SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH
BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW
OBOWIĄZUJĄCE W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU
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PROCEDURY

ZWALNIANIA

UCZNIÓW

Z

LEKCJI

W TRAKCIE ICH TRWANIA

1.Rodzic może osobiście zwolnić dziecko z lekcji lub
uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie
z lekcji w danym dniu.
2.Ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności,
nauczyciel prowadzący lekcję, z której uczeń chce się zwolnić.
3.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.
4.Wyżej wymieniony nauczyciel odbiera pisemną prośbę
rodziców o zwolnieniu ucznia z lekcji, podpisuje się
w dzienniczku ucznia lub na odwrocie zwolnienia i zostawia
zwolnienie w dzienniku lekcyjnym.
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PROCEDURY

ZWALNIANIA

UCZNIÓW

Z

LEKCJI

NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE
I INNE KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

1.Rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na udział w zawodach
sportowych, konkursach przedmiotowych i innych konkursach
organizowanych przez szkołę
2.Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne
konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole.
3.Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych
zajęć.
4.Nauczyciel

ten

sporządza

listę

uczniów

zwolnionych

(koniecznie z podaniem klasy) i wywiesza ją 1 – 2 dni wcześniej
na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.
5.Nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie tych zajęć
wpisuje rodzaj zwolnienia do dziennika lekcyjnego (zawody
sportowe, konkurs), w rubryce dotyczącej frekwencji.
6.Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą,
nauczyciel wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi
uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem do
szkoły.
7.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.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
USKARŻANIA SIĘ UCZNIA NA ZŁY STAN ZDROWIA

1.Nauczyciel który ma zajęcia z uskarżającym się uczniem udziela mu pomocy.
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.
Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający
zamieszcza również w dzienniku zajęć i przekazuje pozostałym nauczycielom uczącym w
danym dniu.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA
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WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ

1.Pracownik szkoły, który dowiedział się o wypadku ucznia:
– niezwłocznie

zapewnia

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając

fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej
pomocy,
– 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 pozostałych uczniów,
– niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
– wpisuje zdarzenie do Rejestru Zdarzeń.
Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi o nadzór
nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.
2. O każdym wypadku wychowawca powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt
ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć, podając datę i godzinę
powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie
zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy
poszkodowanemu uczniowi nauczyciel, powiadamiając rodzica o zdarzeniu, ustala z nim:
– potrzebę wezwania pogotowia,
– potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
– godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.
Informację

o

powyższych

ustaleniach

powiadamiający

zamieszcza również w dzienniku zajęć.
4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)
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dyrektor szkoły (a w razie jego nieobecności nauczyciel będący w chwili zdarzenia)
niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe oraz niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.
5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły niezwłocznie
zawiadamia prokuratora i kuratora oświaty, organ prowadzący, a o wypadku, do którego
doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego.
6. 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.
7. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem
szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy lub kierownik wycieczki i
odpowiada za nie.
8. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego.
9. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru
określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie –

publicznych szkołach i placówkach.
10. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków
oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
UŻYWANIA WULGARYZMÓW WOBEC RÓWIEŚNIKÓW
ORAZ

PRACOWNIKÓW

SZKOŁY

I WYSTĘPOWANIA

INNYCH PRZEJAWÓW AGRESJI SŁOWNEJ

W przypadku jednorazowego incydentu:
1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia
przekazuje informację do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie.
2. Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia.
W przypadku powtarzających się incydentów:
1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia
przekazuje informację do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie.
2. Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia.
3. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji.
4. Wpis do Rejestru Zdarzeń.
5. Rozmowa wychowawcy z poszkodowanym i sprawcą.
6. Rozmowa wychowawcy z uczniami w obecności rodziców uczniów.
7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny
ze sprawowania.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA ORAZ WYŁUDZANIA PIENIĘDZY
1. Rozmowa wychowawcy/ -ców ze sprawcą i poszkodowanym.
2. Wpis do Rejestru Zdarzeń.
3. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym,
sprawcą oraz rodzicami uczniów.
4. Wychowawca prowadzi rozmowę
z rodzicami i uczniami – ustalenie konsekwencji czynu
(zadośćuczynienie).
5. W

uzasadnionych

przypadkach

dyrekcja

szkoły

z wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.
6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny
ze sprawowania.
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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. Wpis do Rejestru Zdarzeń.
4. 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.
2. Wychowawca zawiadamia dyrekcję szkoły oraz rodziców o zaistniałej sytuacji
3. Wpis do Rejestru Zdarzeń.
4. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą i ich rodzicami.
5. wychowawca prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami, podczas której zostają
ustalone zasady wzajemnego funkcjonowania uczniów oraz zasady współpracy
rodziców ze szkołą.
6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania .
7. Uczniom

mającym

poważne

problemy

emocjonalne, manifestujące się

różnymi zachowaniami agresywnymi szkoła proponuje pomoc specjalistycznych
placówek (np. poradni psychologiczno – pedagogicznej)
8. W

uzasadnionych

przypadkach

dyrekcja

szkoły

z wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.
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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.
– wpisanie do Rejestru Zdarzeń.
– 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 uzasadnionych przypadkach (np. znaczne szkody) dyrektor
powiadamia policję.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY
1. Rozmowa wychowawcy ze sprawcą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.
2. Wychowawca informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji.
3. Wpis do Rejestru Zdarzeń.
4. Wychowawca/-cy

sprawcy

i

poszkodowanego

wzywają do szkoły rodziców

uczniów.
5. Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy z wychowawcami oraz rodzicami –
ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).
6. W

uzasadnionych

przypadkach

dyrekcja

szkoły

wraz z pedagogiem i

wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.
7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny
ze sprawowania.

Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej w Krzu.

opracowała Rada Pedagogiczna.
Procedury wchodzą w życie od 15.10 2012r.
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