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I. Bezpieczny budynek i jego otoczenie 

1.  Przebywanie w budynku szkoły 

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli. 

2. Dyżur nauczycielski rozpoczyna się o godzinie 7.50. 

3. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły pozostawiają je w szatni pod opieką nauczycieli 

dyżurujących, uczniowie samodzielnie udają się przed sale lekcyjne lub do świetlicy. 

4. Rodzice po przyprowadzeniu dzieci do szkoły niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 

5. W czasie trwania zajęć lekcyjnych drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte na klucz. 

Za zabezpieczenie drzwi wejściowych odpowiada pracownik obsługi pełniący dyżur zgodnie 

z harmonogramem.  

6. Interesanci są kierowani do sekretariatu szkoły przez pracownika obsługi pełniącego dyżur 

przy drzwiach wejściowych. 

2.  Rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych 

1. Uczniowie zapisani do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy w godzinach 

7.00 – 17.30, zgodnie z deklaracją rodzica złożoną w formie Karty zgłoszenia dziecka do 

świetlicy. 

2. Uczniowie niekorzystający ze świetlicy przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut 

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 

3. Obowiązkiem uczniów klas IV – VIII, którzy przyszli do szkoły po godzinie 8.10 i nie mają 

1 lub 2 lekcji jest przebywanie w świetlicy lub w bibliotece. 

4. Uczniowie przebywający w szkole pozostają pod opieką nauczycieli w czasie zajęć 

szkolnych i przerw śródlekcyjnych. 

7. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I – III są sprowadzani do szatni przez nauczyciela 

mającego z nimi ostatnią lekcję i przekazani rodzicom/opiekunom. 

8. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej są do niej odprowadzane przez nauczyciela 

mającego z nimi ostatnią lekcję. 

5. Dzieci nieodebrane przez osoby upoważnione odprowadzane są do świetlicy szkolnej. 

6. Uczeń klasy I-III ma prawo opuścić szkołę po zakończeniu zajęć w danym dniu zgodnie 

z oświadczeniem o samodzielnym powrocie do domu złożonym przez rodziców/prawnych 

opiekunów. Oświadczenia przechowuje wychowawca w dokumentacji klasowej.  

7. Wykaz uczniów klas I-III, którzy  

a) mają zgodę na samodzielny powrót do domu,  

b) pozostają pod opieką świetlicy szkolnej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich 

zakończeniu wychowawca składa do sekretariatu szkoły i aktualizuje go na bieżąco.  

8. Uczniowie nie mogą być oddani pod opiekę osoby w stanie nietrzeźwym. W takim 

przypadku nauczyciel wzywa do odebrania dziecka inną osobę wskazaną w upoważnieniu do 

odbioru. W sytuacji, kiedy nikt z osób upoważnionych nie zgłosi się po ucznia, szkoła wzywa 

policję. 

9. Uczniowie niekorzystający ze świetlicy szkolnej po zakończeniu obowiązkowych zajęć 

lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych niezwłocznie opuszczają szkołę.  
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3.  Organizacja zajęć dydaktycznych 

1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z 

planem zajęć uczniów. 

2. Początek każdej lekcji sygnalizują dwa dzwonki.  

a) Po pierwszym dzwonku uczniowie i nauczyciele niezwłocznie udają się do sal lekcyjnych.  

b) Drugi dzwonek (następujący dwie minuty po pierwszym) sygnalizuje rozpoczęcie zajęć.  

3. Jeden dzwonek kończy zajęcia lekcyjne. 

4.  Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych. Nie mogą samowolnie 

oddalać się poza jej budynek. 

5. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza obecności, nieobecności 

uczniów i na bieżąco notuje spóźnienia. 

6. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji za pośrednictwem 

modułu Zastępstwa w dzienniku elektronicznym. Informacje o zmianach umieszczane są 

także na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy gabinecie wicedyrektora oraz w Księdze 

zastępstw znajdującej się w pokoju nauczycielskim. 

7. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali. Odpowiadają 

za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

8. Każda sala ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje swoich uczniów na pierwszej 

lekcji w każdym roku szkolnym. 

4.  Organizacja przerw międzylekcyjnych. 

1. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela:  

a) na korytarzach szkolnych,  

b) w stołówce szkolnej, gdy uczeń spożywa posiłek, 

c) w bibliotece, 

d) w sali gimnastycznej, 

e) w salach lekcyjnych.  

2. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami, pełniąc dyżury wg harmonogramu ustalonego 

przez dyrektora szkoły. Nauczyciel jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 

Regulaminu dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych obowiązującego w szkole 

– Załącznik nr 1 do niniejszych Procedur. 

3. Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają, uczniowie spędzają niektóre przerwy na 

dziedzińcu przed szkołą lub na tzw. patio. Wtedy nauczyciele wyznaczeni do pełnienia 

dyżuru na górnym holu/dziedzińcu, sprawują opiekę nad uczniami na dziedzińcu przed 

szkołą.  Nauczyciele wyznaczeni do pełnienia dyżuru na dolnym holu/dziedzińcu sprawują 

opiekę nad uczniami na patio.  

4. Podczas przerw, które uczniowie spędzają na dziedzińcu szkolnym, furtki prowadzące na 

ulicę są zamknięte. 

5. Przerwy, które uczniowie spędzają na świeżym powietrzu, ustala dyrektor w porozumieniu z 

Samorządem Uczniowskim. 
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6. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie są zobowiązani do zachowań, które nie 

zagrażają bezpieczeństwu własnemu i innych  uczniów oraz bezwzględnego stosowania się 

do poleceń nauczyciela dyżurującego. 

5. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych 

1. Szkoła organizuje lub współorganizuje uroczystości, imprezy, apele, konkursy, turnieje 

(zawody), koncerty, bale, dyskoteki, itp. 

2. Imprezy mogą mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, 

międzyszkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich 

i międzynarodowych. 

3. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel bądź grupa nauczycieli. Akceptacji udziela 

dyrektor szkoły. 

4. Zaplanowane imprezy i uroczystości umieszcza się w Kalendarzu imprez i uroczystości 

szkolnych będącym załącznikiem do Planu pracy szkoły opracowanym i zatwierdzonym 

przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny. 

5. Szczegóły dotyczące przebiegu imprezy organizator musi uzgodnić z dyrektorem szkoły 

przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym, nie później niż na 14 dni roboczych 

przed planowaną realizacją przedsięwzięcia. 

6. Wychowawca informuje klasę o uroczystości, jej ramowym przebiegu i obowiązkowym tego 

dnia stroju. 

7. W dniu imprezy główny organizator koordynuje i nadzoruje przebieg uroczystości. 

Współorganizatorzy odpowiadają za przydzielone im zadania. 

8. Podczas imprezy uczniowie klasy zajmują wyznaczone miejsce, a wychowawca bądź 

nauczyciel sprawujący nad nimi opiekę siada obok klasy i czynnie nadzoruje zachowanie 

uczniów, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 

9. Organizacja wycieczek szkolnych przebiega zgodnie z Warunkami i sposobami 

organizowania krajoznawstwa i turystyki przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza 

Korczaka w Sulejówku oraz regulaminem tych wycieczek – Załącznik nr 2 do niniejszych 

Procedur. 

6.  Regulamin sal lekcyjnych 

 Postanowienia ogólne  

1. Sale lekcyjne przeznaczone są do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

2.  Z sal lekcyjnych mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły.  

3. Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Postanowienia szczegółowe  

1. Po pierwszym dzwonku sygnalizującym początek lekcji uczniowie czekają przed salą na 

nauczyciela.  

2. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela.  

3. Po rozpoczęciu zajęć nie wolno zostawiać plecaków i innych rzeczy przed salą lekcyjną. 
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4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej przez uczniów bez zgody 

nauczyciela.  

5. Uczniowie nie opuszczają zajmowanego miejsca bez zgody nauczyciela.  

6. Zabrania się podchodzenia uczniom do otwartego okna i wychylania się.  

7. W czasie zajęć na stoliku uczniowskim znajdują się jedynie te przedmioty, które są niezbędne 

do lekcji. 

8. Zabrania się kołysania na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach okien. 

9. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoim miejscu pracy.  

10. Uczniowie mają prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych znajdujących się w pracowni tylko za zgodą nauczyciela w sposób zgodny 

z przeznaczeniem sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz instrukcją obsługi.  

11. Pomoce dydaktyczne i materiały do lekcji wydają i zbierają dyżurni lub uczniowie 

wyznaczeni przez nauczyciela. 

12. Z chwilą otrzymania pomocy dydaktycznych i materiałów korzystający z nich uczniowie są 

za nie odpowiedzialni. 

13. Każde uszkodzenie i zniszczenie sprzętu oraz wyposażenia sali lekcyjnej uczeń ma 

obowiązek zgłosić nauczycielowi. 

14. W razie uszkodzenia sprzętu czy wyposażenia sali lekcyjnej wynikającego z niewłaściwego 

lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, koszty naprawy ponoszą rodzice uczniów, 

którzy doprowadzili do uszkodzenia.  

15. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych określają 

Zasady korzystania przez uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka 

w Sulejówku z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych wprowadzony 

zarządzeniem dyrektora szkoły – Złącznik nr 3 do niniejszych Procedur. 

16. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości 

i rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.  

17. Do obowiązków dyżurnego należy (w przypadku nieobecności dyżurnego w szkole 

obowiązki dyżurnego przyjmuje osoba kolejna na liście uczniów): 

a) utrzymanie w czystości tablicy,  

b) otwarcie okien po zakończeniu zajęć,  

c) pozostawienie klasy w czystości i porządku po zakończeniu lekcji. 

18. W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta.  

7.  Regulamin szkolnej pracowni komputerowej 

1. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy uczniowie, a także pracownicy szkoły, 

jeśli dyrektor wyrazi na to zgodę: 

a) w czasie zajęć pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

b) po lekcjach za zgodą dyrektora lub opiekuna pracowni. 

2. Pracownią administruje opiekun pracowni, do którego obowiązków należy: 

a) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej; 



Strona 7 z 22 

 

b) instalacja i odinstalowywanie legalnego oprogramowania; 

c) zapewnienie właściwej organizacji stanowisk w pracowni. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne (także inne niż informatyka): 

a) w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia zajęć; 

b) dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych; 

c) zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni; 

d) nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP. 

4. Podczas korzystania z pracowni komputerowej każdy jej użytkownik zobowiązany jest do: 

a) zachowania spokoju i porządku;  

b) wykonywania czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji; 

c) sprawdzenia swojego stanowiska pracy zaraz po wejściu, a w razie zauważonych usterek 

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

d) uważnego czytania komunikatów pojawiających się na ekranie monitora; 

e) użytkowania sprzętu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem  

i warunkami pracy; 

f) poprawnego zakończenia pracy komputera po skończonych zajęciach. 

5. Użytkownik ma prawo: 

a) korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej; 

b) oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

c) chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi.  

6. Użytkownikowi nie wolno: 

a) samowolnie włączać i wyłączać (resetować) zestawu komputerowego; 

b) bez zgody nauczyciela dołączać lub odłączać dodatkowych urządzeń zewnętrznych 

komputera; 

c) zmieniać konfiguracji zestawu komputerowego i zainstalowanego w nim 

oprogramowania; 

d) zmieniać ustawienia: Panelu sterowania, Drukarek i Plików; 

e) instalować oprogramowania nieposiadającego odpowiednich licencji i zabezpieczeń 

zgodnych z wymaganiami obowiązującymi w placówkach oświatowych. 

8. Regulamin pracowni chemicznej 

1. W pracowni mogą przebywać uczniowie tylko w obecności nauczyciela.  

2. Każdy uczeń posiada w pracowni swoje stałe miejsce, ustalone na początku roku 

szkolnego. 

3. Uczeń wchodząc do pracowni na lekcje sprawdza czystość i wygląd swojego stanowiska 

pracy. Spostrzeżone usterki zgłasza natychmiast nauczycielowi. 

4. Doświadczenia należy przeprowadzać ściśle według opisu zawartego w podręczniku lub 

podanego przez nauczyciela. Nie wolno wykonywać prac niewchodzących w zakres 

doświadczenia. 
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5. Wszystkie substancje należy traktować jak trucizny: nie wolno ich dotykać, sprawdzać 

smaku i zapachu. 

6. Na polecenie nauczyciela można sprawdzać zapach przez skierowanie jej par ruchem 

wachlującym dłoni w kierunku nosa. 

7. Przy ogrzewaniu  substancji należy skierować wylot probówki w stronę, gdzie nikogo nie 

ma i ostrożnie poruszać nią. 

8. W pracowni nie wolno jeść i przechowywać żywności na stole. 

9. Doświadczenia należy przeprowadzać na przeznaczonych do tego celu podkładkach. 

10. Żadnych substancji i materiałów nie wolno z pracowni nikomu dawać ani brać do domu.  

11. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie ładu i czystości na swoim  miejscu pracy.  

9.  Zasady zachowania się w stołówce szkolnej 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa Załącznik nr 4 do niniejszych Procedur 

1. Obiady są wydawane w godzinach 11.30 – 13.30. 

2. Przed okienkiem obowiązuje kolejka w jednym szeregu. 

3. Podczas spożywania obiadu uczniowie zachowują się kulturalnie. 

4. Po spożyciu obiadu naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.  

5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom, które nie spożywają 

posiłków, w tym również rodzicom uczniów. 

6. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce szkolnej 

czuwają wyznaczeni przez wicedyrektora nauczyciele.  

7. Intendent może odmówić zapisu na obiady uczniom, którzy w rażący sposób łamią zasady 

kulturalnego spożywania posiłków.  

8. Uczniowie korzystający z posiłku w stołówce szkolnej są zobowiązani: 

a) stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz personelu stołówki; 

b) spokojnie poruszać się po stołówce – nie wolno biegać, przepychać się w kolejce, 

podchodzić do innych stolików; 

c) zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń – nie wolno 

podchodzić po danie lub oddawać naczynia bez kolejki, w razie konieczności należy 

podnieść rękę, tym samym sygnalizując problem; 

d) zachować porządek podczas spożywania posiłku – w przypadku stłuczenia naczynia, 

zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki; 

e) zachowywać się cicho; 

f) zostawić po sobie porządek – odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod 

nim, zasunąć krzesło; 

g) po skończonym posiłku bezzwłocznie opuścić stołówkę; 

h) szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu; 

i) naprawić szkodę uczynioną w stołówce.  

9. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
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10. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce. 

11. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. 

12. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich oraz plecaków i toreb. 

10. Regulamin korzystania z obiektów i urządzeń sportowych 

I. Użytkowanie obiektów: 

1. Boiska szkolne, sala gimnastyczna, sala rekreacyjna są miejscem przeznaczonym do 

prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz 

spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów. 

2. Z obiektów sportowych uczniowie mogą korzystać wyłącznie podczas zajęć prowadzonych 

przez nauczyciela. 

3. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie mogą korzystać z obiektów sportowych 

wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.  

1. Podczas zajęć sportowych uczniów obowiązuje strój sportowy (koszulka, krótkie  spodenki 

lub dres) i obuwie sportowe. Podczas zajęć na boisku do piłki nożnej nie wolno korzystać 

z obuwia z metalowymi korkami. 

2. Na salę gimnastyczną nie należy zabierać przedmiotów, które mogą być przyczyną 

nieszczęśliwych wypadków (np. klucze).  

II. Użytkowanie urządzeń i sprzętu: 

1. Korzystanie ze szkolnych obiektów sportowych i urządzeń sportowych w trakcie lekcji 

wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych odbywa się 

pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących. 

2. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia 

stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów sportowych oraz czy na 

ich terenie nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. 

4. Po zajęciach urządzenia, przyrządy i sprzęt sportowy winne być uporządkowane  

i złożone na należne miejsca. 

5. O każdym uszkodzeniu urządzeń lub sprzętu sportowego należy natychmiast poinformować 

nauczyciela.  

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów sportowych na 

podstawie zawartej ze szkołą umowy wynajmu lub użyczenia zabrania się: 

a) palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek, 

b) używania wulgaryzmów, 

c) przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem 

innych środków odurzających, 

d) użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w 

sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 

e) wprowadzania zwierząt, 
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f) niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu, 

g) wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami. 

7. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

przestrzegania ustanowionych zasad. 

8. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania 

powyższego regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

III. Przepisy porządkowe:  

1. W obiektach sportowych wewnątrz budynku szkoły zabrania się: 

a) przebywania osób nieuprawnionych; 

b) korzystania z przyrządów bez wiedzy nauczyciela i pod jego nieobecność; 

c) wspinania się lub wieszania na sprzęcie i urządzeniach do tego nieprzeznaczonych; 

d) wchodzenia w obuwiu i ubraniach zewnętrznych; 

e) niszczenia sprzętu i zaśmiecania obiektu; 

2. W czasie zajęć dydaktycznych i treningów zabrania się przebywania w obiektach osobom 

postronnym. 

3. Garderobę i obuwie należy pozostawić w szatniach przyległych do obiektu sportowego. 

IV. Odpowiedzialność za szkody materialne: 

1. Za uszkodzenie lub zniszczenie obiektu, urządzenia lub przyrządu sportowego 

odpowiedzialność materialną ponosi osoba winna spowodowania strat. 

2. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych bez opieki szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

3. Za wszelkie uszkodzenia wyrządzone przez korzystających z obiektów sportowych na 

podstawie zawartej ze szkołą umowy wynajmu lub użyczenia odpowiada materialnie osoba, 

która zawarła umowę. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni 

(pieniądze, telefony komórkowe itp.) niebędące niezbędnym wyposażeniem ucznia  

w szkole. Wartościowe przedmioty można złożyć w depozycie u nauczyciela prowadzącego 

zajęcia sportowe lub w sekretariacie szkoły. 

V. Regulamin korzystania z szatni sportowych 

1. W szatni sportowej mogą przebywać jedynie uczniowie rozpoczynający lub kończący lekcje 

wychowania fizycznego. Zabrania się przebywania w szatni innym osobom. 

2. Grupa po wejściu do szatni zobowiązana jest sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić 

wszelkie usterki nauczycielowi wychowania fizycznego. 

3. Korzystający z szatni będą ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 

4. Każda klasa lub grupa ćwiczeniowa odpowiadają za ład i porządek w szatni. 

5. Za cenne przedmioty pozostawione w szatni nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektor 

szkoły nie ponoszą odpowiedzialności. 
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11. Regulamin świetlicy szkolnej 

Regulamin korzystania ze świetlicy określa Załącznik nr 5 do niniejszych Procedur 

12. Regulamin biblioteki szkolnej 

1. Biblioteka służy uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły. 

2. Biblioteka czynna jest w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej szkoły. 

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można: 

a) wypożyczając je do domu (lektury, literatura piękna i literatura popularnonaukowa); 

b) czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma); 

c) korzystając w salach lekcyjnych (książki i filmy przekazane do pracowni do dyspozycji 

nauczyciela) 

4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres trzech tygodni (z możliwością 

przesunięcia terminu zwrotu) 

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów i olimpiad mają prawo do wypożyczenia 

większej liczby książek. 

6. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. 

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną 

przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości równej cenie książki zgubionej. 

8. Wszystkie wypożyczone z biblioteki książki należy zwrócić przed końcem roku szkolnego. 

Możliwe jest jednak, po wcześniejszym ustaleniu, wypożyczanie beletrystyki  na wakacje lub 

ferie. 

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie i pracownicy) zobowiązani są do rozliczenia się 

z biblioteką. 

10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 

13. Regulamin udostępniania podręczników. 

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników określa się 

szczegółowe warunki korzystania z nich przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4  

w Sulejówku 

1. Podręczniki, w tym książki do nauki języka obcego nowożytnego, są własnością organu 

prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. 

2. Wypożyczenia (udostępnienia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny 

za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów. 

3. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniach i godzinach uzgodnionych 

pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis stosuje się również do 

zwrotu podręczników. 

4. Podręczniki są wypożyczane uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, 

potwierdzającego udostępnienie podręcznika. 

5. Dokumentacja dotycząca wypożyczenia podręczników przechowywana jest w bibliotece 

szkolnej. 

6. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel 

wychowawca i przekazuje je do biblioteki szkolnej. 
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7. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia 

z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych. 

8. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. 

Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym. 

9. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki nie później niż 

do końca sierpnia danego roku. 

10. Nadzór nad zwrotem podręczników realizuje wychowawca klasy oraz nauczyciel 

bibliotekarz. 

11. Podczas zwrotu podręczników wychowawca oraz bibliotekarz dokonują oględzin 

podręczników, określając stopień ich zużycia. 

12. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego jego zużycia wykraczającego poza zwykłe 

używanie bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego 

podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. 

13. Zapis pkt.12 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim 

użytkowaniu. 

14. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, 

zachowanie troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem 

lub zagubieniem. (Podręczniki  należy obłożyć, nie czynić w nich notatek). 

15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany do 

poinformowania wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza. 

14. Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji 

1. Ze stanowisk komputerowych Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać wszyscy 

uczniowie i nauczyciele szkoły. 

2. Każdy użytkownik, który chce skorzystać ze stanowiska komputerowego, zgłasza się do 

nauczyciela bibliotekarza w celu zarejestrowania się. 

3. Wpis do rejestru jest wpisem elektronicznym i zawiera: imię, nazwisko, datę, cel wizyty, 

ilość wydruków i numer stanowiska, z którego korzysta zainteresowana osoba. 

4. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką 

nauczyciela bibliotekarza. 

5. Stanowiska komputerowe w Multimedialnym Centrum Informacji służą wyszukiwaniu 

informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych, wykonywaniu 

własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów szkolnych. 

6. W Multimedialnym Centrum Informacji korzystać można tylko z zainstalowanych 

programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już 

istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela. 

7. Nie wolno wchodzić na strony internetowe propagujące treści łamiące prawo (pornografia, 

dyskryminacja rasowa, religijna, środki odurzające, narkotyki, dopalacze), propagujące 

przemoc – Konstytucja RP rozdz. 2, § 17 pkt 3. 

8. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela bibliotekarza. 

9. Użytkownik chcący korzystać z USB, płyty CD ma obowiązek zgłoszenia tego 

nauczycielowi bibliotekarzowi. 

10. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby. 
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11. Z drukarki, skanera, nagrywarki można korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela 

bibliotekarza. 

12. Wszystkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać 

nauczycielowi. 

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub dewastacji sprzętu komputerowego, koszty 

naprawy sprzętu i instalacji oprogramowania ponosi sprawca. 

14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. 

15. W Multimedialnym Centrum Informacji obowiązuje cisza. 

16. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska 

komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza. 
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II. Bezpieczny uczeń 

1. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania 

dziecka ze szkoły 

1. Każdy wychowawca klas 0-III:  

a) w pierwszym tygodniu września zbiera od rodziców oświadczenia według przyjętego 

przez szkołę wzoru, w których rodzice wyrażają zgodę na samodzielne powroty dziecka 

ze szkoły do domu (przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie) lub decydują 

o odbiorze dziecka przez rodziców/opiekunów, lub upoważniają do odbioru dziecka inne 

osoby, 

b) gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego,  

c) sporadyczny samodzielny powrót dziecka musi zostać udokumentowany pisemnie przez 

rodziców/prawnych opiekunów. Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli 

prowadzących ostatnią lekcję w klasie,  

d) sporządza listę dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w szkole. 

Czas oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne uczniowie klas I-III spędzają w świetlicy. 

Rodzic zobowiązany jest wówczas wypełnić kartę świetlicy.   

2. Wychowawcy klas IV-VIII sporządzają listy uczniów biorących udział w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

3. Uczniowie klas IV-VIII oczekujący na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę 

przebywają w bibliotece szkolnej. 

4. Procedury gromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji powtarza się w każdym roku 

szkolnym. 

2. Zwalnianie uczniów z zajęć dydaktycznych 

1. W razie pilnej potrzeby zwolnienia ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych rodzice 

odbierają ucznia ze szkoły osobiście.  

2. Rodzic zgłasza się do sekretariatu, a sekretarz szkoły odnotowuje fakt odbioru dziecka 

w rejestrze wyjść, podając datę, godzinę, nazwisko dziecka oraz określając osobę, która 

odebrała dziecko. 

3. Jeżeli po dziecko zgłasza się osoba upoważniona przez rodzica, musi ona przedstawić 

dokument potwierdzający tożsamość.  

4. Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na piśmie wg zasad ustalonych przez 

wychowawcę klasy. 

3. Postępowanie z uczniem chorym 

W przypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia podejmuje się następujące działania: 

1.  Nauczyciel poprzez pracownika obsługi lub innego nauczyciela wzywa pielęgniarkę szkolną 

lub  wysyła chorego pod opieką osoby dorosłej do gabinetu pielęgniarki. 

2. Wezwanie pielęgniarki do klasy następuje zawsze w przypadku trudności z poruszaniem się 

ucznia, rozległego urazu, zasłabnięcia lub innych przyczyn uznanych przez nauczyciela 

za ważne. 

3. Pielęgniarka szkolna w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami 

i ustala z nimi dalsze postępowanie wobec ucznia. 
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4. Jeżeli u ucznia nastąpił uraz głowy, rozległe krwawienie lub inne niepokojące objawy, 

pielęgniarka wzywa zespół ratownictwa medycznego i zawiadamia o tym fakcie jego 

rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. 

5. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel kontaktuje się z sekretariatem szkoły, 

a powyższe działania podejmuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.  

6. Uczeń chory może być zwolniony do domu tylko wtedy, gdy rodzice/prawni opiekunowie 

odbiorą ucznia ze szkoły osobiście. Dziecko  może zostać odebrane ze szkoły przez osobę 

upoważnioną przez rodzica. W tym przypadku musi ona przedstawić dokument 

potwierdzający tożsamość.  

7. Rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona do odbioru dziecka zgłasza się 

do sekretariatu, a sekretarz szkoły odnotowuje fakt odbioru dziecka w rejestrze wyjść, 

podając datę, godzinę, nazwisko dziecka oraz określając osobę, która odebrała dziecko. 

8. Usprawiedliwienie nieobecności odbywa się na piśmie wg zasad ustalonych przez 

wychowawcę klasy. 

4. Postępowanie w razie wypadku na terenie szkoły 

1. Każdy pracownik szkoły, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, jest 

zobowiązany niezwłocznie: 

a) zapewnić poszkodowanemu opiekę, 

b) udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości), 

c) sprowadzić fachową pomoc medyczną. 

d) w dalszej kolejności pracownik powiadamia: dyrektora szkoły, pracownika służby bhp, 

społecznego inspektora pracy. 

2. Dyrektor szkoły, a pod jego nieobecność – wicedyrektor lub inny pracownik szkoły – 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałym wypadku. 

3. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego 

pracownik zawiadamia niezwłocznie prokuratora i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

a także: organ prowadzący szkołę, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

społecznego inspektora pracy, radę rodziców. 

4. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły lub upoważniony przez 

niego pracownik zawiadamia niezwłocznie inspektora sanitarnego. 

5. Przyczyny, okoliczności i skutki wypadku bada zespół powypadkowy powołany przez 

dyrektora szkoły. 

6. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku. 

7. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, 

w tym protokół powypadkowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69 

ze zm.). 

8. W skład zespołu wchodzą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny 

inspektor pracy. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, 

kuratora oświaty lub rady rodziców. 

9. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp. 
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10. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek 

zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może zamieścić 

w protokole zdanie odrębne. 

11. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor. 

12. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. 

13. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego i jego rodziców/prawnych opiekunów 

o przysługujących mu prawach w toku postępowania powypadkowego. 

14. Z treścią protokołu powypadkowego zapoznaje się rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

poszkodowanego. 

5.  Postępowanie wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia 

uczniów demoralizacją 

Demoralizacja (art.4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) – naruszenie zasad współżycia 

społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych. 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia lub przejawia inne zachowania świadczące 

o demoralizacji, pracownicy szkoły podejmują następujące działania:  

a) Przekazują uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

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

c) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz 

uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia 

do zaniechania negatywnego postępowania, zaś rodziców/prawnych opiekunów 

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom/prawnym opiekunom skierowanie dziecka do specjalistycznej 

placówki i udział w programie terapeutycznym. Wskazane jest, aby w rozmowie 

uczestniczył pedagog lub psycholog szkolny. 

d) Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się protokół zawierający końcowe ustalenia, 

który wychowawca dołącza do prowadzonej przez siebie dokumentacji klasy. 

e) Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny 

lub policję. 

f) Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie 

z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tych instytucji. 

2. W przypadku, gdy pracownik szkoły podejrzewa, że na terenie placówki znajduje się  uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, 

podejmuje następujące działania: 

a) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 
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b) Izoluje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego. 

c) Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, który informuje rodziców/prawnych 

opiekunów i zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Z rozmowy 

oraz przekazania ucznia sporządza się notatkę. 

d) Gdy rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia 

w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, lub przekazaniu go 

funkcjonariuszom policji decyduje lekarz – po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

e) Dyrektor podejmuje decyzję o wezwaniu zespołu ratunkowego w celu stwierdzenia stanu 

trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

3.  W przypadku, gdy pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

narkotyki, podejmuje następujące działania: 

a) W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog/psycholog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń pokazał mu te substancje, zawartość swojej teczki oraz kieszeni, 

ewentualnie innych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 

policji. 

b) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły. 

c) Dyrektor szkoły o zaistniałym fakcie informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. Przeprowadza z nimi rozmowę, w celu 

ustalenia źródła pochodzenia substancji. Z rozmowy oraz przekazania ucznia rodzicom 

sporządza się notatkę.   

d) W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia pokazania nauczycielowi zawartości 

teczki i kieszeni, dyrektor szkoły wzywa policję. 

e) Dyrektor szkoły odbiera uczniowi podejrzaną substancję i zabezpiecza ją.  

f) Dyrektor zawiadamia policję i sąd rodzinny o popełnieniu przez ucznia czynu karalnego. 

6.  Postępowanie w przypadku stworzenia przez ucznia zagrożenia życia 

lub zdrowia swojego lub innych osób 

1. Nauczyciel, który był świadkiem zajścia, informuje wychowawcę klasy, psychologa 

szkolnego/pedagoga oraz dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor powiadamia rodziców ucznia i wzywa ich do szkoły. 

3. Jeżeli sytuacja tego wymaga, do szkoły wzywa się zespół ratunkowy i policję. 

4. Nauczyciel będący świadkiem zajścia niezwłocznie sporządza pisemną informację 

o zdarzeniu i składa ją w sekretariacie szkoły. 

5. Wyznaczona przez dyrektora osoba (wicedyrektor, wychowawca, psycholog 

szkolny/pedagog) przeprowadza  rozmowę wyjaśniającą z uczniem i jego rodzicami, w czasie 

której wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka, zasady współpracy między 

rodzicami a szkołą oraz ewentualne możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. 

6. Uczeń podpisuje trójstronny  kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych reguł zachowania. 
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7. Nadzór nad wypełnianiem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel szkoły. 

8. Nierealizowanie warunków kontraktu ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

7.  Postępowanie w przypadku stwierdzenia kradzieży na terenie szkoły 

1. O zdarzeniu informuje się wychowawcę klasy. Wzywa on niezwłocznie rodziców ucznia, 

który dokonał kradzieży. 

2. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami, w czasie której 

wspólnie ustalają dalsze działania wobec dziecka oraz zasady współpracy między rodzicami 

a szkołą. 

3. Uczeń i jego rodzice zobowiązują się do naprawienia wyrządzonej szkody. 

4. Uczeń podpisuje trójstronny  kontrakt, w którym zobowiązuje się do przestrzegania 

określonych reguł zachowania. 

5. Nadzór nad wypełnianiem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i wychowawca klasy. 

6. Niewypełnianie reguł ustalonych w kontrakcie ma wpływ na ocenę zachowania ucznia 

7. O zdarzeniu powiadamia się policję. 

8. Procedura reagowania w przypadku wystąpienia w szkole cyberprzemocy 

Pod pojęciem cyberprzemocy rozumie się przemoc z użyciem technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych polegającą głównie na nękaniu, 

straszeniu, szantażowaniu z użyciem sieci, publikowaniu lub rozsyłaniu ośmieszających, 

kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywaniu się w sieci pod 

kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są 

głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, media 

społecznościowe, grupy dyskusyjne, SMS i MMS. 

Standardowa procedura reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa 

cyfrowego: 

 

W przypadku, gdy zostaje w szkole zgłoszony przypadek cyberprzemocy, podejmuje się następujące 

działania wobec sprawcy i w celu wyjaśnienia zdarzenia: 

1. Zabezpiecza się wszystkie dowody (np. należy zrobić kopię materiałów, zanotować datę 

i czas otrzymania materiałów, dane nadawcy, adresy stron www, historię połączeń itp.). 

W trakcie zbierania materiałów należy zadbać o bezpieczeństwo osób zaangażowanych 

w problem. 

2. Podejmuje się działania w kierunku identyfikacji sprawcy cyberprzemocy. Jeśli ustalenie 

sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie nauczycieli i dyrekcji szkoły jest to konieczne, należy 

skontaktować się z Policją. Bezwzględnie należy zgłosić rozpowszechnianie nagich zdjęć 

osób poniżej 18 roku życia (art. 202 par. 3 KK).  

3. Jeśli sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, psycholog/pedagog 

przeprowadza z nim rozmowę o jego zachowaniu w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, 
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jego wspólnej analizie, a także próbie rozwiązania sytuacji konfliktowej, w tym sposobów 

zadośćuczynienia ofiarom cyberprzemocy.  

4. Dyrektor powiadamia rodziców sprawcy i wzywa ich do szkoły, aby omówić z nimi 

zachowania dziecka. 

5. Wobec ucznia stosującego cyberprzemoc stosuje się sankcje określone w statucie szkoły, 

przewidziane dla sytuacji  przemocy. 

6. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną, także skierowanie rodziców sprawcy 

do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu podjęcia terapii przez ucznia. 

7. Jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze i interwencje 

pedagogiczne, a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, tzn. nie następuje 

zmiana postawy ucznia, dyrektor szkoły występuje do sądu rodzinnego.  

8. Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny o sprawie,  także wtedy, 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.  

9. Dyrektor szkoły zawiadamia Policję w sytuacji, w których zostało naruszone prawo, 

np. groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści, rozpowszechnianie nagich 

zdjęć z udziałem małoletnich. 

10. W przypadku, gdy informacja na temat zdarzenia dotrze do środowiska rówieśniczego ofiary 

w klasie czy szkole, należy podjąć działania edukacyjne i wychowawcze. 

11. Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, 

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

nie przynosi pożądanych rezultatów, szkoła zawiadamia Policję i sąd rodzinny. 

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

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

bezwzględnie zgłoszone na Policję. 

13. Procedura jest wdrażana w życie w momencie oficjalnego zgłoszenia zjawiska 

cyberprzemocy przez rodzica ucznia. 

Wobec ofiar zdarzenia podejmuje się następujące działania:  

1. Umożliwia się wsparcie psychiczne i zapewnia poczucie bezpieczeństwa wynikające z faktu, 

że szkoła podejmuje kroki w celu rozwiązania problemu.  

2. Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy otrzymuje poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić 

sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania.  

3. O problemie informuje się rodziców dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy. Udziela się im 

wsparcia i pomocy ze strony szkoły.  

4. W rozmowie z rodzicami dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba (wychowawca, 

psycholog szkolny) przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi.  

5. Jeśli to wskazane, proponuje się rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, 

pedagoga) oraz przekazuje informację o możliwości zgłoszenia sprawy Policji. 

6. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia, sprawdzając, czy nie są 

wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 
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Z zajścia sporządza się dokumentację: 

1. Wyznaczona przez dyrektora osoba (psycholog szkolny, wychowawca klasy, nauczyciel) 

zobowiązana 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.). 

9.  Sprawowanie opieki nad uczniami w dni wolne od zajęć 

1. Szkoła pracuje zgodnie z kalendarzem  roku szkolnego ustalonego zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zm.). Kalendarz  danego roku szkolnego 

dyrektor podaje do wiadomości uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do dnia 

30 września.  

2. W dni wolne od zajęć dydaktycznych przypadające w okresie: 

a) zimowej przerwy świątecznej; 

b) wiosennej przerwy świątecznej; 

c) dodatkowych dni wolnych od zajęć ustalonych przez dyrektora szkoły przeznaczonych 

na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty oraz innych dni uzasadnionych organizacją 

pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej 

szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy. 

3. Z zajęć opiekuńczo-wychowawczych może korzystać każdy uczeń szkoły, także ten 

niezapisany do świetlicy szkolnej. 

4. W celu zapewnienia uczniom należytej opieki w tych dniach: 

a) W terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły rodzice składają pisemną informację 

do wychowawcy klasy o potrzebie zapewnienia opieki dziecku w dni wolne od zajęć 

lekcyjnych. 

b) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zapewniają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora 

szkoły. 

c) W przypadku zgłoszenia dziecka i nagłej rezygnacji, rodzic zobowiązany jest 

powiadomić szkołę telefonicznie do godz. 830. 

5. Wszystkich uczniów korzystających z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole w dni 

wolne od zajęć dydaktycznych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu świetlicy 

szkolnej. 

10. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze świetlicy szkolnej 

1. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel mający lekcję z daną klasą jest zobowiązany do 

przyprowadzania i odprowadzania dzieci z klas 0-III do świetlicy szkolnej. 
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2. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek zapisania dziecka w dzienniku przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych, jak również po ich zakończeniu, gdy uczeń jest zaprowadzony przez 

wychowawcę klasy lub innego nauczyciela. 

3. W przypadku zmiany godzin lekcji lub wyjazdu na wycieczkę wychowawca klasy jest 

zobowiązany przynajmniej 1 dzień wcześniej poinformować o tym fakcie koordynatora 

świetlicy. 

4. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe zobowiązana jest do odebrania dziecka ze świetlicy 

i przyprowadzenia go po zajęciach. 

5. Rodzic, który odbiera dziecko z zajęć dodatkowych, jest zobowiązany powiadomić 

nauczyciela świetlicy o tym fakcie. 

11. Regulamin dyskotek szkolnych 

1. Dyskoteki szkolne mogą być organizowane na wniosek Samorządu Uczniowskiego. 

2. Termin oraz czas trwania oraz dyskotek jest ustalany przez dyrektora szkoły w porozumieniu 

z Samorządem Uczniowskim. 

3. W dyskotece szkolnej, która jest organizowana w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, mogą 

wziąć udział uczniowie, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w imprezie. 

Po zakończeniu dyskoteki ucznia ze szkoły odbiera rodzic lub inna pełnoletnia osoba 

upoważniona na piśmie przez rodziców, którzy zapewniają bezpieczny powrót ucznia 

do domu.  

4. Opiekę nad uczniami podczas dyskoteki szkolnej sprawują nauczyciele wyznaczeni 

przez dyrektora szkoły oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego. 

5. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a przedmioty 

wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność. 

6. Opieką w czasie dyskoteki objęci są tylko uczniowie znajdujący się w budynku szkoły. 

7. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku szkoły w trakcie jej trwania. 

Wyjście ze szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem się do domu. 

8. Przed, w czasie ani po zabawie nie spożywa się napojów alkoholowych, nie pali papierosów 

oraz nie zażywa środków odurzających. 

9. Na dyskotekę nie są wpuszczane osoby niebędące uczniami szkoły. 

10. Podczas trwania dyskoteki należy dbać o czystość i porządek. 

11. Podczas dyskotek uczniów obowiązuje obuwie zmienne. 

12. W czasie dyskoteki opiekę sprawuje przynajmniej czterech nauczycieli i jeden opiekun 

Samorządu Uczniowskiego. 

13. W czasie dyskoteki należy zachowywać się kulturalnie oraz  stosować się do poleceń 

opiekunów. Osoby niezdyscyplinowane będą musiały opuścić szkołę przed zakończeniem 

zabawy, po uprzednim powiadomieniu rodziców o ich zachowaniu. 

14. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywane są z funduszy gromadzonych 

przez Samorząd Uczniowski. 

15. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami podczas dyskoteki szkolnej ma obowiązek 

informowania dyrektora szkoły o niewłaściwym zachowaniu się uczniów. Wskazani przez 

nauczycieli uczniowie podlegają karom przewidzianym w Statucie Szkoły. 
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