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Preambuła 

 

 

 

 

Dokument opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 

 

- Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej; 

- Ustawę o Systemie Oświaty; 

- Konwencję Praw Dziecka ; 

- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008  roku w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 4 poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r. z 

późniejszymi zmianami); 

- Statutu Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym 

Sączu; 

Uwzględniając założenia programu szkoły oraz potrzeby uczniów, środowiska  

  i kwalifikacje nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia  29 września 2016  roku pozytywnie 

zaopiniowała  Program Wychowawczy . Rada Rodziców zatwierdziła program 

29.09.2016 r. 
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ROZDZIAŁ I 
 

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 
 

1. Społeczność szkolną Szkoły Podstawowej nr 17  im .Kurierów 

Sądeckich stanowią: 

- uczniowie; 

- rodzice uczniów; 

- nauczyciele; 

- pozostali pracownicy szkoły. 

 

2. Nasza szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze  

i opiekuńcze swoich dzieci mają rodzice. 

 

3.Wszyscy pracownicy naszej szkoły są wychowawcami- wychowują 

swoją osobowością i postawą. 

 

4. Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, personalistyczny 

 i indywidualny: 

 

- integralny- obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia; 

- personalistyczny- stawia w centrum osobę ucznia; 

- indywidualny- tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia 

indywidualne możliwości  psychofizyczne ucznia. 

 

 

5. Nasza szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości. 

 

6. Kładziemy nacisk na edukację regionalną i poszanowanie dziedzictwa 

kulturowego: jesteśmy otwarci na wartości ogólnoludzkie Europy i Świata. 

 

7. Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

8. Wdrażamy programy profilaktyczne zapobiegające kształtowaniu 

negatywnych postaw. 

 

9. Otaczamy opieką dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. 
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Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w duchu 

wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych 

zadań. 

 

 

 

Program nawiązuje do różnych elementów tradycji polskiej oraz dobrych 

tradycji naszej szkoły, wyrósł z propozycji nauczycieli i uczniów oraz był 

konsultowany z rodzicami. Wierzymy, iż wprowadzenie wypracowanych 

wspólnie zasad przyczyni się do stworzenia w naszej szkole atmosfery 

wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej jednocześnie z 

konsekwencją wymagań,  a   także   sprawi,  iż  nasi  wychowankowie  

będą   łączyć   naukę  

z radością odkrywania tajemnic otaczającego świata. Pragniemy, by nasza 

szkoła była szkołą otwartą, przyjazną, bezpieczną. 

 

W pracy naszej szkoły chcemy, aby uczniowie: 

 

▪ mieli szansę wszechstronnego rozwoju osobowego: w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym i duchowym; 

 

▪  mogli rozwijać w sobie dociekliwość poznawczą; 

 

▪ mieli świadomość życiowej użyteczności; 

 

▪ stawali się samodzielni w dążeniu do dobra, prawdy i piękna w świecie; 

 

▪ umieli być odpowiedzialni za siebie i innych; 

 

▪ uczyli się szacunku dla dobra wspólnego; 
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▪ przygotowywali   się   do   życia  w   rodzinie,  w  społeczności   lokalnej,  

w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania 

postaw patriotycznych, a w przyszłości stali się świadomymi obywatelami 

świata. 

 

  

ROZDZIAŁ II 
 

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE 

 

1. Wychowanie ku wyższym wartościom ogólnoludzkim, zwanych 

chrześcijańskimi ( prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, 

wolność). 

2. Wdrożenie do pracy nad własnym rozwojem (samowychowanie). 

3. Budowanie rzetelnych podstaw, logicznie uporządkowanej i powiązanej 

wiedzy, rozbudzanie pasji poznawczej i zainteresowań. 

4. Pokazywanie, jak codzienne decyzje, wybory, stanowiące cele i drogi 

ich osiągnięcia mają wpływ na zjawiska zachodzące w najbliższym 

otoczeniu ( rodzina- szkoła- miejscowość- kraj), aż po skalę globalną. 

5. Wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji 

sprzyjających: 

▪ zachowaniu zdrowia; 

▪ życiu   w     harmonii    z   otaczającym      środowiskiem     

przyrodniczym i społecznym ( aktywny udział w życiu rodziny, grupy, 

klasy, szkoły, środowiska, kraju). 

6. Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miejscowości, regionu, kraju, 

Europy, świata. 

7. Pomoc w zrozumieniu złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji, 

wskazanie przyczyn tego stanu, szukanie dróg wyjścia. 
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ROZDZIAŁ III 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY 
 

 

 

 

Chcemy, aby nasi absolwenci: 

1. Akceptowali siebie mając świadomość swoich mocnych i słabych stron. 

 

2. pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, 

rozwijali swoje pasje i zainteresowania. 

 

3. Byli wrażliwi na potrzeby i krzywdę innych. 

 

4. Byli aktywni i twórczy- potrafili zaprezentować i obronić swoje zdani, 

szanując tych, którzy mają odmienne poglądy. 

 

5. Mieli szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla 

prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi, ale 

całego społeczeństwa. 

 

6. Rozumieli odmienność i komplementarność ról kobiety i mężczyzny 

oraz to, że już dziś pracują na to, jaka będzie ich przyszła rodzina. 

 

7. Byli wrażliwi na otaczającą ich przyrodę i piękno natury oraz 

postrzegali świat jako miejsce, gdzie wszystko jest powiązane, a 

człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii. 

 

8. Umieli podejmować niepopularne decyzje raz ograniczać swoje 

potrzeby dla większego dobra ( bardziej „ być” niż „ mieć” ). 

 

9. Umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy, byli zaradni  

           i odpowiedzialni. 
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10.  Potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych 

źródeł informacji, umieli oprzeć się presji rówieśników, mody  

          i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez masmedia. 

 

11. Potrafili i chcieli podejmować wybory sprzyjające zachowanie szeroko 

pojętego zdrowia. 

 

 

 

12. Odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie  

 

     i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji, wolności  

    i  urzeczywistnia się(pełni istnienia). 

 

13. Mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze. 

 

14. Znali i szanowali historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym 

bogactwem. 

 

15. Znali chrześcijańskie korzenie Europy oraz dziedzictwo kulturowe  

 

    i cywilizacyjne świata. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 

 

 

Nauczyciel wychowawca potrafi: 

 

 Zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa; 

 

 Wspierać indywidualny rozwój uczniów; 

 

 Odpowiednio motywować uczniów do pracy; 

 

 Rozwijać w uczniach dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na 

poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; 

 

 Rozpoznawać potrzeby uczniów i uwzględnia je w planowaniu pracy 

dydaktyczno- wychowawczej; 

 

 Dostrzec  problemy  ucznia   zarówno   indywidualne,  jak  i   rodzinne  

 

    i pomagać w ich rozwiązywaniu; 

 

 Pomóc uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

 

 Właściwie planować i organizować współpracę z rodzicami uczniów; 

 

 Współpracować z instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na 

uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej ( poradnią 

pedagogiczno- psychologiczną, komendą policji, ośrodkiem pomocy 

społecznej, itp.); 

 

Nauczyciel –wychowawca jest kompetentny, otwarty, obiektywny, 

odpowiedzialny, wyrozumiały i twórczy. 



 9 

Posiada autorytet w środowisku- reprezentuje wysoką kulturę osobistą oraz 

pasję i zaangażowanie do pracy z dziećmi. Pracuje nad swoim 

wszechstronnym rozwojem. Stanowi wzór do naśladowania. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

TREŚCI WYCHOWAWCZE 

 

I etap edukacyjny 

 

Przyjazny początek 

 

1. Ojczyzna – symbole i święta narodowe. 

2. Wartości i tradycje rodzinne oraz regionalne. 

3.  Miejsce dziecka w grupie i współdziałanie w jej ramach. 

4. Normy dobrego zachowania i postępowania według nich. 

5. Umiejętność zachowywania się w trudnych sytuacjach. 

6. Przyroda w otoczeniu dziecka. 

7. Dbamy o swoje zdrowie. 

 

 

II etap edukacyjny 

 

Dorastanie 

 

1. Wartości i tradycje rodzinne oraz lokalnego środowiska. 

2. Miejsce dziecka w szkole, lokalnym środowisku oraz udział w 

życiu społeczności szkolnej i lokalnej. 



 10 

3. Normy dobrego zachowania i postępowania w społeczności 

lokalnej. Dostrzeganie wpływu innych osób na kształtowanie 

osobowości i drogi życiowej. 

4. Dbamy o swoje zdrowie- zasady sprzyjające zachowaniu szeroko 

pojętego zdrowia. 

5. Przyroda wokół nas – rozwijanie wrażliwości na problemy 

środowiska naturalnego, kształcenie odpowiedzialności za 

środowisko, w którym żyjemy. 

6. Świat mediów – uczenie krytycznego i selektywnego korzystania 

z różnych form medialnych oraz rozumienia potrzeby 

krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez środki 

masowego przekazu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ Z 

UWZGLĘDNIENIEM SZKOLNYCH TRADYCJI I 

OBYCZAJÓW 

Wychowywanie, przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności stanowi 

integralną część całości.   Nasze   działania   wychowawcze realizowane 

będą  

w procesie dydaktyczno- wychowawczym przez wszystkich nauczycieli. 

 

I, Sytuacje wychowawcze aranżowane przez wszystkich nauczycieli, 

wychowawców i kierownictwo szkoły: 

 

1. Realizacja treści wychowawczych w ramach wszystkich zajęć 

edukacyjnych w I i II etapie kształcenia. 
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2. Realizacja godzin z wychowawcą zgodnie z założeniami Programu 

Wychowawczego Szkoły. 

3. Rekolekcje szkolne. 

4. Uroczystości szkolne. 

5. Imprezy  szkolne   i   środowiskowe   o   charakterze   poważnym  

i rozrywkowym. 

6. Wycieczki  tematyczne,  turystyczno- krajobrazowe i programowe. 

7. Spotkania z ciekawymi ludźmi, specjalistami. 

8. Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci, publikacja na 

stronie internetowej szkoły. 

9. Świadome korzystanie z mediów w cel dokonywania różnych 

wyborów- kierując się systemem wartości. 

10. Wyjazdy do kina, galerii, muzeum, teatru. 

 

 

II. Uroczystości szkolne o charakterze wychowawczym i 

kulturalnym. 

 

1.  Rozpoczęcie i zakończenie każdego roku szkolnego. 

2. Demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

3. Ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

4. Obchody rocznic i świąt państwowych: 

 1 września- rocznica wybuchu II wojny światowej, 

 14 października – Dzień Nauczyciela, 

 11 listopada- Święto Niepodległości, 

 3 maja- rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja, 

 Święto szkoły. 

5. Kultywowanie zwyczajów i obyczajów szkolnych: 

 Wieczór wróżb andrzejkowych, 
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 Mikołajki szkolne, 

 Wigilia dla społeczności szkolnej, śniadanie wielkanocne, 

 Zabawa karnawałowa, 

 

6. Spotkania integrujące społeczność szkolną 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Dzień Matki i Ojca, 

 Dzień Dziecka. 

 Dzień Rodziny 

 Przegląd talentów 

 

7. Pożegnanie uczniów kończących szkołę podstawową. 

8. Przeglądy szkolne ( konkurs kolęd i pastorałek, przegląd piosenki 

i poezji patriotycznej, międzyszkolny konkurs wiedzy biblijnej i 

piosenki religijnej, konkursy przedmiotowe organizowane przez 

Małopolskie Kuratorium Oświaty- etap szkolny ). 

9. Imprezy  o charakterze sportowym: 

 Dzień Sportu. 

10. Imprezy o charakterze ekologicznym: 

  Obchody Światowego Dnia Ziemi, 

W zał. Kalendarium imprez szkolnych na dany rok szkolny. 

 

  III. Szkolny  system zajęć pozalekcyjnych. 

1.Działalność samorządu szkolnego,  

2. Praca z uczniem zdolnym: 

 Koła zainteresowań : przedmiotowe, artystyczne i sportowe, 

 Konkursy przedmiotowe, 

3.Wychowawcza działalność biblioteki szkolnej: 
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 Wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy 

 Doradztwo w zakresie doboru literatury i czasopism, 

 Organizacja konkursów czytelniczych, 

 

ROZDZIAŁ VII 

Procedury szkolne 

 Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników 

szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych 

 

Zasady ogólne 

 

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno 

być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu 

bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 

Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacjach i 

podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących. 

Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia 

jest Dyrektor Szkoły. 

Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia 

jest Opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania 

akceptowania w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Regulaminie Szkoły. 

 

Definicja zachowania agresywnego: 

 

1. Bójki, 

2. Stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie 

niebezpiecznych przedmiotów( środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, 

zapalniczki, kije, itp.), używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie 
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niebezpiecznych substancji. 

3. Wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i 

pracowników szkoły. 

4. Nierespektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole. 

5. Wymuszenie, zastraszenie, podżeganie do bójek, wyzywanie, 

6. Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności. 

 

Wagary i Spóźnienia 

 

Postępowanie w przypadku notorycznych spóźnień i wagarów 

 

1. W przypadku notorycznych spóźnień wychowawca wzywa rodziców 

ucznia. 

Jeżeli rozmowy z rodzicami ucznia nie przynoszą oczekiwanych efektów 

stosuje się konsekwencje zawarte w Regulaminie Szkoły i WSO. 

2. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej 

absencji ucznia, wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem 

szkolnym podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z 

uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości 

postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na 

zajęcia szkolne. Uczeń i rodzice otrzymują pomoc ze strony szkoły. Efektem 

spotkania może być podpisania kontraktu. 

3. W sytuacji braku efektów działań bądź niemożliwości skontaktowania się z 

rodzicami, czy ich niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas 

przekazują sprawę pedagogowi szkolnemu oraz wykaz uczniów, których 

nieobecności przekroczyły 20 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu. 

4. Do rodziców tych uczniów Dyrektor szkoły kieruje wezwanie do realizacji 

obowiązku szkolnego. 
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5. Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, 

Dyrektor szkoły kieruje prośbę o wgląd w sytuacje w rodzinie i interwencję do 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rodzinnego. 

 

 

Fałszerstwo 

 

1. Sytuacje fałszerstwa w szkole: 

● dokonanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, 

usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności) 

● przedstawienie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców 

● podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich 

● podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnienie przez 

nauczyciela ściągania 

● inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach 

sportowych, wycieczce itp.) 

2. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: 

● wychowawca klasy 

● nauczyciel przedmiotu 

● pedagog szkolny 

● zespół wychowawczy 

● dyrektor szkoły 

3. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: 

● powiadomienie rodziców ucznia 

● spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów 

fałszerstwa 

● podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców 

4. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje 

informację i prośbę o interwencję Policję. 



 16 

 

Kradzież i zniszczenia mienia ( nieumyślne) 

 

Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego 

lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów szkoły. 

 

1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się 

pracownik pedagogiczny, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono. 

2. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest 

Dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie 

wyjaśnień innej osobie. 

4. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie 

powiadamia rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o 

dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjętych przez pracownika 

działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. 

5. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza 250 zł. lub 

kwoty zgodnej z aktualnym stanem prawnym sprawa obligatoryjnie jest 

zgłaszana Policji. 

 

Nieobecność rodziców ucznia 

 

1. Pracownik szkoły, który powziął podejrzenie, otrzymał informację bądź 

wyciągnął wnioski na podstawie obserwacji o pozostawieniu ucznia szkoły 

bez opieki niezwłocznie zgłasza ten fakt wychowawcy ucznia. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem. 

3. Potwierdza fakt pozostawienia ucznia bez opieki (telefonicznie bądź 

osobiście jeśli 

zachodzi taka konieczność). 
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4. Informuje pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły. 

5. Dyrekcja szkoły zgłasza pozostawienie dziecka bez opieki osoby dorosłej 

Policji. 

 

 

Obca osoba na terenie szkoły 

 

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą 

obcą. 

Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły: 

a. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby 

obcej na terenie i w budynku szkoły; 

b. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela 

przedmiotowego, 

innego pracownika pedagogicznego lub niepedagogicznego, należy skierować 

ją  sekretariatu szkoły; 

c. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje 

się 

agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, 

należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie 

wyjścia wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać 

poinformowana dyrekcja szkoły. 

d. Dyrektor szkoły w razie wystąpienia takiej konieczności zawiadamia 

Policję. 

 

Sprawy sporne i konflikty 

 

Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco: 
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a. Konflikty pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca 

klasy. Pomocą służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, 

ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt 

proszeni są rodzice uczniów. 

b. Konflikt pomiędzy uczniami rożnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we 

współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego 

konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt 

proszeni są rodzice uczniów. 

c. Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga wychowawca 

klasy we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. W razie 

długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i 

zamykającym konflikt proszeni są rodzice ucznia. 

d. Konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga 

wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

W razie długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym 

i zamykającym konflikt proszony jest Dyrektor Szkoły. 

 

Wypadek w szkole 

 

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której uczeń ulegnie wypadkowi 

(urazy i uszkodzenia ciała), osoba będąca świadkiem zdarzenia jest 

zobowiązana do podjęcia następujących działań: 

 

I. Jeśli świadkiem zdarzenia jest pracownik szkoły: 

 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie 

zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową 

pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu 

pierwszej pomocy. 
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2. O wypadku zawiadamia niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 

3. Dyrektor powiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka i 

Społecznego inspektora BHP. 

4. W razie ciężkich urazów ( wymagających interwencji pogotowia 

ratunkowego, policji, straży pożarnej) Dyrektor powiadamia organ 

prowadzący szkołę i Radę Rodziców. 

5. W przypadku, kiedy przyczyną wypadku była wadliwość sprzętu, awaria 

urządzeń bądź wyposażenia budynku, Dyrektor powiadamia Inspektora BHP. 

6. Dyrektor zawiadamia Prokuraturę i Kuratora Oświaty w przypadku 

wystąpienia: 

- ciężkiego wypadku, 

- zbiorowego wypadku, 

- śmiertelnego wypadku. 

7. Zawiadomień, o których mowa w punktach 2,3,4,5,6 dokonuje Dyrektor 

bądź upoważniony przez niego pracownik szkoły. 

8. Dyrektor uruchamia działania Zespołu Powypadkowego. 

 

II. Jeśli świadkiem zdarzenia jest uczeń lub osoba dorosła nie będąca 

pracownikiem szkoły: 

 

1. Bezzwłocznie powiadamia pracownika szkoły lub sekretariat szkoły. 

2. Zabezpiecza miejsce wypadku. 

 

Dewastacja mienia 

 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i 

cudzej własności. 

 

I. Jeśli świadkiem zdarzenia jest pracownik szkoły 
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1. Niezwłocznie powstrzymuje sprawców. 

2. Zawiadamia  Dyrektora Szkoły. 

3. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców podejmuje 

czynności mające na celu ich ustalenie (rozmowy z osobami przebywającymi 

w pobliżu miejsca zdarzenia) 

4. Dyrektor szkoły wzywa rodziców sprawcy/sprawców. 

5. W przypadku dużej szkody Dyrektor szkoły wzywa Policję 

6. Dyrektor Szkoły podejmuje kroki w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec 

rodziców sprawcy/sprawców. 

 

II. Jeśli świadkiem zdarzenia jest uczeń lub osoba niebędąca 

pracownikiem szkoły 

 

1. Niezwłocznie zawiadamia pracownika szkoły. 

 

Przedmioty zagrażające zdrowiu lub życiu 

 

Postępowanie w sytuacji posiadania przez uczniów przedmiotów 

niedozwolonych na terenie szkoły 

1. Pracownik szkoły podejmuje próbę nakłonienia ucznia do oddania 

niebezpiecznego przedmiotu. 

2. Powiadamia wychowawcę ucznia i Dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor zawiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia 

4. W sytuacji zaistnienia podejrzenia, że uczeń zamierza użyć 

niebezpiecznego 

przedmiotu Dyrektor zawiadamia Policję. 

 

Agresja ze strony pracowników szkoły 
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Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły 

wobec ucznia 

 

1. Na wniosek ucznia, rodzica lub pracownika szkoły, dyrekcja szkoły 

przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu. 

2. W przypadku powtarzania się zarzutów Dyrektor Szkoły podejmuje 

postępowanie dyscyplinarne wobec pracownika. 

 

Postępowanie w przypadku zachowań ucznia uniemożliwiającego 

prowadzenie lekcji. 

1. Nauczyciel upomina słownie ucznia. 

2. Stara się opanować sytuację w klasie. 

3. Niezwłocznie po zakończeniu lekcji powiadamia wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca podejmuje kroki dyscyplinujące ucznia. 

 

Jeśli uczeń notorycznie uniemożliwia prowadzenie lekcji: 

1. Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego 

2. Powiadamia rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły 

3. Dyrektor podejmuje kroki dyscyplinujące wobec ucznia 

 

Naruszenie nietykalności lub godności osobistej pracownika szkoły 

 

Postępowanie: 

1. Poszkodowany zawiadamia niezwłocznie, wychowawcę ucznia i Dyrektora 

Szkoły 

2. Wychowawca zawiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia i w 

trybie pilnym wzywa ich do szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły we współpracy z wychowawcą ucznia podejmują kroki 
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dyscyplinujące: 

a. nagana Dyrektora Szkoły z wpisem do akt osobowych ucznia, 

b. obniżenie oceny z zachowania do minimalnej . 

O podjętych środkach dyscyplinujących Dyrektor zawiadamia rodziców bądź 

prawnych opiekunów ucznia. 

4. Jeśli poszkodowany jest pracownikiem pedagogicznym i naruszona została 

jego nietykalność osobista, Dyrektor zawiadamia Policję i Sąd Rodzinny. 

 

Postępowanie w przypadku zaistnienia agresji wśród uczniów 

 

a. Nauczyciel /pracownik szkoły / przerywa zachowanie agresywne, którego 

jest świadkiem. 

b.  Informuje wychowawcę o zdarzeniu. 

c. Wychowawca prowadzi rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela, 

pracownika szkoły, ocenia sytuację. 

d. Wychowawca sporządza notatkę z zaistniałego zajścia oraz informuje 

rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji. 

e. Powtarzające się zdarzenia wychowawca zgłasza do pedagoga szkolnego 

lub w miarę potrzeby do psychologa szkolnego, a w przypadkach 

drastycznych do Dyrektora Szkoły. 

f. Wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala sankcje w 

stosunku do ucznia w oparciu o Statut Szkoły 

g. Wychowawca i Dyrektor Szkoły informują rodziców bądź prawnych 

opiekunów ucznia na temat konsekwencji, jakie będą podjęte wobec ucznia. 

W przypadku, gdy doraźna interwencja nie przynosi pożądanych efektów 

wychowawca podejmuje następujące działania: 

 

1. Przeprowadza rozmowę z uczniem o jego zachowaniu 
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2. Omawia z rodzicami bądź prawnymi opiekunami zachowanie dziecka i 

ustala strategię współpracy ze szkołą i obserwuje jej efekty 

3. Wychowawca nawiązuje kontakt z pedagogiem szkolnym, który podejmuje 

pracę wychowawczą z uczniem. 

4. Pedagog szkolny organizuje spotkanie w składzie: wychowawca – rodzic – 

pedagog –uczeń. 

5. Pedagog informuje rodziców ucznia o możliwości uzyskania pomocy 

psychologicznej. 

6. W przypadkach czynów rozmyślnych ze szczególną brutalnością Dyrektor 

Szkoły zwraca się z prośbą o interwencję Policji i Sądu Rodzinnego. 

 

Postępowanie mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w 

szkole / w tym próbom samobójczym lub samobójstwom uczniów/. 

1. Systematyczna obserwacja zachowania, nastrojów, emocji uczniów przez 

nauczycieli, a szczególnie przez wychowawców. 

2. Rozwiązywanie na bieżąco problemów, konfliktów między uczniami, 

częste rozmowy indywidualne, w razie potrzeby informowanie rodziców o 

sytuacji dziecka. 

3. W przypadku, gdy stan emocjonalny i sposób myślenia dziecka niepokoi 

wychowawcę –kieruje ucznia do pedagoga szkolnego i psychologa. 

4. Pedagog szkolny i psycholog rozpoznają sprawę, prowadzą rozmowę z 

dzieckiem, rodzicami i w miarę potrzeb decydują o skierowaniu na badania 

specjalistyczne. 

 

W przypadku wystąpienia próby samobójczej bądź samobójstwa ucznia 

obowiązuje PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU W 

SZKOLE. 
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Świetlica 

 

Dziecko przebywające w świetlicy nie może być pozostawione bez opieki. 

Rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek przekazać w 

formie pisemnej informację o tym, kto będzie odbierał dziecko po zajęciach w 

świetlicy (wpis do karty zgłoszenia dziecka). 

Wychowawca odpowiedzialny za dzieci przebywające w świetlicy w 

momencie ich odbioru przez rodziców lub opiekunów powinien: 

1. Potwierdzić tożsamość osoby odbierającej. 

2. Odnotować fakt odbioru dziecka w liście obecności w dany dniu 

W przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy 

w godzinach jej precy . 

1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami 

dziecka. 

2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut. 

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub 

opiekunami zgłasza pozostawienie dziecka bez opieki policji. 

 

Zachowania agresywne rodziców wobec uczniów i własnych dzieci 

przebywających na terenie szkoły. 

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowanie 

agresywne. 

W przypadku, gdy pracownik szkoły jest świadkiem zachowania agresywnego 

osoby dorosłej wobec ucznia szkoły lub własnego dziecka powinien: 

1. Podjąć próbę przerwania zachowania agresywnego. 

2. Powiadomić Dyrektora szkoły. 
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3. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego 

Dyrektor szkoły zawiadamia policję. 

 

Osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających na terenie szkoły. 

 

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba będąca pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających. 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na 

teren szkoły wejdzie osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. W takiej sytuacji pracownik szkoły powinien: 

1. Grzecznie, ale stanowczo wyprowadzić osobę będącą pod wpływem 

alkoholu lub innych środków poza teren szkoły. 

2. W przypadku napotkania oporu zawiadomić Dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wzywa policję. 

 

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie będącej pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

W takiej sytuacji należy: 

1. Zawiadomić wychowawcę ucznia lub Dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca lub Dyrektor szkoły wzywa w trybie natychmiastowym 

drugiego rodzica lub opiekuna. 

3. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem lub opiekunem 

Dyrektor szkoły wzywa policję. 

 

Imprezy szkolne. 

 

Deklaracje rodziców lub opiekunów dotyczące powrotu dziecka do domu. 
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Sposób postępowania w przypadku imprez szkolnych odbywających się w 

godzinach zajęć szkolnych. 

1. Uczeń, który bierze udział w imprezie szkolnej powinien przedłożyć 

wychowawcy klasy w formie pisemnej zgodę rodziców lub opiekunów na 

udział dziecka w imprezie. 

2. W przypadku, gdy impreza szkolna odbywa się w godzinach 

popołudniowych lub wieczorem rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 

zobowiązani są dostarczyć wychowawcy klasy deklarację w formie pisemnej 

dotyczącą odbioru dziecka po zakończeniu imprezy. 

3. W przypadku braku zgody rodziców lub opiekunów dziecko nie uczestniczy 

w imprezie. 

4. W przypadku braku deklaracji rodziców lub opiekunów dotyczącej formy 

odbioru dziecka po zakończeniu imprezy szkolnej odbywającej się w 

godzinach popołudniowych lub wieczorem dziecko nie uczestniczy w 

imprezie. 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia ogólne 

1. Wszystkie podmioty szkoły znają swoje prawa i obowiązki zawarte w 

statucie oraz szkolnych regulaminach i je przestrzegają. 

2. Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami określa Statut 

Szkoły, 

3. W szkole funkcjonuje przyjęty i określony w regulaminie szkolny 

system nagród i kar. 

4. Zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Uczniowskiego określa 

Statut Szkoły. 

5. Przewodniczący 

 

Rady Pedagogicznej  Rady Rodziców  Samorządu Uczniowskiego 
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