
 

 PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI  W TRAKCIE 

ICH TRWANIA   

   
   

1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu.   

2. Na zwolnieniu musi być adnotacja rodziców, że od momentu wyjścia ucznia ze szkoły 

biorą za swoje dziecko pełną odpowiedzialność.   

3. Ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności, nauczyciel 

prowadzący lekcję, z której uczeń chce się zwolnić.   

4. Wychowawca (w przypadku jego nieobecności nauczyciel prowadzący lekcję) 

dokonuje zwolnienia, wpisując uczniowi nieobecność usprawiedliwioną na wszystkich 

lekcjach, z których zwalnia go, notując ten fakt w dzienniku, w rubryce dotyczącej 

frekwencji.   

5. Wyżej wymieniony nauczyciel odbiera pisemną prośbę rodziców o zwolnieniu ucznia z 

lekcji, podpisuje się na odwrocie zwolnienia i zostawia zwolnienie w dzienniku 

lekcyjnym.   

   

   

   

   

   

   

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI  NA ZAWODY 

SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSY 

ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ   

   
1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne 

konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole.   

2. Ucznia zwalnia z zajęć nauczyciel odpowiedzialny za zawody sportowe, konkursy 

przedmiotowe itp.   

3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych (koniecznie z podaniem klasy) i 

wywiesza ją 1 – 2 dni wcześniej na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.   

4. Wychowawca na podstawie listy wpisuje uczniom rodzaj zwolnienia do dziennika 

lekcyjnego (zawody sportowe, konkurs), w rubryce dotyczącej frekwencji.   

5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel 

wyznaczony jako opiekun osobiście wyprowadza uczniów ze szkoły, sprawuje nad nimi 

opiekę w czasie trwania zawodów, konkursów i przyprowadza ich z powrotem do 

szkoły.   

6. Jeżeli konkurs lub zawody trwają, np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień 

przewidzianych jest, np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach, ale jest 

zwolniony z odpowiedzi.   

   



 

   
 

USKARŻANIA SIĘ UCZNIA NA ZŁY STAN ZDROWIA   
   

   

1. Uczeń powiadamia nauczyciela o swoim złym samopoczuciu.   

2. Jeśli stan zdrowa ucznia jest bardzo zły, wychowawca (lub nauczyciel) powiadamia 

telefonicznie rodziców ucznia i ustala z nimi:   

• potrzebę wezwania pogotowia,   

• potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,   

• godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.   

3. Informację o powyższych ustaleniach nauczyciel zamieszcza w dzienniku zajęć.   

4. Nauczyciel sprawuje opiekę nad chorym uczniem do momentu odbioru go przez 

rodzica.   

    

   

   

   

   

   

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW 

UCZNIA   
   
   

1. Rozmowa ucznia z wychowawcą w celu ustalenia przyczyn nieobecności w szkole.   

2. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w celu 

potwierdzenia informacji uzyskanych od ucznia.   

3. W przypadku, gdy nieobecności ucznia powtarzają się, wychowawca informuje o 

zaistniałej sytuacji dyrektora i wspólnie organizują spotkanie z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami).   

4. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami ucznia, dyrektor 

szkoły wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców (prawnych opiekunów) o absencji 

ucznia w szkole.   

5. W przypadku braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) lub braku oczekiwanych 

efektów rozmów dyrektor zawiadamia właściwe organy (sąd, policja) o nierealizowaniu 

przez ucznia obowiązku szkolnego.   

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

7. Wszelkie kontakty z rodzicami (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) 

należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.   

   

   

   



 

   

ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA ORAZ WYŁUDZANIA PIENIĘDZY   

   
1. Rozmowa wychowawcy/-ców  ze sprawcą i poszkodowanym.   

2. Powiadomienie dyrektora szkoły.   

3. Ustalenie przez wychowawcę terminu spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz 

rodzicami uczniów.   

4. Przeprowadzenie przez dyrektora, wychowawcy rozmowy z rodzicami i uczniami – 

ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).   

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły wraz z wychowawcą podejmują decyzję 

o zawiadomieniu policji.   

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

   

   
   
   

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POBICIA  LUB 

BÓJKI   
   

Incydent jednorazowy bez większych obrażeń:   

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim informuje 

o zdarzeniu wychowawcę/-ców.   

2. Wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców uczniów.   

3. Rozmowa wychowawcy/-ców z rodzicami i dziećmi.   

   

Incydent powtarza się w przypadku tego samego ucznia lub niesie za sobą poważne obrażenia:   

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim zapewnia 

ofierze w razie konieczności opiekę medyczną. Następnie informuje o zdarzeniu 

wychowawcę/-ców i dyrektora.   

2. Wychowawca powiadamia rodziców poszkodowanego.   

3. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą i ich rodzicami.   

4. Dyrektor wspólnie z wychowawcą /-cami prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami, 

podczas której zostają ustalone zasady wzajemnego funkcjonowania uczniów oraz 

zasady współpracy rodziców ze szkołą.   

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny z zachowania.    

6. Uczniom mającym poważne problemy emocjonalne, manifestujące się różnymi 

zachowaniami agresywnymi szkoła proponuje pomoc specjalistycznych placówek   (np. 

poradni psychologiczno – pedagogicznej).   

7. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą 

podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.   

 



 

 

FAŁSZOWANIA PRZEZ UCZNIA DOKUMENTÓW   
   
   

Fałszowanie dokumentów - fałszowanie podpisów w dzienniczku ucznia, dokonanie wpisów 

do dzienników lekcyjnych – wpisywanie, poprawianie ocen, usprawiedliwienie nieobecności)   

   

1. Nauczyciel, który zauważył fakt fałszerstwa powiadamia o tym zdarzeniu wychowawcę 

klasy.   

2. Spotkanie wychowawcy z osobami zainteresowanymi.   

3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia do szkoły i przeprowadza z nimi rozmowę.   

4. Zastosowanie kary regulaminowej, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

   

   

   

   

   

   

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  NISZCZENIA 

MIENIA (WANDALIZMU)   
   
   

1. Nauczyciel, który został poinformowany o fakcie niszczenia lub zniszczenia mienia 

szkolnego przez ucznia/-ów, ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym 

wychowawcę sprawcy zajścia.   

2. Interwencja wychowawcy klasy:   

• rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przebiegu i okoliczności zdarzenia oraz 

ewentualnych innych sprawców,   

• jeżeli jest kilku sprawców lub szkody są znaczne, wychowawca informuje 

dyrektora szkoły,   

• wychowawca wzywa do szkoły rodziców sprawcy/– ców.   

3. Rozmowa z wychowawcy/–ców z rodzicami ucznia/– ów.   

4. Wychowawca ustala z rodzicami sposób naprawienia wyrządzonych szkód lub 

uiszczenia opłaty za ich naprawę.   

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

6. W przypadku, gdy brak jest sprawcy, rozmowa nauczyciela, wychowawcy z uczniami 

klasy, która mogła dokonać aktu wandalizmu.   

7. W uzasadnionych przypadkach (np. znaczne szkody) dyrektor powiadamia policję.   

   

   

   



 

 

KRADZIEŻY   
   
   

1. Rozmowa wychowawcy ze sprawcą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.   

2. Wychowawca informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji.   

3. Wychowawca/-cy sprawcy i poszkodowanego wzywają do szkoły rodziców uczniów.   

4. Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy z wychowawcami, dyrektorem oraz 

rodzicami – ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).   

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły wraz z wychowawcą podejmuje decyzję 

o zawiadomieniu policji.   

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

   

   

   

   

   

   

   

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA  

PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW 
   
   

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń pali papierosy, powiadamia o 

tym fakcie wychowawcę klasy.   

2. Rozmowa ucznia z wychowawcą.   

3. Wychowawca zawiadamia dyrektora, rodziców ucznia oraz ustala termin spotkania w 

szkole.   

4. Spotkanie wychowawcy, dyrektora z rodzicami ucznia i rozmowa z uczniem w 

obecności rodziców.   

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

6. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą 

podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 

PROCEDURY POSTTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, 

ŻE RODZIC ZGŁASZAJĄCY SIĘ PO DZIECKO JEST POD 

WPŁYWEM ALKOHOLU 
     

1. W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic (opiekun) zgłaszający się po 

dziecko jest pod wpływem alkoholu, nauczyciel nie może przekazać wychowanka pod 

opiekę tegoż rodzica (opiekuna).   

2. W takiej sytuacji rodzic proszony jest o opuszczenie szkoły, a dziecko zostanie wydane 

innemu dorosłemu opiekunowi.   

3. Jeżeli rodzic nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób agresywny, zostaje 

powiadomiona policja.   

4. Gdy nie ma możliwości odebrania dziecka przez innego opiekuna, dziecko zostaje 

przekazane policji.   

5. Jeżeli sytuacje, w których rodzic zgłasza się po dziecko pod wpływem alkoholu 

powtarzają się, dyrektor wraz z wychowawcą podejmują decyzję o powiadomieniu o 

tym fakcie stosownych instytucji.   

   

   

     

   

   

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, 

ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI 
   

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, itp.) ma prawo prosić,       

aby uczeń pokazał mu substancję, którą posiada. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

dokonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji.   

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.   

3. Dyrektor powiadamia policję o tym podejrzeniu.  

4. Policja uruchamia własne procedury.   

5. Z przeprowadzonych działań dyrektor sporządza notatkę służbową, którą podpisują 

osoby uczestniczące w podjętych czynnościach.   

6. W przypadku potwierdzenia się informacji o posiadaniu przez ucznia narkotyków – 

rozmowa dyrektora, i wychowawcy z rodzicami oraz uczniem.   

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

   

   

   

   



 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  PODEJRZENIA, 

ŻE UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM  ALKOHOLU LUB INNYCH 

ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH   
   

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń może być pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających odizolowuje wychowanka.   

2. Nauczyciel (pracownik szkoły) powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy.   

3. Nauczyciel zapewnienia pomoc medyczną. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia 

dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.   

4. Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i zobowiązuje ich do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły:   

• rodzice (opiekunowie prawni) muszą podpisać oświadczenie, iż odbierają dziecko ze 

szkoły z powodu podejrzenia, iż znajduje się ono pod wpływem alkoholu  lub środków 

psychoaktywnych. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają podpisania 

oświadczenia, dyrektor szkoły wzywa policję, której uczeń zostanie przekazany. Do 

czasu jej przyjazdu pozostaje on w szkole.   

• w przypadku odmowy zabrania ucznia przez rodziców (opiekunów prawnych) zostanie 

on przekazany do placówki służby zdrowia bądź do dyspozycji policji.   

• w przypadku, gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu jest agresywny lub w jakiś inny 

sposób swoim zachowaniem narusza normy życia społecznego, szkoła zawiadamia 

policję.   

5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dyrektor wzywa policję, 

która decyduje o dalszym postępowaniu wobec ucznia.   

6. W najbliższym czasie po wyżej wymienionym zdarzeniu rozmowa dyrektora i 

wychowawcy  z rodzicami.   

7. Rozmowa ucznia z wychowawcą i dyrektorem.   

8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z wychowawcą powiadamia 

policję.   

9. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

   

   

   

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA   

NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH,  

INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW 
   
   

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.   

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.   

3. Dyrektor ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.   

4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję). 



 

   

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W BISTUSZOWEJ 

  

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie,       

na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły  

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi.  

3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali,     

w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. 

Niedopuszczalne jest przychodzenie dziecka bez opieki  

4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy 

wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, 

mogących stworzyć zagrożenie.  

5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do szkoły. 

Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.  

6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie zostaną 

poinformowani o sytuacji telefonicznie i poproszeni o niezwłoczne odebranie dziecka. 

7. W przypadku zagrożenia życia dziecka szkoła wzywa karetkę pogotowia, przekazując 

dziecko pod opiekę lekarzowi, informując niezwłocznie rodziców/opiekunów o 

zaistniałej sytuacji. Nauczycielka  przebywa z dzieckiem do momentu przybycia 

rodziców/prawnych opiekunów.  

8. Rodzice/opiekunowie maja obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości 

dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 9. W oddziale 

przedszkolnym zapewnia się opiekę od godziny 8.00 do 13.00. Od 7.30 do 8.00 dzieci 

przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących.  

10. Od 8.00 do 13.00 dzieci biorą udział w planowych zajęciach programowych.  

11. Od 13.00 do 15.00 dzieci biorą udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.  

12. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do powiadamiania szkoły o czasie nieobecności 

dziecka.  

13. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów. Wypełnione oświadczenia o 

osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka 

rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom na początku każdego roku 

szkolnego.  

14. W uzasadnionym przypadku /ważnym/ dopuszcza się możliwość odbioru dzieci przez 

nieletnie rodzeństwo za pisemną zgodą rodziców.  

15. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez upoważnioną przez nich osobę.  

16. Rodzic/opiekun nie może zwolnić dziecka przez telefon.  



 

17. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej je odebrać (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie 

wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel szkoły 

ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku 

należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub upoważnioną osobę. 

Jeżeli jest to niemożliwe personel ma prawo wezwać Policję.  

18. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

19. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy szkoły, 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby 

upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie.  

20. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie można uzyskać informacji      

o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel 

oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny.  

21. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje 

decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu Policji o niemożności 

skontaktowania  się z rodzicami/opiekunami dziecka.  

22. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o powiadomieniu Policji.  

23. Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po upływie czasu 

pracy szkoły są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z 

podaniem godziny przyjścia do placówki.  

24. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbieranie dzieci odpowiedzialni    

są rodzice/opiekunowie dzieci.  

25. Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor szkoły.  


