 

o frekwencji ucznia na zajęciach w terminach zebrań z rodzicami przekazując 

informację przez wychowawcę klasy lub przez dziennik elektroniczny. 
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PB 09 - PROCEDURA DOTYCZĄCA UCHYLANIA SIĘ OD REALIZACJI OBOWIĄZKU 

SZKOLNEGO 

 

A. Procedura dotycząca uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego. 

1. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia 

szkolne. 

2. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych. Nieobecność 

na zajęciach uzasadniają tylko: choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, wizyty 

lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe. 

3. Wychowawcy i nauczyciele uczący mają bezwzględny obowiązek sprawdzania stanu 

obecności uczniów na lekcjach. 

4. W przypadku częstej, powtarzającej się nieobecności ucznia na lekcjach danego 

przedmiotu, zainteresowany nauczyciel informuje wychowawcę klasy. 

5. Wychowawca na bieżąco analizuje frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

6. W przypadku stwierdzenia, że nieusprawiedliwione nieobecności przekraczają 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych miesięcznie, wychowawca wysyła przez  

e - dziennik  informację do rodziców.  

7. Jeśli w ciągu dwóch tygodni uczeń nie rozpocznie regularnego uczęszczania 

na zajęcia, wychowawca wysyła listem poleconym upomnienie i jednocześnie wzywa 

rodziców do szkoły (Załącznik nr 1). 

8. Wychowawca razem z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z rodzicami 

i jednocześnie przypominają o prawnych skutkach nie posyłania dziecka do szkoły. 

9. W przypadku dalszego uchylania się ucznia od spełniania obowiązku szkolnego, gdy 

nieusprawiedliwione nieobecności przekraczają 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, wychowawca ponownie wysyła do rodzica upomnienie. 

10. Niepodjęcie przez ucznia nauki we wskazanym terminie powoduje wystąpienie 

dyrektora szkoły do Sądu Rejonowego w Krakowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

celem rozpatrzenia sytuacji rodzinnej ucznia. 

11. Z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na nie w szkolnym planie nauczania, uczeń może być 

nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej. 

B. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez 

ucznia. 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego 

zajęciach miało to miejsce, zobowiązany jest zaznaczyć nieobecność ucznia na lekcji 

oraz niezwłocznie powiadomić wychowawcę, a w razie jego nieobecności pedagoga 

lub dyrektora szkoły  

2. Wychowawca, pedagog lub dyrektor powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji 

rodzica. 
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C. Procedura postępowania w sprawie wagarów ucznia. 

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca telefoniczne 

powiadamia rodziców ucznia o nieobecności w celu ustalenia przyczyny nieobecności. 

2. W przypadku, gdy rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu – wychowawca na wniosek 

pisemny rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia. W przypadku, gdy rodzic nie 

wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym 

nieobecność nieusprawiedliwioną. 

3. W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę 

z uczniem, informuje o konsekwencjach. Jeśli dany czyn będzie się powtarzał, to 

wychowawca udziela upomnienia oraz sporządza notatkę służbową (Załącznik nr 2). 

4. W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia dłuższej niż 

tydzień po powrocie ucznia do szkoły wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności. 

5. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami 

ucznia – po 2 tygodniach nieobecności dyrektor szkoły wysyła pisemne 

zawiadomienia do rodziców o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.  

6. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców ucznia dyrektor  zobowiązany jest 

do wysłania wniosku do Sądu Rejonowego w Krakowie, Wydział Rodzinny 

i Nieletnich, celem wglądu w  sytuację rodzinną ucznia. 

 

PB 10 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE 

1. Uczeń powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi, 

wychowawcy lub szkolnej służbie zdrowia.  

2. W przypadku zauważenia, że uczeń ma problemy zdrowotne, każdy pracownik szkoły 

ma obowiązek oddać ucznia pod opiekę dyrekcji szkoły, a pod jej nieobecność 

pedagogowi szkolnemu. 

3. Pedagog pod nieobecność pielęgniarki szkolnej organizuje opiekę dla ucznia 

np. poprzez powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów, wezwanie pomocy 

medycznej, wezwanie kompetentnych pracowników szkoły (dysponującymi 

wykształceniem medycznym lub przeszkoleniem w zakresie pomocy 

przedmedycznej). 

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

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

medyczną.  

5. W przypadku, gdy rodzic nie może stawić się po dziecko osobiście, ucznia może 

odebrać inna, upoważniona przez rodzica osoba.  

6. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest pogotowie 

ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego karetki 

i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) towarzyszy mu 

wyznaczony przez dyrektora nauczyciel lub dyrektor szkoły.  
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7. Dyrekcja szkoły lub pedagog powiadamiają nauczyciela prowadzącego zajęcia 

z uczniem o przyczynie jego nieobecności i przejęciu nad nim opieki. 

 

PB 11 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI  

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

a. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy,  

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

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

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, niezwłocznie powiadamia 

dyrektora. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór 

nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.  

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

wypadku lub pielęgniarka, powiadamia rodziców/prawnych opiekunów 

poszkodowanego ucznia. 

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

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

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub pielęgniarka powiadamia rodzica 

o zdarzeniu. 

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

nauczyciel lub pielęgniarka wzywa pogotowie ratunkowe. 

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.  

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

zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.  

7. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je 

do czasu dokonania oględzin.  

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

szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki/opiekun grupy 

i on odpowiada za nie.  

9. W zależności od potrzeb, Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego - 

w skład zespołu wchodzi: społeczny inspektor pracy, nauczyciel, pod opieką którego 

zdarzył się wypadek. 

10. Dyrektor prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu 

MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach.  
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11. Wszelkie wypadki, mające miejsce w trakcie zajęć dydaktycznych, odnotowywane są 

w sekretariacie szkoły. 

 

PB 12 – POSTĘPOWANIE Z UCZNIEM, KTÓRY ŹLE ZACHOWUJE SIĘ NA LEKCJI  

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

zajęcia podejmuje działania dyscyplinujące.  

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

z pomocy dyrekcji szkoły lub pedagoga szkolnego.  

3. Dyrekcja szkoły lub pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ucznia.  

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

we współpracy z wychowawcą i rodzicami ucznia przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia.  

5. Dyrekcja szkoły, wychowawca i pedagog ustalają system pracy z uczniem 

i oddziaływań indywidualnych w celu eliminacji zachowań niepożądanych.  

6. Wychowawca klasy lub  pedagog informuje rodziców o zaistniałym problemie 

i podjętych działaniach. 

 

PB 13 – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIA 

DEMORALIZACJĄ LUB SKUTKAMI CZYNÓW ZABRONIONYCH  

A. Podejrzenie popełnienia kradzieży przez ucznia na terenie szkoły.  

1. Nauczyciel powiadomiony o kradzieży zgłasza ten fakt do dyrektora szkoły lub 

pedagoga i powiadamia wychowawcę klasy.  

2. Dyrekcja szkoły lub pedagog przeprowadzają działania wyjaśniające (monitoring, 

rozmowa z uczniem lub klasą).  

3. Dyrektor szkoły lub wychowawca/pedagog powiadamia rodziców (opiekunów) 

ucznia, w razie konieczności informuje o zdarzeniu policję.  

B. Bójka uczniów na terenie szkoły.  

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

dyrektora szkoły lub pedagoga.  

2. Dyrektor szkoły lub pedagog ustala okoliczności zdarzenia (monitoring, rozmowa 

ze świadkami).  

3. Wychowawca,  inny nauczyciel będący świadkiem bójki lub pedagog  wpisuje uwagę 

do dziennika elektronicznego.  

4. Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.  
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C. Podejrzenie popełnienia wymuszenia przez ucznia na terenie szkoły lub wobec innego 

ucznia szkoły.  

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek wymuszenia, niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga.  

2. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą zdarzenia.  

3. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia.  

4. Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.  

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

lub środków odurzających.  

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę i pedagoga oraz 

sporządza notatkę.  

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

3. Dyrektor szkoły lub wychowawca zawiadamia o fakcie rodziców i zobowiązuje ich 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Szkoła może wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.  

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

przeniesieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz. 

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

dyrektor szkoły  powiadamia policję. 

7. O zaistniałej sytuacji wychowawca informuje dyrekcję szkoły.  

E. Podejrzenie posiadania przez ucznia alkoholu lub środków odurzających.  

1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach pedagoga.  

2. Ucznia należy odizolować.  

3. W obecności drugiej osoby dorosłej dyrektor szkoły lub pedagog żąda okazania 

zawartości kieszeni i plecaka (samodzielne przeszukanie plecaka lub odzieży to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji).  

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

zatrzeć śladów) należy ją zabezpieczyć i wezwać policję.  

5. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, dyrektor szkoły lub pedagog niezwłocznie 

powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia i wzywa policję. 

6. Należy sporządzić  notatkę służbową  ze zdarzenia.  

F. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominających alkohol lub środki 

odurzające.  

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

powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa policję.  
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G. Informacja o spożywaniu przez ucznia alkoholu lub zażywaniu środków odurzających 

poza zajęciami szkolnymi. 

1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę/pedagoga o zaistniałym zdarzeniu. 

2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz 

sporządza notatkę. 

H. Informacja o popełnieniu przez ucznia innych czynów zabronionych poza terenem 

szkoły 

1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę/pedagoga o zaistniałym zdarzeniu.  

2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami oraz 

sporządza notatkę. 

I. Ujawnienie cyberprzemocy (Internet, telefon komórkowy).  

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę/pedagoga. 

2. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udzielając 

jej wsparcia we współpracy z psychologiem szkolnym.  

3. Wychowawca i pedagog ustalają okoliczności zdarzenia, ewentualnych świadków 

oraz informują dyrektora szkoły.  

4. Wychowawca i pedagog przy pomocy nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody 

i ewentualnie ustalają tożsamość sprawcy.  

5. Wychowawca ucznia  lub pedagog zawiadamia rodziców poszkodowanego ucznia 

i policję.  

6. Jeżeli aktu cyberprzemocy dokonał uczeń naszej szkoły dyrektor szkoły lub 

wychowawca zawiadamia rodziców. 

7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację poszkodowanego ucznia i udzielają 

pomocy psychologicznej. 

 

PB 14 - PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY- POSTĘPOWANIE W SYTUACJI 

KRZYWDZENIA DZIECI 

1. Nauczyciel, wychowawca: 

a. w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat jest 

ofiarą przemocy w rodzinie, nauczyciel bądź wychowawca powinien 

sporządzić notatkę służbową i przekazać informacje dyrektorowi 

szkoły/pedagogowi szkolnemu. 

2. Pedagog szkolny we współpracy z dyrekcją szkoły: 

a. w przypadku stwierdzenia, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia 

po środki represji karnej wobec rodziny i izolowania od niej dziecka i że 

możliwa jest współpraca z rodzicami: 

b. wychowawca/pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców ucznia. 



Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie 

 

21 

 

c. odbywa się rozmowa z rodzicami o współpracy na rzecz poprawy sytuacji 

dziecka i rodziny. 

d. szkoła podejmuje działania wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w kierunku: 

 wzmocnienia dziecka, udzielenia wsparcia w sytuacji kryzysowej 

i traumatycznej poprzez zapewnienie mu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na terenie szkoły, 

 wsparcie rodziny poprzez kierowanie do instytucji oferujących 

np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, terapię dla 

sprawców przemocy, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności 

wychowawczych, 

 pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez zastosowanie 

procedur mediacyjnych bądź kierowanie do mediatorów, 

 zabezpieczenia socjalnego poprzez kierowanie do instytucji oferujących 

poradnictwo i warsztaty w zakresie metod poszukiwania prac, 

zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, ciepłego posiłku w szkole 

itp. 

e. upoważniony przez dyrektora szkoły wychowawca/pedagog wypełnia 

„Niebieską Kartę Część A” wszczynając tym samym procedurę „Niebieskiej 

Karty”,  

f. oddelegowany przez dyrektora szkoły bierze czynny udział w pracach zespołu 

interdyscyplinarnego, który stworzy zintegrowaną strategię pomocy, 

monitoruje sytuację dziecka i rodziny, 

g. jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań 

proponowanych przez szkołę, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny 

upoważniony przez dyrektora szkoły składa niezwłocznie zawiadomienie 

o podejrzeniu przestępstwa na Policji, w razie potrzeby dyrektor szkoły pisze 

wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

3. W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka: 

a. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pedagog szkolny powiadamia 

policję oraz  Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego oraz 

Prokuraturę Rejonową o popełnieniu przestępstwa. Równolegle powiadamia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w rejonie, 

b. dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
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PB 15 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

PODSTAWA  PRAWNA 

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych 

w rozporządzeniu. Wszyscy pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do zapoznania 

się i przestrzegania rozporządzenia. 

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

i nieodpłatne. 

3. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną. 

4. Dyrektor informuje pisemnie rodziców/prawnego opiekuna ucznia o ustalonych dla 

ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz 

terminie, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

5. Nauczyciele, wychowawcy oddziałów i specjaliści udzielający uczniom pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami. 

6. Pomocą objęci są uczniowie posiadający opinie poradni psychologiczno -

 pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania 

indywidualnego oraz nieposiadający orzeczenia ani opinii, ale dla których konieczne 

jest udzielenie pomocy na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczyciela. 

7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest także rodzicom i nauczycielom 

poprzez wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Udzielana jest 

ona w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dyrektor powołuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia 

z uczniem i rodzice. 

a. pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, 

b. zadania zespołu: 

 planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, 

 opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, 

po dokonaniu wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. Indywidualne programy edukacyjno-

terapeutyczne opracowywane są na etap na jaki przyznano orzeczenie, 

 dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia co najmniej dwa razy w roku szkolnym. 
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PB 16 – UCZESTNICTWO UCZNIA W ZAWODACH SPORTOWYCH  

1. Uczeń uczestniczy w zawodach sportowych na podstawie kwalifikacji dokonanej 

przez nauczyciela wychowania fizycznego i pisemnej zgody rodziców/prawnych 

opiekunów.  

2. W trakcie zawodów uczeń pozostaje pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

 

PB 17 – ZAJĘCIA POZA TERENEM SZKOŁY  

1. Podczas zajęć dydaktycznych obowiązkowych i dodatkowych odbywających się poza 

terenem szkoły ucznia obowiązują zasady bezpieczeństwa jak na zajęciach szkolnych. 

2. Uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć 

odbywających się w okolicy szkoły na jednego opiekuna nie może przypadać więcej 

niż 30-tu uczniów.  

3. Wyjście na zajęcia nauczyciel zgłasza właściwemu wicedyrektorowi i dokumentuje 

wpisem w zeszycie wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły. 

 

 

PB 18 – ORGANIZOWANIE IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  

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

Mogą one mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, 

międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.  

2. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się: 

 akademię szkolną,  

 apel uczniowski,  

 uroczystości okolicznościowe: jasełka,  

 dyskotekę: zabawę, bal.  

3. Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w harmonogramie pracy szkoły, 

który jest przyjmowany na posiedzeniu rady pedagogicznej na początku roku bądź 

wynikają z bieżących potrzeb.  

4. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel wyznaczony w harmonogramie 

pracy szkoły.  
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5. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły przed 

podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.  

6. Organizator zobowiązany jest przedstawić dyrekcji scenariusz uroczystości.  

7. Podczas imprezy/uroczystości uczniowie pozostają pod opieką wyznaczonego 

nauczyciela, który ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników 

i odpowiedni poziom przedsięwzięcia.  

 

PB 19 – ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W SIECI  

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone 

oprogramowaniem antywirusowym.  

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

3. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:  

 przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej,  

 przestrzegać etykiety, 

 przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo 

poznanych osób, 

 nie przekazywać danych osobowych, 

 nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela, 

 nie korzystać z komunikatorów bez zgody i wiedzy nauczyciela, 

 nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików bez 

zgody i wiedzy nauczyciela, 

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

i na dysku komputera, 

 w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się 

do nauczyciela o pomoc. 

4. Pedagog ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.  

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

odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych.  
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PB 20 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESJI UCZNIA W STOSUNKU 

DO NAUCZYCIELA  

A. Znieważenie nauczyciela.  

1. Nauczyciel zgłasza fakt znieważenia (ubliżenie, obrażenie) do dyrektora szkoły lub 

pedagoga.  

2. Pedagog przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, a nauczyciel wpisuje 

uczniowi uwagę do dziennika elektronicznego.  

3. Pedagog informuje o zdarzeniu wychowawcę oraz rodziców (opiekunów) ucznia.  

4. Pedagog sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia.  

5. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych pedagog informuje policję. 

6. Wychowawca lub pedagog informuje rodziców (opiekunów) o powiadomieniu policji.  

B. Naruszenie nietykalności osobistej nauczyciela/innego pracownika szkoły  

1. Nauczyciel/pracownik zgłasza fakt naruszenia nietykalności dyrektorowi szkoły. 

2. Dyrektor szkoły powiadamia policję oraz rodziców (opiekunów) ucznia.  

C. Naruszenie mienia nauczyciela/innego pracownika szkoły  

1. Nauczyciel/pracownik zgłasza fakt naruszenia mienia dyrektorowi szkoły.  

2. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia i ewentualnie policję. 

 

PB 21 - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POŻAREM, WYBUCHEM 

I ZATRUCIEM  

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala 

podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki. 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu 

odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej 

pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.  

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.  

4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu 

odpowiednie służby ratunkowe (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe). 
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5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie 

z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

 

PB 22 - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA TERENIE SZKOŁY 

PRZEDMIOTÓW LUB SUBSTANCJI NIE BĘDĄCYCH W POSIADANIU UCZNIÓW.  

1. Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, 

np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję 

chemiczną. itp.  

2. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów 

do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.  

3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia Dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca 

zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.  

5. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: 

Policję, Straż Pożarną i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku 

szkoły.  

 

PB 23 - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OBECNOŚCI NA TERENIE SZKOŁY OSÓB 

NIEPOŻĄDANYCH, ZACHOWUJĄCYCH SIĘ NIEWŁAŚCIWIE  

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania 

osoby trzeciej w szkole, prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy 

zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.  

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie 

osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku 

braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora 

szkoły.  

3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję. 
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PB 24 – PROCEDURA W PRZYPADKU USZKODZENIE LUB ZNISZCZENIE 

MIENIA  

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga.  

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje dyrektora szkoły 

3. Dyrektor szkoły, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę 

w dokumentacji pedagoga.  

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych 

sprawcy oraz dyrekcję szkoły, którzy ustalają sposób i termin naprawienia szkody.  

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody dyrektor szkoły podejmuje decyzję 

o zawiadomieniu policji.  

 

PB 25 – PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE 

SZKOŁY  

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia 

o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia 

okoliczności zdarzenia.  

2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia 

poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.  

3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu 

wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności 

pedagogowi. 

4. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie 

okoliczności zdarzenia. 

5. Wychowawca w obecności pedagoga przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia 

oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje  informacje 

o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu 

skradzionego mienia, sposób ukarania sprawcy.  

6. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania 

ze sprawcą i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. 



Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie 

 

28 

 

7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują 

rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy.  

8. Postanowienia dodatkowe Szkoła: nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie 

związane z procesem dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym: np. telefony 

komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki, itp. 

Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni i zamykane na klucz, 

a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni. 

 

 

 

Pozostałe procedury bezpieczeństwa  ucznia w Szkole Podstawowej w Czernichowie regulują 

następujące dokumenty (do wglądu w sekretariacie szkolnym): 

 Regulamin wycieczek szkolnych, 

 Regulamin postępowania z dzieckiem chorym przewlekle, 

 Regulamin świetlicy szkolnej, 

 Regulamin biblioteki szkolnej, 

 Regulamin placu zabaw, 

 Regulamin pracowni komputerowej, 

 Regulamin ewakuacji z budynku szkoły. 

 


