
Szkoła Podstawowa w Widuchowej  
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widuchowa 01 września 2017 r. 



Szkoła Podstawowa w Widuchowej  
 

2 

 

Spis treści 
Spis treści .......................................................................................................................................................................... 2 

PODSTAWY PRAWNE: ....................................................................................................................................................... 3 

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW ................................................................................................................. 5 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WNIESIENIA (LUB UŻYCIA) TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO ORAZ INNEGO URZĄDZENIA ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNOŚCI NA TEREN 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ ........................................................................................................ 6 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ OBRAŻA PRACOWNIKA SZKOŁY ......... 7 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

DEMORALIZACJĄ ......................................................................................................................................................... 8 

PROCEDURA REAGOWANIA INTERWENCYJNEGO WOBEC PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ. ........................................................................................................................ 8 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDZIE SUBSTANCJĘ 

PSYCHOAKTYWNĄ (ALKOHOL, NARKOTYKI) NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

WIDUCHOWEJ ............................................................................................................................................................... 9 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH POZOSTAWANIA UCZNIA POD WPŁYWEM 

SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ALKOHOL, NARKOTYKI) W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 

WIDUCHOWEJ ............................................................................................................................................................... 9 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ NOTORYCZNIE ODMAWIA 

WYKONYWANIA POLECEŃ, NIE PRACUJE NA LEKCJI. ................................................................................... 10 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEJAWIANIA (STOSOWANIA) PRZEZ UCZNIA 

AGRESJI PSYCHICZNEJ ........................................................................................................................................... 10 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW lub E-

PAPIEROSÓW. ............................................................................................................................................................ 11 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA WULGARYZMÓW ................................... 12 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYMUSZANIA, ZASTRASZANIA ................................... 12 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO LUB CUDZEJ 

WŁASNOŚCI ................................................................................................................................................................. 13 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY 

NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW .................................................................................................................... 13 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O POPEŁNIENIU CZYNU 

KARALNEGO NA TERENIE SZKOŁY ...................................................................................................................... 14 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O ZAGROŻENIU ŻYCIA 

LUB ZDROWIA OSOBY (LUB OSÓB) NA SKUTEK DZIAŁANIA TERRORYSTYCZNEGO. ......................... 14 



Szkoła Podstawowa w Widuchowej  
 

3 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCIECZKI UCZNIA Z ZAJĘĆ ........... 15 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UJAWNIENIA W SZKOLE ZJAWISKA 

CYBERPRZEMOCY .................................................................................................................................................... 15 

PROCEDURA NA WYPADEK USIŁOWANIA POPEŁNIENIA SAMOBÓJSTWA LUB ZAMIARU 

SAMOBÓJCZEGO ....................................................................................................................................................... 17 

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW .................................................................................................................. 19 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2007r. 

Nr 35,poz.221 i 222 ). 

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249) 

 Prawo Oświatowe 14.12.2016 r. 

 Statut Szkoły Podstawowej w Widuchowej 

 Polityka ochrony dzieci  

a) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci 

„ Przyprowadzanie i odbieranie dzieci – przy zapisie do szkoły, w tym do świetlicy szkolnej, rodzice/prawni 

opiekunowie dzieci w pisemnym oświadczeniu wskazują osoby upoważnione do odbioru dzieci ze szkoły. 

Oświadczenie zawiera dane osoby upoważnionej: imię i nazwisko. W sytuacji stałego odbierania dziecka 

przez jedną osobę, o potwierdzonej tożsamości, znaną pracownikom i obsłudze szkoły, nie musi ona 

okazywać przy odbiorze dziecka dowodu osobistego. Osoba nieznana lub nierozpoznawana przez 

pracowników i obsługę szkoły, ale wyznaczona pisemnym, ustnym oświadczeniem przez 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka do jego odbioru, zobowiązana jest okazać pracownikowi szkoły 

dowód osobisty celem potwierdzenia jego tożsamości oraz zgodności z treścią oświadczenia 

rodziców/prawnych opiekunów.” 
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Definicja: 

Rodzice- matka lub ojciec 

Opiekunowie prawni - osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby. 

Dyrektor- osoba kierująca pracą organizacji szkoły, a w czasie jego nieobecności lub pełniąc w tym czasie 

inne zadania organizacyjne szkoły, zastępuje go wicedyrektor, a następnie społeczny dyrektor wyznaczony 

przez dyrektora szkoły. 

Pracownik szkoły - osoba zatrudniona w Szkole Podstawowej w Widuchowej 
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PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 

 

SPRAWA KONFLIKTOWA (uczeń – nauczyciel - rodzic) 

↓ 

INTERWENCJA I ROZMOWA Z NAUCZYCIELEM PRZEDMIOTU 

↓ 

SPRAWA ZOSTAŁA ZAŁATWIONA 

↓                                              ↓ 

TAK (koniec postępowania)  NIE 

↓ 

ROZMOWA Z WYCHOWAWCĄ KLASY 

↓ 

SPRAWA ZOSTAŁA ZAŁATWIONA 

↓                                              ↓ 

TAK (koniec postępowania)     NIE 

↓ 

ROZMOWA Z PEDAGOGIEM SZKOŁY 

↓ 

SPRAWA ZOSTAŁA ZAŁATWIONA 

↓                                  ↓ 

TAK (koniec postępowania)   NIE 

↓ 

ROZMOWA Z DYREKTOREM SZKOŁY LUB FORMALNE SKIEROWANIE PISMA DO 

DYREKTORA 

↓ 

SPRAWA ZOSTAŁA ZAŁATWIONA 

↓                                        ↓ 

TAK (koniec postępowania)   NIE 

↓ 

PISMO DO ORGANU PROWADZĄCEGO LUB KURATORIUM 

(EWENTUALNE SKIEROWANIE DO INNYCH INSTYTUCJI) 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WNIESIENIA (LUB UŻYCIA) 

TELEFONU KOMÓRKOWEGO ORAZ INNEGO URZĄDZENIA 

ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNOŚCI NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

WIDUCHOWEJ 

1. W Szkole Podstawowej w Widuchowej obowiązuje zakaz wnoszenia i używania telefonów 

komórkowych oraz wszelkich urządzeń elektronicznych łączności, za wyjątkiem zajęć technicznych 

oraz artystycznych, za zgodą nauczyciela prowadzącego. Telefony zostają zdeponowane przed 

zajęciami i po zajęciach w sekretariacie szkoły. 

2. Zakaz wnoszenia i używania wyżej wymienionych urządzeń dotyczy również wszelkich zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Wyjątkiem są wycieczki szkolne, 

uczeń może mieć telefon za zgodą kierownika /opiekuna wycieczki. 

3. Każdy uczeń ma prawo skorzystania, w uzasadnionych przypadkach, z telefonu stacjonarnego 

w sekretariacie szkoły. Pracownik administracyjny ma obowiązek przekazania uczniowi informacji 

telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna. 

4. Uczniowie, przynosząc do szkoły telefony komórkowe, postępują niezgodnie z regulaminem szkoły. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu, poza 

zdeponowanym w sekretariacie szkoły. 

6. W przypadku naruszenia regulaminu szkoły ( wniesienie, używanie telefonu na terenie szkoły) 

nauczyciel ma obowiązek: 

a) zwrócić uwagę uczniowi o łamaniu regulaminu szkoły, 

b) poprosić ucznia o oddanie telefonu 

c) po oddaniu telefonu przez ucznia, zanieść go do sekretariatu szkoły (dyrektora szkoły), 

d) wpisać uczniowi uwagę w dzienniku lekcyjnym i poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę 

klasy, który udziela uczniowi upomnienia. 

7. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany wychowawcy, następny- 

nagany dyrektora. 

8. Wychowawca informuje rodziców lub prawnych opiekunów o łamaniu przez dziecko regulaminu 

szkoły i możliwości odebrania telefonu, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły. 

9. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego urządzenia i nie wykonuje poleceń 

nauczyciela:  

a) nauczyciel przekazuje informację wychowawcy/pedagogowi szkolnemu/dyrektorowi szkoły 
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b) nauczyciel wpisuje uwagę uczniowi do dziennika lekcyjnego 

c) wychowawca udziela uczniowi nagany wychowawcy klasy w ciągu 2 dni od zawiadomienia 

(pisemnego/ustnego) i powiadamia o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych). 

10. W przypadku gdy pracownik niepedagogiczny zauważy ucznia posiadającego telefon lub inne 

urządzenie łączności informuje o tym fakcie pedagoga lub dyrektora szkoły. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ OBRAŻA 

PRACOWNIKA SZKOŁY  

1. Zgłoszenie problemu wychowawcy (wpis uwagi do dziennika). 

Rozmowa wychowawcy z uczniem na temat niewłaściwego zachowania.  

2. W przypadku, gdy uczeń obraził pracownika szkoły w obecności osób trzecich, powinien przeprosić tę 

osobę w obecności świadków zdarzenia. Jeżeli odbyło się to bez osób postronnych, w przeprosinach 

uczestniczy wychowawca. 

3. W przypadku, gdy uczeń wykazuje bierną postawę, powiadamiani są rodzice z prośbą o przybycie do 

szkoły. 

4. Konsekwencją wyżej wymienionego zachowania jest kara wynikająca z ZWO. 

5. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża pracownika szkoły, powtarza się, dyrektor szkoły powinien 

powiadomić o zaistniałym fakcie Policję. 

6. Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego. 

7. W przypadku gdy uczeń dopuszcza się czynów zabronionych (w tym m. in. znieważania czy gróźb) 

wobec nauczyciela podlegającego ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, dyrektor 

szkoły oraz organ prowadzący są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ  

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń przejawia zachowania świadczące o jego demoralizacji 

(naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się 

od spełniania obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki:  

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy,  

2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,  

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację, wraz z 

pedagogiem (lub dyrektorem) przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz w ich obecności z uczniem 

(podpisują kontrakt). 

4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonych czynności i umieszcza ją w swojej dokumentacji. 

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną szkoły lub nie reagują na wezwania do 

stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych 

przejawach demoralizacji, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy w Gryfinie III 

wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję. 

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

ściganego z urzędu lub udziału w działalności grup przestępczych, szkoła jako instytucja jest 

zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym organów ścigania.  

 

PROCEDURA REAGOWANIA INTERWENCYJNEGO WOBEC PRZEMOCY 

RÓWIEŚNICZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ.  

 W sytuacjach zachowania agresywnego ze strony ucznia, nauczyciel będący świadkiem zdarzenia, 

zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania aktu przemocy.  

 W razie wyższej konieczności nauczyciel wysyła innego ucznia w celu sprowadzenia w miejsce zajścia 

drugiej osoby dorosłej (dyrektora szkoły, innego nauczyciela, wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego).  

 Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną wszystkim 

uczestnikom zajścia.  

 O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy. 

 Nauczyciel sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia i przekazuje wychowawcy ucznia, która 

pozostaje w teczce wychowawcy lub w dokumentacji dyrekcji.  

 Wychowawca klasy podejmuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, powiadamiając 

o zaistniałej sytuacji.  
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 O przebiegu zdarzenia wychowawca (a w przypadku jego nieobecności nauczyciel będący świadkiem 

tego zdarzenia) powiadamia pedagoga oraz dyrektora szkoły.  

 W sytuacji niemożności przerwania agresji ze strony ucznia lub przewidywania kontynuacji zachowań 

agresywnych, pedagog, dyrektor lub jego zastępca, ewentualnie pracownik sekretariatu szkoły 

zobowiązani są do natychmiastowego wezwania do szkoły Policji i niezwłocznego powiadomienia o tym 

fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

 Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadzają ze sprawcą zajścia rozmowę 

dyscyplinującą, z której pedagog sporządza notatkę służbową.  

 W przypadku wystąpienia powtarzających się aktów agresji ze strony tego samego ucznia, 

wychowawca klasy (pedagog) zobowiązany jest do podjęcia współpracy z instytucjami wspierającymi 

pracę szkoły: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gryfinie, Komisariatem Policji w 

Widuchowej.  

 O wszystkich podejmowanych działaniach należy na bieżąco informować rodziców (prawnych 

opiekunów).  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH, GDY NAUCZYCIEL 

ZNAJDZIE SUBSTANCJĘ PSYCHOAKTYWNĄ (ALKOHOL, NARKOTYKI) 

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ  

 

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

niepowołanych oraz przed ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu funkcjonariuszy 

Policji, próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych), do kogo znaleziona substancja należy.  

2. Nauczyciel, nie mogąc sam zawiadomić dyrektora szkoły, wyznacza inną osobę, która powiadamia 

o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, a ten niezwłocznie wzywa Policję.  

3. Z przebiegu zdarzenia nauczyciel, który znalazł substancję psychoaktywną, sporządza notatkę 

służbową.  

4. Po przyjeździe Policji, nauczyciel przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące 

przebiegu zdarzenia.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH POZOSTAWANIA UCZNIA 

POD WPŁYWEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ALKOHOL, 

NARKOTYKI) W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIDUCHOWEJ  

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń znajduje się pod wpływem substancji 

psychoaktywnych, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora 

szkoły, pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy. Jeżeli nie może tego zrobić osobiście, wysyła inną 

osobę lub telefonuje do sekretariatu. 
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2. Ucznia należy odizolować od rówieśników i pozostawić do czasu zgłoszenia się rodziców (prawnych 

opiekunów) pod opieką osoby dorosłej (innego nauczyciela, pielęgniarki szkolnej lub pracownika 

obsługi szkoły).  

3. Dyrektor szkoły, po ocenie sytuacji, wzywa rodzica (prawnego opiekuna) ucznia do natychmiastowego 

zgłoszenia się w szkole.  

4. Należy wezwać Pogotowie Ratunkowe w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia oraz 

ewentualnego udzielenia pomocy medycznej.  

5. Dyrektor o całej sytuacji powiadamia Policję. 

6. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny podejmie decyzję o zabraniu dziecka ze szkoły przed 

przyjazdem Pogotowia Ratunkowego i bez udzielenia pomocy medycznej, musi podpisać stosowne 

oświadczenie.  

7. Wszystkie działania podejmowane wobec ucznia wymagają sporządzenia notatek służbowych przez 

nauczyciela, który zaopiekował się uczniem, pedagoga oraz dyrektora. Notatki te należy zachować 

w dokumentacji pedagoga szkolnego.  

8. W oparciu o analizę bieżącej sytuacji ucznia, po zakończeniu incydentu, dyrektor szkoły przeprowadza 

rozmowę z uczniem i rodzicem (prawnym opiekunem) ucznia.  

9. W momencie potwierdzenia zażywania przez ucznia substancji psychoaktywnych wychowawca wyciąga 

konsekwencje zgodnie z ZWO. 

10. O zdarzeniu powiadamiany jest Sąd Rejonowy w Gryfinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich . 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ NOTORYCZNIE 

ODMAWIA WYKONYWANIA POLECEŃ, NIE PRACUJE NA LEKCJI.  

1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem i wpisuje uwagę do dziennika, a następnie zgłasza 

problem wychowawcy. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i powiadamia rodziców\opiekunów prawnych. 

3. Wychowawca zgłasza problem pedagogowi szkolnemu.  

4. Jeżeli interwencje nauczyciela i wychowawcy nie przyniosą oczekiwanego efektu, działania zmierzające 

do wyeliminowania negatywnych zachowań ucznia podejmuje pedagog. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEJAWIANIA 

(STOSOWANIA) PRZEZ UCZNIA AGRESJI PSYCHICZNEJ  

1. Jeśli uczeń przejawia agresję psychiczną w stosunku do kolegów, pracowników szkoły, należy 

przeprowadzić z nim rozmowę interwencyjną oraz poinformować o zdarzeniu wychowawcę, wpisać 

uwagę.  
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2. Jeśli rozmowa ta nie przyniosła rezultatu – wychowawca przeprowadza rozmowę interwencyjną 

ponownie.  

3. Jeśli ta rozmowa nie przyniosła rezultatu – wychowawca powiadamia pedagoga, który przeprowadza 

kolejną rozmowę interwencyjną i wraz z rodzicami podpisuje kontrakt. 

4. Pedagog szkolny wspiera rodziców w pracy wychowawczej nad dzieckiem. 

5. Pedagog wraz z wychowawcą wspierają osobę nękaną oraz jej rodziców. 

6. W przypadku powtarzających się negatywnych zachowań dyrektor zwraca się do Sądu Rejonowego w 

Gryfinie ( III Wydział Rodzinny i Nieletnich) o podjęcie dalszego postępowania. 

7. Osoba nękana psychicznie ma prawo zawiadomić Policję lub sąd. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ UCZNIA 

PAPIEROSÓW lub E-PAPIEROSÓW. 

Nauczyciel, który na terenie szkoły, zauważy ucznia palącego papierosy (e-papierosy), zobowiązany jest 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten pedagoga szkolnego. 

1. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o zdarzeniu rodziców. 

2. Uczeń otrzymuje pisemną uwagę do dziennika.  

3. Uczeń zobowiązany jest wykonać gazetkę szkolną na temat szkodliwości palenia papierosów lub  

e-papierosów. 

4. Uczeń notorycznie nieprzestrzegający zakazu palenia papierosów (e-papierosów) ma obowiązek 

uczestniczenia w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Jego ocena 

zachowania podlega obniżeniu zgodnie z ZWO 

5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog szkolny powiadamia Policję lub Sąd 
Rejonowy w Gryfinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA 

WULGARYZMÓW 

1. Nauczyciel upomina ucznia i wpisuje uwagę do dziennika.  

2. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą. 

3. W przypadku braku poprawy pedagog odbywa rozmowę z uczniem. O sytuacji zostają powiadomieni 

rodzice.  

4. Jeżeli wyżej wymienione działania nie wpływają na poprawę zachowania ucznia, stosuje się zapisy 

zawarte w Regulaminie Szkoły Podstawowej w Widuchowej dotyczące rodzajów nagród i kar 

stosowanych wobec uczniów. 

5. W przypadku wyczerpania wszystkich środków oddziaływań szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej 

sytuacji Sąd Rejonowy w Gryfinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYMUSZANIA, 

ZASTRASZANIA  

1. Każda osoba, która była ofiarą bądź świadkiem wymuszania pieniędzy lub rzeczy, albo była 

zastraszana, powinna bezzwłocznie powiadomić o tym wychowawcę ucznia lub innego pracownika szkoły, 

który przekazuje informację wychowawcy klasy. 

2. Po wskazaniu osób podejrzanych, wychowawca sporządza notatkę służbową z zajścia i załącza ją do 

swojej dokumentacji. 

3. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu pedagoga, który przeprowadza z uczniem/uczniami rozmowę w 

celu wyjaśnienia całej sytuacji. 

4. Pedagog informuje dyrektora szkoły oraz rodziców uczniów uczestniczących w zdarzeniu o zaistniałej 

sytuacji. Wychowawca wyciąga konsekwencje wobec sprawcy zgodnie z  ZWO. 

5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog szkolny powiadamia Policję lub Sąd 

Rejonowy w Gryfinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA MIENIA 

SZKOLNEGO LUB CUDZEJ WŁASNOŚCI  

1. Po stwierdzeniu faktu zniszczenia mienia szkoły każdy pracownik szkoły jest obowiązany niezwłocznie 

powiadomić dyrektora.  

2. Pedagog szkolny przeprowadza postępowanie wyjaśniające celem ustalenia sprawcy szkody. 

3. W przypadku ustalenia sprawcy pedagog informuje dyrektora i wychowawcę danego ucznia.  

4. Wychowawca informuje rodziców ucznia o konieczności naprawienia szkody lub pokrycia ewentualnych 

kosztów napraw. 

5. Uczeń, który dokonał zniszczenia mienia, ponosi odpowiedzialność zgodnie  z ZWO.  

  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE 

SZKOŁY NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW  

1. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do: 

a) nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeśli uczeń odmawia oddania 

przedmiotu zabronionego, należy go poinformować, że ma obowiązek oddać niebezpieczny 

przedmiot do sekretariatu szkoły); 

b) powiadomienia pracowników sekretariatu szkoły osobiście albo przez inną osobę; 

c) pracownicy sekretariatu powiadamiają wychowawcę i pedagoga szkolnego. 

2. W przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia, 

natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania zmierzającego do zapewnienia 

bezpieczeństwa innym uczniom. 

3. Dyrektor wzywa Policję. 

4. Wezwanie rodziców do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu. 

5. Uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ZWO 

6. W przypadku znalezienia niebezpiecznego przedmiotu ( np., niewybuchy, niewypały) na terenie 

placówki należy: 

a) Zabezpieczyć miejsce (NIE NALEŻY DOTYKAC NIEBEZPIECZNEGO PRZEDMIOTU !) 

- w pobliżu niebezpiecznego przedmiotu nie mogą znajdować się osoby postronne, którym 

zagrażałoby niebezpieczeństwo, dlatego nauczyciel sam podejmuje decyzję o ich ewakuacji 

b) Zawiadomić dyrektora szkoły o niebezpieczeństwie przez drugą osobę lub ucznia ( nie używamy 

telefonu komórkowego ) 

c) Powiadomić saperów i Policję 

d) Wszcząć procedurę ewakuacyjną dla całej placówki 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI 

O POPEŁNIENIU CZYNU KARALNEGO NA TERENIE SZKOŁY 

 W przypadku, gdy na terenie szkoły doszło do poważnego przestępstwa: rozboju, uszkodzenia ciała, 

itp., nauczyciel, który zauważył dane zdarzenie, powiadamia dyrektora szkoły osobiście lub przez osoby 

trzecie, ewentualnie telefonicznie sekretariat szkoły.  

 Dyrektor szkoły wzywa Policję (Pogotowie Ratunkowe, jeżeli został ktoś poszkodowany). 

 Sekretariat szkoły informuje pedagoga o zaistniałej sytuacji. 

 Nauczyciel, który zauważył zaistniałą sytuację, zabezpiecza miejsce popełnienia przestępstwa. 

Nie dopuszcza do miejsca przestępstwa osób postronnych. 

 W miarę możliwości do przyjazdu Policji pedagog ustala świadków zdarzenia i powiadamia rodziców 

(jeśli sprawa dotyczy ucznia szkoły). 

 Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy osobie, 

która stała się ofiarą czynu karalnego. 

 Z przeprowadzonych działań pedagog sporządza notatkę służbową, która pozostaje w jego 

dokumentach i zapoznaje z nią dyrektora szkoły. 
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O ZAGROŻENIU ŻYCIA 

LUB ZDROWIA OSOBY (LUB OSÓB) NA SKUTEK DZIAŁANIA TERRORYSTYCZNEGO. 

1. Osoba, która uzyskała informację o zagrożeniu życia lub zdrowia na skutek działania terrorystycznego,  

jest zobowiązana powiadomić o tym dyrektora szkoły osobiście lub przez inną osobę. 

2. Dyrektor powiadamia Policję i inne służby ratownicze oraz organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły lub na polecenie dyrektora inni pracownicy szkoły włączają system alarmowy 

informujący o zagrożeniu terrorystycznym (są to trzy długie dzwonki ok. 20 sekund z przerwą 

1-2 sekundową). 

4. Nauczyciele w miarę możliwości ewakuują się wraz z uczniami poza teren szkoły. 

5. Nauczyciele, którzy pozostaną z uczniami w klasach : 

a) zamykają klasę na klucz od środka, 

b) barykadują wejście ławkami, stolikami, a w razie możliwości szafkami, 

c) w uzasadnionej sytuacji udzielają pierwszej pomocy, 

d) wraz z uczniami przechodzą w najdalszy kąt klasy oddalony od drzwi wejściowych, 

e) nakazują uczniom zachować ciszę, 

f) nakazują wyciszyć telefony komórkowe (nauczyciel wycisza również swój telefon), 
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g) samodzielnie podejmują decyzję o odbarykadowaniu drzwi i ich otworzeniu w momencie usłyszenia 

wołań „POLICJA! POLICJA! Otwierać drzwi!” 

h) wraz z uczniami bezwzględnie wykonują polecenia Policji. 

6. W razie wtargnięcia do środka klasy terrorystów lub ich spotkania na swojej drodze i niemożności 

ucieczki: 

a) wykonujemy polecenia terrorystów, 

b) prosimy o łaskę, 

c) bronimy się. 

  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCIECZKI 

UCZNIA Z ZAJĘĆ 

1. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne jest zobowiązany do sprawdzenia listy obecności 

uczniów i dokonania wpisu do dziennika na początku zajęć. 

2. W przypadku stwierdzenia różnicy w stosunku do poprzedniej lekcji, należy podjąć próbę ustalenia 

stanu faktycznego (np. zapytać uczniów). 

3. Przy braku informacji o przyczynie nieobecności ucznia nauczyciel wysyła przedstawiciela klasy 

z informacją do sekretariatu szkoły. Pracownik sekretariatu informuje pedagoga, dyrekcję lub osobę 

pełniącą funkcje kierownicze. 

4. Zawiadomiona osoba: 

a. zdobywa dodatkowe informacje od wychowawcy mogące wyjaśnić miejsce pobytu ucznia 

czy sposób opuszczenia szkoły; 

b. przekazuje informację o nieobecności dziecka rodzicom telefonicznie i dokonuje adnotacji o tym 

fakcie w dzienniku zajęć w rubryce „Kontakty z rodzicami”. 

5. Ucieczki z zajęć lekcyjnych nie podlegają procedurze zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności, 

a także mają odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania ucznia, zgodnie ze statutem szkoły. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI UJAWNIENIA W SZKOLE 

ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY 

W przypadku, gdy zostaje w szkole zgłoszony przypadek cyberprzemocy, należy podjąć następujące 

działania: 

I. Ustalić okoliczności zdarzenia. 

1. Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych, 

powinny zostać właściwie zbadane. 
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2. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel, który nie jest wychowawcą, powinien przekazać informację 

wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora. 

3. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować 

dalsze postępowanie. 

4. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

5. Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy w procedurze 

interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki. 

II. Zabezpieczyć dowody. 

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane.  

2. Sprawdzić, czy ofiara cyberprzemocy potrafi wskazać sprawcę  bądź przynajmniej ma przypuszczenie, 

kto może nim być. 

3. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia 

z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. 

4. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się ustalić, należy 

bezwzględnie skontaktować się z Policją. 

III. Podjąć działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny powinien podjąć dalsze 

działania: 

1. Przeprowadzić rozmowę z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu. 

2. Powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowania dziecka. 

3. Objąć sprawcę opieką psychologiczno-pedagogiczną, w uzasadnionym przypadku można w toku 

interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) skierowanie do specjalistycznej placówki 

i udział w programie terapeutycznym. 

IV. Podjąć działania wobec ofiary cyberprzemocy. 

1. Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić 

sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania. 

2. Po zakończeniu interwencji pedagog monitoruje sytuację ucznia, sprawdzając, czy nie są wobec niego 

podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

3. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani o problemie i otrzymać 

wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przedstawiają kroki, 

jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu 

uczniowi, a także, jeśli to wskazane, zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, 

pedagoga). 

V. Sporządzić dokumentację z zajścia. 
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1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, 

poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce 

rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. 

2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę po 

jej sporządzeniu. 

3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji 

pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 

Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia Policję lub Sąd Rejonowy w Gryfinie III Wydział Rodzinny i 

Nieletnich o sprawie w sytuacji, gdy: 

 Rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie 

zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do szkoły napływają informacje o innych przejawach 

demoralizacji dziecka; 

 Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje 

regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

pożądanych rezultatów. 

Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, 

propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają przez dyrektora szkoły 

bezwzględnie zgłoszone na Policję. 

 

PROCEDURA NA WYPADEK USIŁOWANIA POPEŁNIENIA SAMOBÓJSTWA 

LUB ZAMIARU SAMOBÓJCZEGO 

1. Kontakt, komunikacja i wsparcie: 

a) pracownik szkoły, który dowiedział się o zamiarze lub usiłowaniu popełnienia samobójstwa 

ucznia (w czasie pracy szkoły) natychmiast nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny i niewerbalny 

z uczniem. 

b) pracownik ten następnie zawiadamia niezwłocznie dyrekcję szkoły, w każdy możliwy sposób. 

 

2. Dyrektor szkoły zapewnia uczniowi bezpieczeństwo fizyczne przez: 

a) stałą obecność z uczniem osoby dorosłej, 

b) udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy, 

c) zawiadomienie rodziców ucznia, pogotowia ratunkowego, policji, organu nadzorującego, 

d) izolację ucznia od grupy rówieśniczej. 
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3. Dyrektor szkoły przekazuje ucznia rodzicom i ewentualnie służbom ratunkowym z przygotowaną 

wcześniej informacją o możliwości pomocy specjalistycznej dla ucznia i jego rodziców. 

 

4. Dyrektor szkoły powołuje Doraźny Zespół Kryzysowy do zdiagnozowania sytuacji i podejmowania 

działań interwencyjnych, który nawiązuje współpracę z instytucjami mogącymi pomóc w rozwiązaniu 

sytuacji kryzysowej. 
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PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW 

 

I. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW NA PROŚBĘ RODZICA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

(LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH)  

1. Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców (w zeszycie kontaktów), zawierającą rzeczowe 

uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka 

z wyraźnym podpisem i datą wystawienia. 

2. Zwolnienie będzie również honorowane w formie elektronicznej (e-dziennik, SMS) z wyprzedzeniem co 

najmniej jednego dnia. Informacja powinna zawierać formułę: Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt 

i bezpieczeństwo mojego dziecka i podpis. 

3.Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły.  

4. Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli uzna, że jest 

sfałszowane. 

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

szkoły. 

6. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę lub dyrektora o zwolnienie dziecka.  

7. Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych (m. in. koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze) odbywa się 

na takich samych zasadach jak z zajęć lekcyjnych. 

8. Zwolnienie z podpisem osoby zwalniającej uczeń daje do wglądu woźnemu. 

9. W czasie gdy uczeń jest zwolniony, nie może przebywać na terenie szkoły.  

II. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH Z OBOWIĄZKU PRZEBYWANIA 

PRZED LEKCJAMI NA TERENIE SZKOŁY. 

1. Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców (w zeszycie kontaktów) zawierającą rzeczowe 

uzasadnienie z formułą: Biorę na siebie odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka 

z wyraźnym podpisem i datą wystawienia. 

2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać nauczycielowi dyżurującemu przy dowozach, który 

podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli uzna, że jest sfałszowane. 
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III. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW NA ICH PROŚBĘ Z POWODU ZŁEGO 

SAMOPOCZUCIA 

1. W sytuacji złego samopoczucia ucznia pracownik szkoły wysyła ucznia wraz z osobą towarzyszącą 

(drugim uczniem) do sekretariatu szkoły lub do pielęgniarki. 

2. Pracownik sekretariatu/pielęgniarka szkoły informuje rodziców o sytuacji ucznia i ustala z rodzicami 

(prawnymi opiekunami): 

a) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

b) czas odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. 

3. Pracownik szkoły/pielęgniarka informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy oraz dyrektora 

przez e- dziennik lub osobiście. 

4. Uczeń pozostaje cały czas pod opieką sekretarki/pielęgniarki (lub innej osoby wskazanej przez 

dyrektora), aż do przybycia rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

5. Osoba nieznana lub nierozpoznawana przez pracowników i obsługę szkoły, ale wyznaczona pisemnym, 

ustnym oświadczeniem przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka do jego odbioru, zobowiązana 

jest okazać pracownikowi szkoły dowód osobisty celem potwierdzenia jego tożsamości oraz zgodności 

z treścią oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.” 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY UCZEŃ ULEGŁ WYPADKOWI  

 I. Podstawa prawna 

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami). 

II. Definicja 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w 

czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły. 

Rodzice- matka lub ojciec 

Opiekunowie prawni - osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby. 

Dyrektor- osoba kierująca pracą organizacji szkoły, a w czasie jego nieobecności lub pełniąc w tym czasie 

inne zadania organizacyjne szkoły, zastępuje go wicedyrektor, a następnie społeczny dyrektor wyznaczony 

przez dyrektora szkoły. 

Pracownik szkoły - osoba zatrudniona w Szkole Podstawowej w Widuchowej 
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III. Cele procedury 

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi 

należytą opiekę i niezbędną pomoc. 
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IV. Osoby odpowiedzialne 

- Nauczyciele 

- Dyrektor 

- Pracownik szkoły 

V. Opis działań 

1. Pracownik szkoły, który zauważył wypadek, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i w miarę 

możliwości udziela pierwszej pomocy.  

2. Natychmiast powiadamia o tym dyrektora szkoły i pielęgniarkę szkolną.  

3. Powiadomienie odbywa się drogą telefoniczną lub, jeżeli nie ma innej możliwości, informację 

przekazujemy, wysyłając uczniów do sekretariatu i gabinetu pielęgniarki. 

4. Po udzieleniu pierwszej pomocy dyrektor szkoły: 

a) wzywa telefonicznie pogotowie ratunkowe ( w sytuacjach zagrożenia życia, urazach kończyn, 

urazach głowy) 

b) powiadamia rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia 

5. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w e-dzienniku zajęć, podając datę i godzinę 

powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o wypadku. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni po przybyciu do szkoły decydują o dalszym leczeniu dziecka.  

7. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy lekarskiej bez obecności rodzica (np. w karetce, 

w drodze do szpitala) sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora.  

8. Pracownik szkoły, który zauważył wypadek, powiadamia w tym samym dniu wychowawcę klasy. 

9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie 

stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

10. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora, 

organ prowadzący i kuratora oświaty. 

11.  O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 
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12.  Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce 

wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub 

wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

13.  Dyrektor szkoły powołuje komisję powypadkową, która przeprowadza postępowanie i sporządza 

stosowną dokumentację:  

a) uzyskuje pisemne zgłoszenie wypadku od nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, 

gdy zdarzył się wypadek (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do procedury), 

b) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową  

(załącznik nr 2), 

c) przeprowadza rozmowę z  poszkodowanym uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy), 

sporządza protokół, 

d) przesłuchuje świadków – przesłuchanie odbywa się w obecności rodziców lub wychowawcy, 

a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka; 

e) z treścią protokołu powypadkowego i innymi dokumentami dotyczącymi postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców poszkodowanego ucznia. Rodzice potwierdzają odbiór 

protokołu na piśmie. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. 

14.  W ciągu 7 dni od otrzymania protokołu powypadkowego rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć 

zastrzeżenia do treści protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu).  

15.  Zastrzeżenia składa się na piśmie przewodniczącemu komisji powypadkowej. Zastrzeżenia rozpatruje 

organ prowadzący.  

16.  Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 

31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych niepublicznych szkołach i placówkach 

(załącznik nr 3)  

17.  W szkole prowadzona jest statystyka roczna wypadków, z którą dyrektor raz w roku (podczas rady 

podsumowującej) zapoznaje radę pedagogiczną. 

18. O wypadku dyrektor szkoły zawiadamia: 

a) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

b) społecznego inspektora pracy; ( jeżeli jest powołany w szkole) 

c) organ prowadzący szkołę; 

d) radę rodziców. 



Szkoła Podstawowa w Widuchowej  
 

24 

 

 

Załącznik nr 1 

                                                                              Widuchowa, dn. ………………… 

 

                                     ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA 

1. Imię i nazwisko poszkodowanego ucznia, klasa: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Miejsce wypadku: 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Data i godzina wypadku: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania poszkodowanego ucznia, telefon do rodziców/prawnych opiekunów: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Skutki wypadku: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Wstępne rozeznanie przyczyn i okoliczności wypadku: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym uczniem w chwili wypadku 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………… 

(podpis osoby zgłaszającej wypadek 
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Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 

 

1. Zespół powypadkowy w składzie: 

1) ............................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

2) ............................................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

dokonał w dniach ......................................... ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn  

wypadku, jakiemu w dniu ......................................................................... o godz. ...................................... uległ(a) 

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

(imię i nazwisko) 

z (wskazanie klasy lub innej jednostki podziału organizacyjnego osób pozostających pod opieką szkoły lub 

placówki) ....................................... szkoły/placówki ............................................................................................ 

(nazwa i adres szkoły lub placówki) 
 

urodzony(a) .......................................... zamieszkały(a) ......................................................................................... 

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

(adres) 

2. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki) ....................................................................................................... 

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

3. Rodzaj urazu i jego opis .......................................................................................................................................... 

4. Udzielona pomoc ..................................................................................................................................................... 

5. Miejsce wypadku ..................................................................................................................................................... 

6. Rodzaj zajęć ............................................................................................................................................................ 

Opis wypadku — z podaniem jego przyczyn ........................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................. 
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7. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku .............................................. 

 

8. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili wypadku w miejscu, 

w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie — podać, z jakiej przyczyny) .................................................................. 

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

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

9. Świadkowie wypadku: 

1) ............................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 

2) ............................................................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................................................. 

10. Środki zapobiegawcze ........................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

11.Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie i terminie  

złożenia zastrzeżeń. Podpis pouczonych: 

1) ........................................................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................................................... 

12. Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie: 

1) ........................................................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

13. Data podpisania protokołu: ................................................................................................................................... 

Podpisy członków zespołu: 

1) ...................................................................................... 

2) ...................................................................................... 

Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły lub placówki .............................................................................................. 

Potwierdzenie przez osoby uprawnione: 

1) zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego: ................................... 
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.......................................................................................................................................................................... 

2) złożenia zastrzeżeń na piśmie: ......................................................................................................................... 

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

3) otrzymania protokołu: ....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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Załącznik nr 3 

 

 

 

 


