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I. PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW 

W SZKOLE 

Podstawa prawna: 

Art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

ze zm.) 

Art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

ze zm.) 

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

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 

6, poz. 69 ze zm.), 

 Na początku roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia uczniów o 

zasadach bezpiecznego pobytu w szkole i poza nią. 

1. Przebywanie rodziców i osób postronnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 1  

w Barczewie:  

 

1) Nauczyciele i pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem: 

 - w świetlicy szkolnej od godziny 6.30 do 16.30 

 - w salach lekcyjnych i na korytarzach od 8.20 do czasu zakończenia zajęć. 

2) Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły mają prawo wstępu do szatni; dzieci 

przyprowadzane przed godziną 8.20 udają się do świetlicy szkolnej.  

3) Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, wskazuje się aby rodzice nie oczekiwali na dzieci 

na korytarzach przy salach lekcyjnych.  

4) Po zakończonych lekcjach rodzice lub opiekunowie odbierają dzieci z klas I-VI sprzed 

głównego wejścia.  

5) Dzieci objęte opieką świetlicy są odbierane przez rodziców ze świetlicy szkolnej.  

6) Uzasadnione wejście na teren szkoły podczas zajęć lekcyjnych jest możliwe po zgłoszeniu 

się do sekretariatu szkoły i podaniu powodu wizyty.  

7) Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu rodziców do stołówki szkolnej.  

8) Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły zwierząt.  
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9) Każdy pracownik szkoły ma prawo skontrolować zasadność pobytu danej osoby na terenie 

placówki.  

10) W przypadku niepokojących zachowań ze strony osoby obcej (agresywne zachowanie, 

nietrzeźwość) pracownik szkoły, nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub wicedyrektora. 

11) W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamia się policję i jednocześnie 

podejmuje działania, mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed skutkami 

tych zachowań.  

 

2. Kontakty rodziców z nauczycielami: 

 

1) Informacje dla rodziców szkoła umieszcza na tablicy ogłoszeń znajdującej się  

przy sekretariacie w budynku A oraz na korytarzu głównym w budynku B. Informacje 

również można znaleźć na stronie internetowej szkoły.  

2) Rodzice w sprawach dydaktyczno – wychowawczych zgłaszają się do wychowawców klas 

w ustalonych przez wychowawcę godzinach, w ramach zebrań rodziców oraz konsultacji 

indywidualnych. Nie mogą to być kontakty podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela, 

dyżurów pełnionych na przerwach albo innych zajęć z dziećmi. 

3) Korespondencja i wszelkie informacje dla rodziców są przekazywane przez wychowawców 

w zeszytach do korespondencji, bądź w formie elektronicznej.  

4) Wszelkie  uwagi i postulaty, podpisane czytelnie przez rodziców, można przekazywać 

wychowawcy za pośrednictwem uczniów, bądź osobiście.  

5) Zastrzeżenia do pracy szkoły, rodzic (prawny opiekun) zgłasza dyrektorowi 

lub wicedyrektorowi szkoły, zachowując drogę służbową (najpierw zgłasza 

do wychowawcy, a w przypadku braku satysfakcji z załatwienia sprawy do dyrektora 

szkoły).  

6) W sprawach administracyjnych rodzice ( prawni opiekunowie) zgłaszają się do sekretariatu 

szkoły.  

 

3. Postępowanie w sytuacji, gdy po dziecko zgłosił się rodzic/opiekun prawny pod 

wpływem alkoholu:   

1) Pracownik szkoły, który jest świadkiem zdarzenia lub otrzymał informację o tym, że po 

nieletniego ucznia przyszedł pijany rodzic/opiekun prawny, bezzwłocznie powiadamia 

o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję.  
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2) Dyrektor wydaje takie dyspozycje, które natychmiast pozwolą udzielić dziecku wsparcia 

i odizolować je od pijanego.  

3) Szkoła nawiązuje kontakt z drugim rodzicem lub na podstawie wcześniejszej zgody 

przekazuje dziecko osobom upoważnionym (wskazanym na piśmie wychowawcy czy 

nauczycielowi świetlicy przez rodziców lub opiekunów). 

4) Jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo pedagog powiadamia pisemnie sąd rejonowy, 

wydział rodzinny i nieletnich. 

4. Postępowanie wobec ucznia, który jest ofiarą wypadku: 

1) Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował wypadek lub któremu zgłoszono wypadek, 

natychmiast reaguje: 

- ocenia stan poszkodowanego, 

- w sytuacji koniecznej udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, 

- zabezpiecza poszkodowanego. 

2) O zdarzeniu powiadamia pielęgniarkę szkolną, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3) Pedagog szkolny lub pielęgniarka powiadamiają rodziców ofiary wypadku oraz 

wychowawcę klasy o zajściu. 

4) Rodzice decydują o dalszym leczeniu dziecka. 

5) W przypadku zagrożenia życia pielęgniarka, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa karetkę 

pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców. 

6) Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy lekarskiej, ale bez możliwości udzielenia 

zgody na operację, sprawuje nauczyciel będący świadkiem wypadku lub inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora. 

7) Nauczyciel będący świadkiem wypadku wpisuje zdarzenie do Księgi Wypadków. 

8) Szkolna służba BHP, na polecenie dyrektora, ustala okoliczności wypadku i wszczyna 

postępowanie powypadkowe. 

6. Postępowanie w przypadku myśli samobójczych ucznia. 

1) W przypadku podejrzeń, że uczeń może przejawiać skłonności samobójcze należy z nim 

przeprowadzić rozmowę, wyciszyć dziecko i zapewnić mu opiekę. 

2) Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga, przeprowadzają rozmowę z uczniem, 

zbierają informacje. Informują rodziców i dyrektora o zaistniałej sytuacji. 
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3) W razie stwierdzenia poważnego zagrożenia, w porozumieniu z prawnym opiekunem 

dyrektor wzywa pogotowie. 

4) Pedagog udziela informacji rodzicom o pomocy specjalistycznej. 

5) Pedagog i nauczyciele uczący powinni obserwować zachowania ucznia. 

 

7. Postępowanie w sytuacji niezgłoszonej nieobecności nauczyciela: 

 

1) Każdy pracownik szkoły, który zauważy nieobecność nauczyciela i uczniów bez opieki, 

powiadamia dyrekcję szkoły. 

2) Tymczasową opiekę nad grupą sprawuje pracownik szkoły, który zauważył uczniów bez 

opieki. 

3) Dyrekcja szkoły organizuje zastępstwo. 

 

8. Postępowanie w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność opuszczenia przez ucznia sali 

podczas trwania zajęć: 

 

1) Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniem podczas trwania zajęć i pozwala na opuszczanie 

sali tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. do toalety). 

2) W sytuacji, gdy dziecko ma problemy zdrowotne i musi często korzystać z toalety, rodzic 

jest zobowiązany poinformować o problemie wychowawcę i przedstawić stosowne 

zaświadczenie lekarskie. 

3) W sytuacjach szczególnych (złe samopoczucie, gorączka, bóle brzucha itp.) uczeń jest 

wypuszczany z klasy pod opieką pracownika obsługi i prowadzony do pielęgniarki. 

4) Pielęgniarka ocenia stan zdrowia dziecka, udziela pomocy, jeśli jest taka konieczność, 

dzwoni do rodziców i powiadamia wychowawcę o decyzji rodziców w sprawie zwolnienia 

ucznia z lekcji. 

5) Do czasu zgłoszenia się rodziców po dziecko opiekę nad nim sprawuje pielęgniarka. 

6) Kiedy pielęgniarka jest nieobecna wyżej wymienione czynności wykonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

 

9. Postępowanie w przypadku zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych: 
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1) Zwolnienie uczniów następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców, 

pielęgniarki szkolnej albo własnej decyzji wychowawcy lub nauczyciela uczącego w klasie 

w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

2) Jeśli rodzic, w celu zwolnienia dziecka z zajęć, osobiście przychodzi do szkoły bądź 

kontaktuje się z wychowawcą telefonicznie, nauczyciel zapisuje notatkę w dzienniku 

(,,Kontakty z rodzicami”). 

3) Zwolnienia może dokonać nauczyciel - opiekun, gdy dziecko reprezentuje szkołę, np. 

w zawodach sportowych lub konkursach pozaszkolnych, uprzedzając o tym fakcie 

wychowawcę klasy przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

4) Wychowawca lub nauczyciel uczący poinformowany o zwolnieniu ucznia wpisuje 

w dzienniku lekcyjnym nieobecność usprawiedliwioną lub ,,zw” (zwolniony). 

5) W przypadku, gdy nauczyciel prowadzący lekcję stwierdzi brak ucznia, który był obecny na 

poprzednich zajęciach, a nie posiada wiedzy o jego zwolnieniu, wpisuje w dzienniku 

lekcyjnym nieobecność nieusprawiedliwioną i po zakończonych zajęciach powiadamia 

o tym fakcie wychowawcę. 

6) Wychowawca klasy ustala przyczynę nieobecności ucznia. 

 

10.  Postępowanie w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku 

wybuchowego. 

1) Należy zachować spokój. 

2) Natychmiast powiadomić dyrektora szkoły. 

3) Uzyskać jak najwięcej informacji. 

4) Dyrektor powiadamia policję i zarządza ewakuację szkoły. 

 

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ 

Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 

ze zmianami), 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r., 

nr 33, poz.178 z późn. zm.), 

Ustawa z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 ze zm.) 
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Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 ze zm.), 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 

(Dz.U. nr 209, poz. 1245) 

 

1. Postępowanie wobec ucznia posiadającego przy sobie substancję przypominającą 

narkotyk: 

1) Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń posiada substancję przypominającą 

narkotyk, natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego 

oraz wychowawcę klasy.  

2) Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 

dyrektora lub innego pracownika szkoły – żąda, aby uczeń przekazał mu podejrzaną 

substancję, pokazał zawartość torby szkolnej i kieszeni we własnej odzieży oraz innych 

przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

3) Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja. 

4) Wychowawca klasy lub pedagog szkolny powiadamia rodziców o podejrzeniach i wzywa 

ich do niezwłocznego stawienia się do szkoły. 

5) Jeżeli uczeń wyda podejrzaną substancję dobrowolnie, pedagog szkolny, we współpracy 

z pracownikiem, który zaobserwował zdarzenie lub wychowawcą klasy, próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję i z ustaleń tych sporządza notatkę. 

A wydaną przez ucznia, odpowiednio zabezpieczoną substancję przekazuje bezzwłocznie 

policji. 
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6) W przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania, odmówi przekazania pracownikowi szkoły 

podejrzanej substancji, pedagog lub dyrektor wzywa policję. 

 

2. Postępowanie wobec ucznia znajdującego się pod wpływem środków odurzających: 

1) Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował zachowanie ucznia, mogące wskazywać 

na użycie środków odurzających natychmiast reaguje na takie zachowanie i odizolowuje 

go od reszty klasy, pozostawiając go pod opieką innego pracownika szkoły oraz powiadamia 

o tym fakcie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły oraz pielęgniarkę szkolną. 

2) Pielęgniarka udziela pierwszej pomocy medycznej, a w przypadku jej nieobecności – szkoła 

wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela 

pomocy medycznej. 

3) W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) – pedagog szkolny, dyrektor lub 

pielęgniarka wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Podczas udzielania pomocy 

medycznej opiekę nad uczniem sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, ale bez 

możliwości udzielania zgody na operację. 

4) Pedagog szkolny powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców ucznia o podejrzanym 

zachowaniu, wskazującym na użycie przez ucznia środków odurzających. 

5) Pedagog szkolny i wychowawca podejmują rozmowę z rodzicami ucznia na temat 

podejrzenia o użycie przez ucznia środków odurzających i zobowiązują ich do odebrania 

dziecka ze szkoły. Fakt ten odnotowują w swojej dokumentacji. 

6) Rodzice decydują o dalszym leczeniu swojego dziecka. Gdy rodzice odmówią odebrania 

dziecka, o pozostawieniu ucznia w szkole czy przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom 

policji decyduje lekarz, w porozumieniem z dyrektorem szkoły. 

7) W przypadku, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

odmówią przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, sieje zgorszenie albo zagraża zdrowiu 

czy życiu innych, pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zawiadamia 

policję. 
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8) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń przed ukończeniem 17 roku życia znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub narkotyków – dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia 

o tym policji lub sądu rodzinnego. 

 

3. Postępowanie w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się substancja przypominająca 

narkotyk: 

1) Każdy pracownik, który znajduje na terenie szkoły podejrzaną substancję przypominająca 

narkotyk, natychmiast reaguje i zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza ją i przekazuje 

pedagogowi szkolnemu. 

2) Pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w miarę możliwości próbuje ustalić 

do kogo znaleziona substancja należy, po czym wzywa policję. 

3) Po przyjeździe policji przekazuje zabezpieczoną substancję i dzieli się z policją swoimi 

ustaleniami dotyczącymi szczegółów zdarzenia. 

 

4. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, 

używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji: 

1) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien przekazać uzyskaną informację 

wychowawcy klasy. 

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga / psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka 

do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, pedagog szkolny 
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po konsultacji z dyrektorem pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5) Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem, 

psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog 

szkolny powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

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

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

5. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

Przez czyn karalny rozumie się każde z wymienionych zachowań, jeżeli jego sprawcą jest uczeń, 

który ukończył 13 rok życia, a nie ukończył 17 roku życia. 

Przez przestępstwo rozumie się każde z wymienionych zachowań, którego sprawcą jest uczeń, 

który ukończył 17 rok życia. 

Wybrane kategorie przestępstw i czynów karalnych ściganych z urzędu: 

A. Z kodeksu karnego: 

a. art. 158 § 1 – udział w bójce lub pobiciu, 

b. art. 207 – znęcanie psychiczne i fizyczne, 

c. art. 278 – kradzież, 

d. art. 279 § 1 – kradzież z włamaniem, 

e. art. 280 – rozbój, 

f. art. 281 – kradzież rozbójnicza, 

g. art. 240 § 1 –niezawiadomienie o przestępstwie, czynie karalnym, 

h. art. 270 – podrabianie dokumentów. 
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B. Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: 

a. posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

b. udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia, 

c. wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

1) Każdy pracownik szkoły, który posiada wiedzę na temat popełnienia czynu karalnego lub 

przestępstwa, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

2) Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3) Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pedagogowi szkolnemu 

lub dyrektorowi szkoły pod opiekę. 

4) Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy. 

5) Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu 

znana. 

6) Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących  

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża  

i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

 

6. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

1) Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2) Udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły. 

3) Wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegającym demoralizacji  

i przestępczości nieletnich. 
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UWAGA: 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach 

(…)” albo, gdy wyczerpane zostają środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 

sytuacji, w której obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów wizyta policji 

w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi. 

Przesłuchanie nieletniego może być dokonane przez Policję, a w wyjątkowych wypadkach 

działający na podstawie szczególnego upoważnienia organ administracji państwowej. 

Przesłuchanie nieletniego odbywa się w obecności rodziców lub opiekuna albo obrońcy, a jeżeli 

zapewnienie ich obecności byłoby w danym wypadku niemożliwe, należy wezwać nauczyciela, 

przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie lub przedstawiciela organizacji społecznej, 

do której zadań statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie 

procesu ich resocjalizacji. 

Za przypadki , gdy przesłuchanie nieletniego odbywa się bez obecności rodziców lub 

prawnych opiekunów można uznać między innymi: 

 niemożność skontaktowania się z Rodzicami, bo ich numer telefonu przestał być aktualny 

(zmiana operatora bez powiadomienia szkoły), 

 wyjazd Rodziców za granicę w celach zarobkowych, 

 pobyt Rodziców w miejscu znacznie odległym od szkoły lub miejsca przesłuchania, 

 nieobecność Rodziców w miejscu zamieszkania z innych powodów 

Przebieg czynności 

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi legitymację służbową.  

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji.  

3. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje 

wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane związku ze 

sprawą. Dyrektor wyznacza pomieszczenie, w którym uczeń zostanie przesłuchany. 

4. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchania nieletniego, dyrektor 

wyznacza nauczyciela, pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach. 
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7. Postępowanie wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne: 

 

1) Nauczyciel – świadek agresywnego zachowania przerywa zdecydowanie i stanowczo 

negatywne zachowanie.  

2) Wycisza ucznia i próbuje rozwiązać problem (nie odsyła ucznia z klasy). 

3) W sytuacjach kryzysowych wzywa pomoc (może korzystać z telefonu komórkowego bądź 

woła o pomoc), dziecko może być odprowadzone do przyjaznego pokoju przez innego 

nauczyciela. Jeśli agresja nie ustępuje należy zawiadomić rodzica, w razie konieczności 

wezwać pogotowie. 

4) Powiadamia wychowawcę klasy lub w razie jego nieobecności pedagoga szkolnego 

 o zdarzeniu. 

5) Nauczyciel wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności 

świadków zdarzenia, mającą na celu wyjaśnienie sytuacji, uświadomienie sprawcy 

nieodpowiedniego zachowania i poinformowanie go o konsekwencjach czynu. Udziela 

również kary zgodnie z systemem kar określonych w Statucie. 

6) Nauczyciel wychowawca sporządza notatkę (w dzienniku elektronicznym, zeszycie uwag) 

zawierającą opis zdarzenia, dane sprawcy i ofiary oraz innych osób uczestniczących 

w zdarzeniu. 

7) Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy i ofiary o zajściu 

i formach podjętej interwencji.  

8) Pedagog szkolny przeprowadza diagnozę problemu oraz proponuje rodzicom (prawnym 

opiekunom) przebadanie ucznia w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w celu ustalenia 

przyczyn agresywnego zachowania. 

9) Zespół (wychowawca i pedagog szkolny), uczeń, rodzice ucznia ustalają i podpisują 

kontrakt zawierający plan działań mający na celu poprawę zachowania ucznia.  

10) W przypadku rażących zaniedbań rodziców lub ich niewydolności wychowawczej pedagog 

szkolny w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły kieruje sprawę na policję lub 

do sądu rodzinnego. 

8. Postepowanie w przypadku zachowań agresywnych ucznia wobec nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły. 

Za zachowania agresywne uważa się: lekceważące i obraźliwe zachowanie wyrażone w słowach 

lub gestach, nagrywanie lub fotografowanie bez ich zgody, naruszenie prywatności i własności 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, pomówienie i oszczerstwa, naruszenie nietykalności 
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osobistej, groźby, naruszenie godności osobistej za pomocą sieci internetowej lub innych form 

przekazu. 

1) W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela     

lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który 

powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu dyrektorowi szkoły w 

formie pisemnej. 

      2) Dyrektor informuje rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. 

3) Dyrektor podejmuje kroki adekwatne do zagrożenia (np. zawiadomienie policji, wezwanie 

pogotowia). 

      4) Dyrektor bada sprawę i sporządza szczegółową dokumentację z zajścia. 

5) Jeżeli sprawa nie wymaga interwencji policji, wychowawca, poszkodowany nauczyciel 

(pracownik), rodzice i uczeń (jeśli była grupa uczniów, to każdy z nich indywidualnie) spisują 

kontrakt. 

 6) Wychowawca monitoruje przestrzeganie zapisu kontraktu. 

7) Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie dotrzymują kontraktu, wychowawca zawiadamia dyrektora 

szkoły. 

      8) Dyrektor składa doniesienie na policję. 

 

9. Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu  

dziecka w rodzinie lub środowisku. 

 

1) Rozmowa z informatorem i dzieckiem przeprowadzana przez wychowawcę i pedagoga, 

powiadomienie dyrektora szkoły. 

2) Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dziecku. 

      3)Zgromadzenie jak najwięcej informacji i dowodów. 

 4) Wezwanie rodzica, który nie był domniemanym sprawcą. W przypadku, kiedy rodzic osłania     

sprawcę, dziecko pozostaje pod opieką pedagoga, nie opuszcza szkoły. 

Dyrektor wzywa policję. 

5)Wskazanie instytucji pomagających ofiarom molestowania. 

6)Po powrocie do szkoły otoczenie dziecka szczególną opieką. 

 

10. Procedury na wypadek podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. 
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1.   Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy lub do 

pedagoga podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie ucznia – przy zgłoszeniu 

należy sporządzić notatkę służbową i powiadomić dyrektora. 

2. Pedagog przeprowadza z dzieckiem rozmowę (wywiad) wyjaśniającą i sporządza notatkę z 

rozmowy. 

3.  Wychowawca i pedagog wzywają  na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego  w 

celu wyjaśnienia sytuacji. Jeśli występuje przemoc w rodzinie, dyrektor powiadamia policję. 

4. Pedagog szkolny bierze udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego w ramach 

procedury „Niebieskiej Karty”. 

  

11. Postępowanie w przypadku kradzieży w szkole: 

1) Uczeń ma obowiązek zawiadomić nauczyciela o kradzieży natychmiast po stwierdzeniu tego 

faktu (jeśli kradzież nastąpiła na przerwie - wychowawcę lub pedagoga szkolnego). 

2) Prowadzący przerywa zajęcia, ustala okoliczności zdarzenia: 

- nauczyciel prosi, aby uczniowie opróżnili tornistry i zawartość kieszeni (uczniowie mają 

prawo odmówić), 

- przeprowadza rozmowy z grupą (poinformowanie o możliwych konsekwencjach czynu). 

3) W przypadku znalezienia rzeczy: 

- nauczyciel powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły, 

- pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia wychowawcę oraz rodziców 

poszkodowanego. 

4) W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży następuje: 

- rozmowa wychowawcy, pedagoga ze sprawcą kradzieży, 

- powiadomienie rodziców ( opiekunów prawnych) sprawcy i rozmowa z nimi, 

- zadośćuczynienie pokrzywdzonemu (zwrot przedmiotów, przeprosiny), 

- udzielenie kary zgodnie z systemem kar określonych w Statucie. 

5) W przypadku nieznalezienia skradzionej rzeczy i trudności z ustaleniem sprawcy: 

- nauczyciel powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły, 

- pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców poszkodowanego, 

informuje poszkodowanego o jego prawach. 

6) W przypadku powtórzenia się kradzieży dokonanej przez tego samego ucznia pedagog 

wzywa policję i powiadamia sąd rodzinny. 
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7) W przypadku dokonania kradzieży poza terenem szkoły następuje: 

- rozmowa wychowawcy, pedagoga ze sprawcą kradzieży, 

- wychowawca lub pedagog w porozumieniu z wychowawcą powiadamia o zdarzeniu 

rodziców (wezwanie do szkoły) oraz policję. 

- udzielenie kary zgodnie z systemem kar określonych w Statucie Szkoły, 

 

III PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA 

SZKOLNEGO 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ze zmianami), (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

ze zm.) 

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. 

1. Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego: 

1) Nauczyciel sprawdza systematycznie frekwencję uczniów. 

2) Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych. 

3) Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie ustalonym 

w „Sposobie egzekwowania obowiązku szkolnego”. 

4) Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca 

powiadamia o nieobecnościach rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

5) Informacja może być przekazana telefonicznie (należy to odnotować w dzienniku) lub 

listownie. Rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia 

nieobecności dziecka. 

6) W przypadku braku współpracy rodzica (prawnego opiekuna) z wychowawcą – rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach, dniach otwartych, nie wyraża chęci spotkania indywidualnego 

oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca 

zgłasza fakt pedagogowi szkoły. 
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7) Pedagog sprawdza nieobecności ucznia poprzez: 

a) rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły, 

b) wywiad w domu rodzinnym ucznia, 

c) wywiad przeprowadzony w obecności pracownika lub Straży Miejskiej lub przez 

pracowników MOPS. 

8) Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze 

w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia. 

9) W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły 

kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim 

jest gmina. 

10)  Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą ucznia pisemnie informuje Sąd 

Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się od obowiązku szkolnego. 

 

2. Postępowanie nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze: 

1) Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej 

i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego. 

2) Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności 

i rozwiązania problemów szkolnych ucznia. 

3) Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem 

działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy. 

4) W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem nauczyciel inicjuje 

spotkania z członkami zespołu wychowawczego (złożonego z nauczycieli uczących klasę, 

do której uczęszcza uczeń) celem uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu 

problemów wychowawczych. 

5) Nauczyciel informuje rodzica o możliwościach uczestnictwa w spotkaniu zespołu 

wychowawczego. 
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6) Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz 

z pisemnym zobowiązaniem rodzica. 

7) Pedagog we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów 

wychowawczych i emocjonalnych ucznia. 

8) Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej 

edukacji ucznia. 

9) W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w Poradni PP, a dotyczące 

ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą 

dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym. 

10) Na najbliższej Radzie Pedagogicznej zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym 

problemem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dzień dzisiejszy. 

 

3. Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia: 

1) W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 ustawy Karty 

Nauczyciela, w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi 

się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające. 

a) Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę 

wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem (opiekunem prawnym). 

b) Włącza w rozmowę wyjaśniającą wicedyrektora, pedagoga szkoły i wychowawcę klasy. 

c) Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności 

osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje 

w postaci: 

a. upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/, 

b. upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/. 
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d) Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nastąpiło naruszenie godności 

osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani 

zainteresowani. 

e) Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień 

uczestników postępowania. 

2) Jeżeli powyższa procedura potwierdza powtarzające się naruszenie godności osobistej 

ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor 

szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej. 

3) W przypadku ewidentnego naruszania godności osobistej ucznia niezwłocznie wszczyna się 

procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez 

prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania. 

 

4. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel nie radzi sobie z dyscypliną na lekcji: 

1) Powiadamia o zajściu wychowawcę klasy (może użyć telefonu komórkowego w czasie 

trwania zajęć), a w przypadku jego nieobecności pedagoga albo wicedyrektora i dyrektora 

(zachowując wskazaną kolejność). 

2) Wychowawca każdorazowo przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą przebieg 

zdarzenia. 

3) Wychowawca powiadamia rodziców o zachowaniu ich dziecka. 

4) Rozmowę wg własnego uznania przeprowadza telefonicznie bądź na terenie szkoły. 

5) Ze spotkania sporządza notatkę. 

6) Każdorazowo informuje rodzica o możliwości skorzystania z pomocy psychologa 

i pedagoga na terenie szkoły. 

7) W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dziecka lub bezpieczeństwu innego dziecka 

wychowawca przekazuje informację do rozpatrzenia pedagogowi szkolnemu. 

8) Pedagog uruchamia odrębną procedurę tj.: 
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a) zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (lub prawnego opiekuna) 

i przeprowadza z nim rozmowę pogłębiając przy tym wiedzę na temat ucznia, jego 

rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, 

b) pedagog po zdiagnozowaniu sytuacji ucznia i konsultacji z psychologiem podejmuje 

kroki wspierające rodzica w celu skierowania dziecka na pogłębioną diagnostykę. 

9) Równolegle pedagog i psycholog przekazują wskazówki do dalszej pracy w zespole 

klasowym. 

10)  Dla poszczególnych przypadków prowadzona jest oddzielna dokumentacja. 

11)  O prowadzonych procedurach powiadomiony zostaje dyrektor szkoły. 

 

5. Postępowanie z uczniem nieprzestrzegającym regulaminu świetlicy: 

1) Każdy uczeń dojeżdżający ma obowiązek przebywania w świetlicy przed i po lekcjach. 

2) Jeżeli dziecko przyjeżdża do szkoły bądź wraca do domu z rodzicem/ prawnym opiekunem, 

rodzic/ prawny opiekun pisze stosowne oświadczenie lub osobiście informuje nauczyciela 

świetlicy o tym fakcie. 

3) W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza do świetlicy bądź łamie inne punkty regulaminu, 

nauczyciel świetlicy informuje telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego rodziców ucznia oraz powiadamia wychowawcę klasy. 

4) Wychowawca rozmawia z uczniem i obniża mu ocenę w ramach bieżącego oceniania 

zachowania (kategoria: ,,Stosunek do obowiązków szkolnych”). 

 

IV PROCEDURY WSPIERANIA INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA WEDŁUG 

JEGO POTRZEB 

 

Podstawa prawna: 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U  Nr 51 poz. 458 oraz Dz. U. z 2003r. Nr 210, poz. 2041), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2009r. Nr4, poz. 17), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2002r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program i tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu i toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28 ), 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114), 

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

z 17 listopada 2010 r. Indywidualny tok nauczania, 

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. 

 

1. Postępowanie wobec ucznia mającego trudności w opanowaniu wiadomości  

i umiejętności (deficyty rozwojowe, specyficzne trudności w nauce, dysleksja, itd. ): 

 

1) Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów po uzyskaniu zgody 

rodziców kieruje ucznia do PPP na badania. 

2) Druk skierowania wypełnia wychowawca z nauczycielem przedmiotu. 

3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, na podstawie przeprowadzonych badań, wystawia 

opinię lub orzeczenie o uczniu ze wskazaniem stosowania wymagań zgodnych 

ze stwierdzonymi dysfunkcjami. 

4) Rodzice mogą nie wyrazić zgody na udostępnienie opinii lub orzeczenia w szkole. 

5) Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stosowania zaleceń zawartych w opinii lub 

orzeczeniu. 
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6)  Pedagog szkolny i nauczyciele udzielają pomocy uczniom, organizując dla nich zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze i pomoc koleżeńską oraz udzielają instruktażu 

rodzicom. 

 

2. Postępowanie wobec ucznia zdolnego (uzyskującego wybitne wyniki  

z przedmiotu nauczania): 

1) Nauczyciel przedmiotu lub rodzic (prawny opiekun) pisze wniosek, wraz z uzasadnieniem, 

do dyrektora szkoły o indywidualny tok nauki przedmiotu, z którego uczeń uzyskuje 

wybitne wyniki nauczania. 

2) Rada pedagogiczna pozytywnie opiniuje wniosek. 

3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, na wniosek rodziców, na podstawie 

przeprowadzonych badań psychologiczno – pedagogicznych wystawia opinię o uczniu 

ze wskazaniem do indywidualnego toku nauczania przedmiotu. 

4) Dyrektor szkoły kieruje wniosek do organu prowadzącego. 

5) Organ prowadzący pozytywnie opiniuje wniosek i przyznaje stosowne środki finansowe 

na prowadzenie indywidualnego toku nauczania z uczniem. 

6) Nauczyciel przedmiotu prowadzi z uczniem zajęcia edukacyjne wg indywidualnego toku 

nauczania przedmiotu.  

7) Uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny w trybie i na zasadach określonych 

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

 

3. Postępowanie w sytuacji konieczności objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym: 

1) Lekarz specjalista wystawia rodzicom na piśmie diagnozę, ze wskazaniem nauczania 

indywidualnego na określony czas. Wychowawca klasy pisze opinię o uczniu. 

i. Rodzice kierują wniosek do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

dołączając do wniosku opinię lekarską i opinię wychowawcy klasy. 

ii. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydaje 

orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego w domu chorego ucznia. 
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iii. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

wydanie zgody na nauczanie indywidualne w domu chorego ucznia i 

przyznanie stosownych środków na jego realizację. 

iv. Organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nauczaniu indywidualnym i 

przyznaje odpowiednie środki na jego realizację. 

v. Wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele realizują podstawę 

programową przedmiotów w domu chorego ucznia. 

 

4. Postępowanie wobec ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej: 

1) Wychowawca klasy na podstawie diagnozy wychowawczej identyfikuje problem i zgłasza 

pedagogowi szkolnemu potrzebę pomocy uczniowi. 

2) Pedagog szkolny analizuje sytuację ucznia na podstawie przeprowadzonych ankiet, rozmów 

z rodzicami i wywiadów. 

3) Rodzice wyrażają zgodę i chęć uzyskania pomocy z MOPS- u lub szkoły. 

4) Pedagog szkolny pomaga rodzicom w uzyskaniu pomocy z MOPS- u lub organizuje pomoc 

na miarę możliwości szkoły. 

5) Potrzebujące dziecko korzysta z bezpłatnych obiadów, jest zwolnione z opłat 

za ubezpieczenie i niektórych innych opłat, otrzymuje paczkę świąteczną ze środków 

zebranych przez sponsorów itp. 

6) O udzieleniu możliwych form pomocy uczniowi decyduje pedagog szkolny, 

w porozumieniu z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły. 

Regulamin wycieczek szkolnych i lekcji w terenie 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516). 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, 

poz. 69 2003r.) 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz.602) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 1997 roku zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 18, poz. 102 ). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. nr 101, 

poz.1095). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. nr 72, poz. 752). 

Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1150) 

 
 Postanowienia ogólne: 

 

1) Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor lub upoważniona przez niego osoba. 

2) Opiekunem lub kierownikiem może być tylko nauczyciel. 

3) Najpóźniej na 2 tygodnie przed planowaną wycieczką jej kierownik powinien przedstawić 

dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie do zatwierdzenia:  

- dwa egzemplarze wypełnionej karty wycieczki (z których jeden pozostaje w szkole, a 

drugi zabierany jest na wycieczkę); 

- co najmniej dwa egzemplarze listy uczestników (jedna pozostaje w szkole); 

- pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci w wycieczce wraz 

z zobowiązaniem do zapewnienia im bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki 

i zakończenia wycieczki a domem; 

- regulamin wycieczki opracowany przez kierownika wycieczki wraz z wykazem 

uczestników wycieczki, którzy zostali z nim zapoznani. 
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4) Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna – do 20 osób 

w przypadku wycieczek autokarowych, do 10 osób w przypadku wycieczek pociągiem oraz 

do 15 osób podczas wycieczek pieszych i transportem miejskim. 

5) Przy ustalaniu ilości opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie 

i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, 

środki transportu, sposób zorganizowania wycieczki itp. W związku z tym dyrektor lub 

upoważniona przez niego osoba może odmówić udzielenia zgody na przeprowadzenie 

wycieczki, nawet jeżeli spełnione zostały wcześniej wymienione wymogi. 

6) Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników. 

7) Opiekunowie powinni sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punku docelowego. 

8) W przypadku zgubienia się uczestnika wycieczki grupa pozostaje pod opieką jednego 

z opiekunów w miejscu, gdzie zauważono nieobecność. Drugi z opiekunów udaje się 

na poszukiwanie wcześniej przemierzoną trasą. Zagubiony uczestnik ma obowiązek 

pozostania w miejscu, w którym zauważył brak grupy. 

9) Wyruszając na wycieczkę należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy, do której mają dostęp 

tylko osoby upoważnione przez kierownika wycieczki. 

10) Wskazane jest również posiadanie przynajmniej 1 butelki wody mineralnej niegazowanej, 

rolki ręczników papierowych, papieru toaletowego i kilku foliowych torebek.  

11) Na podanie leków wymagana jest zgoda rodziców. 

 

 

I  Wycieczki autokarowe: 

1) Nie wolno organizować wycieczek przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. 

2) Liczba uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w autokarze. 

3) Przed odjazdem sprawdzić, czy kierowca zgłosił autokar do kontroli i czy ma stosowne 

potwierdzenie, że pojazd jest sprawny. 

4) Miejsca przy drzwiach powinny zająć osoby dorosłe. Kierownik wycieczki powinien zająć 

miejsce obok kierowcy, opiekunowie zajmują miejsca równomiernie w całym autokarze, 

w tym przynajmniej jeden z tyłu. 

5) Przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie 

ewakuacji. 

6) W czasie jazdy dzieci nie mogą: chodzić po autobusie, stawać na siedzeniach, wychylać się 

przez okna, wyrzucać przedmiotów przez okna. 
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7) Autobus zatrzymuje się jedynie w miejscach bezpiecznych, do tego wyznaczonych. 

 

II  Lekcje i zajęcia pozalekcyjne w terenie: 

 

1) Opiekunem lub kierownikiem może być tylko nauczyciel.  

2) Maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna  

a. - na terenie miasta i najbliższej okolicy – do 30 osób; 

b. - poza obszarem miasta i najbliższej okolicy – do 15 osób. 

3) Jeżeli lekcja lub zajęcia przedmiotowe mają odbyć się podczas planowanej lekcji danego 

przedmiotu, należy zapisać fakt wyjścia poza teren szkoły w zeszycie wyjść oraz odnotować 

fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym. 

4) Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie 

czwórkami, na czele grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najsłabsi 

i najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy 

wraz z opiekunem. 

5) W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach wyznaczonych 

(pasy), zgodnie z przepisami. 

 

IV  Wycieczki rowerowe: 

1) Uczestnikami wycieczki mogą być uczniowie posiadający kartę rowerową. 

2) Dokument ten muszą oni posiadać ze sobą w czasie wycieczki. 

3) Wyposażenie rowerów musi być zgodne z wymogami przepisów prawa o ruchu drogowym. 

4) Kierownik wycieczki lub upoważniony przez niego opiekun przed wyjazdem ma obowiązek 

sprawdzić stan techniczny rowerów oraz sposób umocowania bagaży. 

5) Ze względu na specyfikę wycieczki przed wyjazdem opiekunowie muszą zwrócić 

szczególną uwagę na stan zdrowotny uczestników. 

6) Za wyposażenie wycieczki w niezbędny sprzęt techniczny (klucze, części zapasowe) 

odpowiada kierownik wycieczki. 

7) Przed wyjazdem wskazane jest przećwiczenie jazdy w kolumnie ze szczególnym 

uwzględnieniem: ruszanie z miejsca, jazda ciągła, zatrzymywanie, parkowanie. 

8) Osoba, której rower nie spełnia wymogów technicznych, nie może wziąć udziału 

w wycieczce. 
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9) Uczestnicy wycieczki poruszają się w kolumnach. Kolumna rowerów nie może 

przekraczać 15 osób, w tym 2 opiekunów. Odstęp między rowerami w kolumnie powinien 

być bezpieczny i wynosić długość roweru. 

10) W przypadku gdy w wycieczce bierze udział więcej osób, należy utworzyć odpowiednio 

większą liczbę kolumn z zachowaniem zasady 2 opiekunów na 1 kolumnę. Odstęp między 

kolumnami musi wynosić 200 m. 

11) Kolumnę rowerową prowadzi i zamyka opiekun. 

12) Uczestnicy wycieczki rowerowej w czasie jazdy nie mogą korzystać z telefonów 

komórkowych. 

 

 

Opracował zespół ds. prawa:     

Jolanta Gieczys 

Jerzy Gugołek 

Janusz Koc 

Elżbieta Leszczyńska 

 

 

Rada Pedagogiczna została zapoznana w dniu 15.04.15r. 

 


