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PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW 

 

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności dziecka  

w ciągu tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły (osobiście lub poprzez e-dziennik). 

2. Jeżeli uczeń jest chory i jego nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, 

rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę. Jeżeli do takiego 

powiadomienia nie dojdzie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu 

wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności. 

3. Wychowawca nie wpisuje nieobecności, jeżeli chory uczeń pojawi się w szkole na wybranej lekcji 

lub lekcjach np. na pracy klasowej, kartkówce. 

4. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były 

podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów (usprawiedliwienia rodziców, 

zwolnienia lekarskie, itp.). 

5. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności  zwolnienia/usprawiedliwienia wychowawca ma 

obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej 

sytuacji nawiązuje kontakt z rodzicami.  

                                                                                           

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA 

 

1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów o zwolnienie  

z lekcji w danym dniu. 

2. Zwolnienie musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, powód zwolnienia, 

godziny lekcyjne, z których uczeń ma być zwolniony oraz czytelny podpis rodzica/prawnego 

opiekuna. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może zostać zwolnione po telefonie rodzica  

do wychowawcy lub sekretariatu szkoły. 

3. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić: 

1)  wychowawca ucznia, po okazaniu zwolnienia na piśmie od rodzica , 

2) nauczyciel lub pedagog, który zna i uczy ucznia (tylko wówczas, gdy wychowawca jest 

nieobecny w szkole) powinien skontaktować się z rodzicem ucznia w celu potwierdzenia 

autentyczności zwolnienia. 

3) Nauczyciel – opiekun w przypadku uczniów, którzy reprezentują szkołę w trakcie zawodów 

sportowych, olimpiad, konkursów itp.  

4. Wychowawca dokonuje zwolnienia, wpisując do e-dziennika nieobecność usprawiedliwioną  

na wszystkich lekcjach, z których uczeń został zwolniony. 
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5. W przypadku nieobecności wychowawcy nauczyciel prowadzący lekcję w danym dniu zaznacza  

w e-dzienniku nieobecność usprawiedliwioną. 

6. Wszystkie pisemne zwolnienia uczniów są oddawane wychowawcom klas. 

7. Rodzic, który odbiera swoje dziecko ze szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych,  

jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.  

 

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSY 

 
1. Uczniowi reprezentującemu szkołę w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i innych 

konkursach nauczyciel – opiekun zaznacza się w e-dzienniku nieobecność z przyczyn szkolnych 

(„ns”). 

2. Nauczyciel sporządza listę uczniów zwolnionych. Lista oprócz imion i nazwisk, klasy, zawiera 

nazwę konkursu/rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, pod opieką którego uczeń 

będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być wywieszona w pokoju nauczycielskim, 

najpóźniej na dzień przed zorganizowanymi i zaplanowanymi zajęciami. 

3. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą (SP3), nauczyciel wyznaczony jako opiekun, 

osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem do szkoły. 

4. Jeżeli konkurs lub zawody trwają np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany dzień przewidzianych 

jest np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych lekcjach, ale może być zwolniony z pozostałych 

zajęć. 

 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie. 

2. Rodzice ucznia składają w sekretariacie szkoły podanie do dyrektora szkoły, do którego dołączają 

zaświadczenie lekarskie.  

3. Podanie, o którym mowa w pkt. 2, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 10 dni od daty 

wystawienia zaświadczenia. 

4. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia  

z zajęć wychowania fizycznego, informuje o tym rodziców/opiekunów, wychowawcę klasy. 

5. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem złożonym na decyzji. 

6. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. 

7. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami                             

w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziecko. 
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8. W przypadku zwolnienia z zajęć w-f trwającego nie dłużej niż 1 miesiąc, uczeń             

przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania fizycznego  

w terminie 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia. 

9. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem  

z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który 

zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. 

10. Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka  

z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach ucznia.  

11. W przypadku nieprzestrzegania procedury, uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć wychowania 

fizycznego. 

 

Gostynin, dnia………………………………….. 

  

                                                                                        Dyrektor 
                                     Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie  

 

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

Proszę o zwolnienie mojego syna/córki  …………………………………………………… 

ur. …………………………………………… w ………………………………………… 

ucznia klasy  ………………… z zajęć ……………………………………… w okresie: 

- od dnia ……………………………………….. do dnia ………………………………… 

z powodu…………………………………………………………………………………… 

  

 

W załączeniu przedstawiam opinię lekarską. 

  

…………………………………………….. 

                                                                                                                                    /podpis rodzica, prawnego opiekuna/ 
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Gostynin, dnia…………………………………. 

                                                                                  

                                                 Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

                                                            

OŚWIADCZENIE 
 

W związku ze zwolnieniem syna/córki ……………………………………………………............, 

 

ucznia  klasy  …………. w okresie od ……………………….do …………………………….......  

 

z realizacji zajęć wychowania fizycznego /opinia lekarza w załączeniu/, zwracam się z prośbą o 

zwolnienie syna/ córki* z obowiązku obecności na ww.  zajęciach (dotyczy godzin realizowanych 

jako pierwsze lub ostatnie wg planu lekcji)  zgodnie  z  ich tygodniowym  rozkładem: 

  …………………………………………………………………………………………............... 

                                                                            (wypisać dni tygodnia i godziny zajęć)  

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki w tym czasie poza 

terenem szkoły. 

 
………………………………………………….. 

                                                                                                                                          /czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna/ 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY: 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*. Uczeń zwolniony przez rodzica/opiekuna prawnego z zajęć  

nie może przebywać na terenie szkoły. 

 

                                                                                            ……………………………………… 
                                                                                                     /data i podpis dyrektora szkoły/ 

           …..…………………………………         
               /data i podpis rodzica, prawnego opiekuna/ 

 

                                                                                       

…………………………………………........................................                                  ……………………………………. 
/data, podpis nauczyciela wychowania fizycznego/                      /data i podpis wychowawcy klasy/ 

 * niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1-3 rozp. MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 843). 
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PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z NAUKI  

DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO   

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego 

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego (drugi język obcy – obowiązkowy język nauczany  

w oddziale klasowym w mniejszym wymiarze godzin zgodnie z ramowym planem nauczania).   

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia, na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.  

3. Rodzic/prawny opiekun składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek (załącznik nr 1) wraz  

z oryginałem opinii/orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej.   

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję (załącznik nr 2) o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego do 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku. Rodzic/prawny opiekun 

odbiera decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły. Nauczyciel uczący ucznia otrzymuje 

egzemplarz decyzji od sekretarza szkoły i odnotowuje zwolnienie w dzienniku lekcyjnym,  

a wychowawca po otrzymaniu informacji w arkuszu ocen ucznia. Trzeci egzemplarz pozostaje 

w dokumentacji szkolnej ucznia.   

5. W przypadku decyzji odmownej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo  

do odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – 

Delegatura w Płocku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.   

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego wychowawca  

w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

„zwolniony”/„zwolniona”.   

7. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek przebywać na terenie szkoły  

w bibliotece szkolnej lub świetlicy. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszym 

bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, zgodnie z obowiązującym planem lekcji,  uczeń może 

być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3) 

 rodzica/prawnego opiekuna ucznia. O tym fakcie informowany jest nauczyciel uczący danego 

przedmiotu oraz  wychowawca klasy.  

8. Rodzic, który nie wnioskuje do dyrektora szkoły o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu prawa 

zwolnienia syna/córki z obowiązku nauki drugiego języka obcego nowożytnego w gimnazjum.  

(załącznik nr 4). 

9. Z niniejsza procedurą zapoznaje uczniów wychowawca klasy na pierwszych zajęciach w danym 

roku szkolnym, natomiast rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami  

we wrześniu.  
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Załącznik nr 1 

 

                                                                                                                                                                                                   

Gostynin, dnia……………………….  

 

……………………………………….................. 

(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna) 

 

……………………………………….…............. 

          (adres zamieszkania) 

                                                                                   

  DYREKTOR 

                                                                                    Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Obrońców Westerplatte  w Gostyninie 

 
 

WNIOSEK 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

............................................................ mojego syna/ mojej 

córki*……………………………………..................... ucznia / uczennicy* klasy 

……………………… na   podstawie.......................................................................................... 

                              

….................................................................................................................................................. 

                                              (nazwa opinii lub orzeczenia) 

 

numer .............................................................. z dnia ............................................................... 

wydanej/wydanego* przez ......................................................................................................... 

                                                                                                         

                                                                                         

……………………………………………. 

  (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 
 *niepotrzebne skreślić 
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Znak sprawy           

Załącznik nr 2 

 

Gostynin, dnia …………………… 

 

DECYZJA NR ........................ 

W SPRAWIE ZWOLNIENIA UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO  

JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1534, § 6) 

 

zwalniam/nie zwalniam * 

 

…………………………………………ucznia klasy ………ur. ……..............w…………........             

(imię i nazwisko ucznia)                                                                (data i miejsce urodzenia)   

 

z  nauki drugiego języka obcego nowożytnego ......................................................... 

w okresie od .............................................do………................................................................. 

Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego zostało podjęte na wniosek złożony 

przez Państwa w dniu …...................................................................  oraz po zapoznaniu się  z opinią / 

orzeczeniem*  nr ….................................... wydaną/nym* w dniu .................................... przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną……..............................................................................................................                                                                                                                                        

                                          (wpisać dokładną nazwę poradni) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 ..…………………………………….       
                                   (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Delegatura  

w Płocku w terminie 14 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem organu, który decyzję wydaje. 

 

Otrzymują : 

1. Rodzice /prawni opiekunowie 

2. Nauczyciel drugiego języka obcego 

3. a/a 
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Załącznik nr  3 

 

                                                                                  Gostynin, dnia ..........................................      

                                                                    

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku ze zwolnieniem syna/ córki* …………………………………………………..                 

ucznia klasy ............. z nauki drugiego języka obcego nowożytnego proszę o zwolnienie  

z obowiązku obecności na zajęciach z tego języka, gdy są one na pierwszej/ ostatniej lekcji według 

obowiązującego planu zajęć lekcyjnych. 

 

Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo córki 

/syna* w tym czasie poza terenem szkoły. 

                                                                   

 

                                                                         …..……………………………………. 
                                                                        Data i  podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr  4 

 

                                                                                  Gostynin, dnia .......................................      

                                                                    

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z PRZYSŁUGUJACEGO PRAWA ZWOLNIENIA  

Z OBOWIĄZKU NAUKI DRUGIEGO JĘYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO 

 

Oświadczam, że rezygnuję z przysługującego mi prawa zwolnienia mojego/ mojej* syna/ 

córki*……………………………………… ucznia/ uczennicy* klasy ..................... z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. 

                                                                    

 

                                                                             ……….…………………………………….… 

                                                                              Data i  podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z INFORMATYKI 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej na czas określony w tej opinii.  

2. zwolnienie ucznia z informatyki występują rodzice/opiekunowie prawni. Składają podanie  

do dyrektora szkoły, do którego załączają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Dyrektor wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć informatyki w terminie do 7 dni 

roboczych od daty wpływu podania.  

4. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje wychowawca ucznia i nauczyciel 

przedmiotu. 

5. Uczniowi zwolnionemu z informatyki  szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć.  

W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym 

dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia 

rodziców /opiekunów prawnych złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel informatyki oraz wychowawca 

klasy.  

6. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.  

7. W przypadku zwolnienia ucznia z informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” / „zwolniona”. 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ Z RELIGII 

 

1. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii w oparciu o deklarację o nieuczęszczaniu na wyżej 

wymienione zajęcia, a są to zajęcia umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej 

godzinie lekcyjnej, może być zwolniony wcześniej do domu na podstawie złożonego przez 

rodziców pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych złożonego w sekretariacie 

szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy. 

2. W przypadku, gdy ww. zajęcia odbywają się będą pomiędzy innymi zajęciami edukacyjnymi 

uczeń przebywa pod opieką pracownika pedagogicznego szkoły (w świetlicy lub bibliotece 

szkolnej).  

3. W dokumentacji przebiegu nauczania ucznia, który nie uczęszcza na religię zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wstawia się poziomą linię.  
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Niniejszym  wyrażam wolę / nie wyrażam woli*,  aby moja córka / mój syn* 
 
                        uczęszczał (-a) na lekcje  

(imię i nazwisko ucznia, klasa) 
 
religii wyznania rzymsko-katolickiego /  etyki*  zorganizowane w Szkole Podstawowej  

nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie. 

Jednocześnie zastrzegam sobie możliwość zmiany oświadczenia w przedmiotowej sprawie. 
 
 
 

Gostynin,  
(data wypełnienia) (podpis rodziców / opiekunów prawnych*) 

 

 

Podstawa prawna złożenia oświadczenia:  
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków  

i sposobu organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. 
zm.) 

_______________  
*niepotrzebne skreślić  
 

Rodzice, których dzieci nie będą uczęszczały na lekcje religii lub etyki, zobowiązani są wypełnić 

poniższe oświadczenie. 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

W związku z deklaracją nie uczestniczenia w zajęciach religii/etyki* proszę o zwalnianie mojego 

syna/córki* z obecności w szkole kiedy odbywają się ww. zajęcia, jeżeli przypadają one na pierwsze 

lub ostatnie godziny w planie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za moje 

dziecko w tym czasie. 
 

W przypadku, gdy ww. zajęcia odbywać się będą pomiędzy innymi zajęciami edukacyjnymi 

moje dziecko będzie pozostawało pod opieką pracownika pedagogicznego szkoły. 

 
 
 
 

             Gostynin,  
     (data wypełnienia) (podpis rodziców / opiekunów prawnych*) 

 

_______________ 
*niepotrzebne skreślić 
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 Gostynin, dnia…………………………………. 

 

                                                  Dyrektor  
                                                           Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

  

 
W związku ze zwolnieniem syna/córki ……………………………………………………., 

 

ucznia  klasy  …………. w okresie od ……………………….do …………………………….  

 

z zajęć .................................................  zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/ córki  

 

z obowiązku obecności na  ww.  zajęciach  zgodnie  z  tygodniowym  rozkładem  

 

zajęć:  ………………………………………………………………………………………….. . 
                (wypisać dni tygodnia i godziny zajęć) - dotyczy pierwszych lub ostatnich zajęć wg planu lekcji) 

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki  w tym 

czasie poza terenem szkoły.  

 

          …………………………………………….. 
                                                                                                                          /czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna/ 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY: 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*.  

………………………………… 

                                                                                                     /data i podpis dyrektora szkoły/ 

         ……..…………..…………………………   

 /data i podpis rodzica, prawnego opiekuna/ 
 

 
                                                                                          

  ……………………………………..............                                              …………………………………. 

/data, podpis nauczyciela przedmiotu/                     /data i podpis wychowawcy klasy/ 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU 

SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIA 

1. Nauczyciel odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności ucznia na zajęciach.  

W przypadku często powtarzającej się absencji ucznia – powiadamia o tym fakcie wychowawcę 

klasy. 

2. Wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami ucznia celem wyjaśnienia nieobecności dziecka  

na zajęciach lekcyjnych, ponadto przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą jego absencję. 

3. O przewidywanej dłuższej niż tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w sanatorium lub szpitalu, 

przewlekła choroba), rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę przed przewidywaną 

nieobecnością – wymagany kontakt osobisty, telefoniczny lub informacja pisemna. 

4. W przypadku powtarzającej się nieobecności, braku kontaktu z rodzicami dziecka lub brakiem 

efektywnego uczęszczania ucznia do szkoły, wychowawca klasy jest zobowiązany  

do poinformowania pedagoga szkolnego o problemie (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50% godzin). 

5. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą klasy wysyła pisemne wezwanie rodzica do szkoły w celu 

wyjaśnienia przyczyn nieobecności dziecka w szkole oraz poucza rodzica konsekwencjach 

prawnych wynikających z nie posyłania dziecka do szkoły. 

6. W razie niewykonania obowiązku we wskazanym terminie, dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny.  

7. Na wniosek wychowawcy klasy dyrektor szkoły może zastosować wobec ucznia, który ma wysoką 

nieusprawiedliwioną absencję, kary lub/i środki dyscyplinujące określone w statucie szkoły. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USKARŻANIA SIĘ UCZNIA  

NA ZŁY STAN ZDROWIA 

 

1. W razie złego samopoczucia ucznia pomocy medycznej udziela pielęgniarka szkolna lub osoba 

uprawniona do udzielania takiej pomocy.  

2. Nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną. 

3. Jeśli stan zdrowia ucznia wymaga interwencji lekarza, pielęgniarka, a w przypadku jej 

nieobecności, wychowawca lub nauczyciel, informuje telefonicznie rodziców ucznia oraz ustala: 

1) potrzebę wezwania pogotowia, 

2) potrzebę oraz godzinę wcześniejszego odebrania dziecka przez rodziców ze szkoły. 

8. Zabronione jest zwalnianie do domu ucznia, który uskarża się na zły stan zdrowia,  

bez poinformowania pielęgniarki szkolnej, wychowawcy ucznia oraz jego rodziców. 
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PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA  

WYPADKU UCZNIA  
 
 

I. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi 

nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowymi, czy też 

nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia. 

 

II. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, 

urządzenia techniczne, pomoce dydaktyczne oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie 

zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. 

Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia nauczyciel prowadzący zajęcia nie ma prawa z nich 

korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący natychmiast powiadamia 

dyrektora szkoły. 

 

III. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem     

       każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 

 

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

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada  

za nie. 

 

V. Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy: 
1. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.  
2. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.  
3. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając 

placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.  
4. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji 

zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.  
5. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.  
6. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia  

i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).  
7. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania. 

8. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.  
9. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej 

(tabletki).  
 10 . W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny   
        zmieniać pozycji poszkodowanego.  
  11. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

 

VI. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji 

lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.).  
1. Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej  

lub wezwać ją na miejsca zdarzenia celem udzielenia pierwszej pomocy.  
2. W razie nieobecności pielęgniarki nauczyciel samodzielnie udziela pomocy przedmedycznej.  
3. O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel wychowawca informuje dyrektora szkoły (lub jego 

zastępcę) i sporządza notatkę służbową (załącznik nr 1)  
4. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi nauczyciel 

natychmiast wycofuje je z użytkowania. 
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5. Osoba udzielająca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest chory  
na chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia  
lub życia.  

6. Zdarzenia powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu 
powypadkowego. 

 

VII. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza.  
1. Po stwierdzeniu, że wypadek któremu uległ uczeń wymaga specjalistycznej pomocy należy 

doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsca zdarzenia.  
2. W razie nieobecności pielęgniarki szkolnej należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe 

oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły.  
3. Do czasu przybycie pielęgniarki szkolnej lub pogotowia ratunkowego nauczyciel podejmuje 

natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.  
4. Wychowawca lub dyrektor szkoły powiadamia o wypadku rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia.  
5. Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę (zgodnie z przyjętymi zasadami).  
6. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny 

jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające 
zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń (załącznik nr 2).  

7. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady 
pedagogicznej. 

 

VIII. Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie 

ciała lub ze skutkiem śmiertelnym.  
1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać pogotowie 

ratunkowe, a do czasu jego przybycia nauczyciel uczestniczący w zdarzeniu podejmuje natychmiast 
niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.  

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce dyrektora szkoły lub 
jego zastępcę.  

3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu:  
a) rodziców (opiekunów prawnych), 

b) organ prowadzący szkołę,  
c) kuratora oświaty, 

d) Policję i Prokuraturę,  
e) społecznego inspektora pracy, 

f) radę rodziców  
g) państwowego inspektora sanitarnego, jeżeli do wypadku doszło w wyniku zatrucia.  

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne 
ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.  

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny 
jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające 
zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.  

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady   
     pedagogicznej. 

 

W każdym przypadku wychowawca ucznia odnotowuje wypadek w e-dzienniku (wydarzenia), 
wpisując informację o godzinie i sposobie powiadomienie rodzica oraz ewentualnych decyzji 
rodzica, rodzaju udzielonej pomocy itp. 
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Załącznik nr 1 

NOTATKA SŁUŻBOWA 
 
 
 
 
Imię i nazwisko ucznia………………………………………… kl. ……………… 
 
Data zdarzenia……………………………… godz. ……………………………… 
 
Miejsce zdarzenia………………………………………………………………….. 
 
Przebieg zdarzenia, na skutek którego uczeń źle się poczuł lub doznał urazu: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Rodzaj doznanego urazu lub złego samopoczucia: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Podjęte działania przez nauczyciela, pielęgniarkę lub pracownika szkoły: 
 
………………………………………………………………………………………………

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

….……………………………………………………………………………………………  

 
Miejsce przebywania po złym samopoczuciu lub urazie: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Osoba odbierająca ucznia: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

                   ….………………………………………… 

           

/data i podpis pracownika sporządzającego notatkę/ 

 

 

 

 

 



20 
 

Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 
 
 
 

1. Zespół powypadkowy w składzie (imię i nazwisko, stanowisko): 
 

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

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

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

przyczyn wypadku, jakiemu w dniu.........................................o godz. ............................ 

uległ (a) ..................................................................................................... 

(imię i nazwisko, klasa) 
 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, ul. Bema 23 
 

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

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

2. Rodzaj wypadku:  
1) interwencją pielęgniarki, z interwencją ratownika medycznego lub lekarza w szkole,  
z interwencją lekarza poza szkołą (właściwe podkreślić),  
2) śmiertelny, zbiorowy, powodujący ciężkie uszkodzenie ciała (właściwe podkreślić). 

 
3. Rodzaj urazu i jego opis 

…………………………………………………………………………… 
 

4. Kto udzielił pomocy 

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

5. Miejsce wypadku 

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

 

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

7. Opis wypadku – z podaniem jego przyczyn  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
...................................................................................................................................................... 
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9. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili 

wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie - podać, z jakiej przyczyny) 
 

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

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

 

10. Świadkowie wypadku (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania): 
 

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

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

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

 

11. Środki zapobiegawcze 
 

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

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

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

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

 12. Rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie i terminie złożenia 
zastrzeżeń. Podpis pouczonych:  
1) ................................................................................................................................................. 

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

 
13. Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na 

piśmie: 
 

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

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

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

 
Podpisy członków zespołu: 

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

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

 
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły: 

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

14. Potwierdzenie przez osoby uprawnione:  
1) zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego: 

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

 
2) złożenia zastrzeżeń na piśmie: 

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

3) otrzymania protokołu: 

...................................................................................................................................................... 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU,  

KTÓREMU ULEGŁ PRACOWNIK SZKOŁY 

 
 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY: 

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: 

1. Zabezpieczyć miejsce wypadku. 

2. Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. 

3. Zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim   

i zbiorowym. 

4. Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. 

5. Powołać zespół powypadkowy. 

6. Dokonać wpisu do rejestru wypadków przy pracy. 

7. Zarządzić stosowanie profilaktycznych środków oraz środków mających na celu poprawę 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Omówić okoliczności i przyczyn wypadku na Radzie Pedagogicznej. 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA: 

 

W razie wypadku przy pracy: 

1. Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, zobowiązany natychmiast 

udzielić pomocy poszkodowanemu i zawiadomić o wypadku pielęgniarkę szkolną, 

dyrektora szkoły oraz inspektora BHP (jeżeli to konieczne należy wezwać pogotowie 

ratunkowe). 

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego na to pozwala, jest obowiązany 

zawiadomić niezwłocznie o wypadku dyrektora szkoły oraz służbę bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

3. Jeżeli skutki wypadku ujawniły się w okresie późniejszym, pracownik jest obowiązany 

zawiadomić swojego przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA 

 NA PALENIU PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY LUB PRZYNIESIENIA 

PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW DO SZKOŁY 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z dnia 30 

stycznia 1996r.)  na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. 

1. Nauczyciel będący świadkiem palenia papierosów przez ucznia, informuje wychowawcę 

klasy o zaistniałej sytuacji. 

2. Interwencja wychowawcy:  

• rozmowa z uczniem  

• powiadomienie rodziców,  

• zastosowanie kary regulaminowej.  

3. Interwencja pedagoga szkolnego na wniosek wychowawcy w sytuacji powtarzającej się – 

udzielenie nagany wychowawcy klasy. 

4. W przypadku uporczywie powtarzającej się sytuacji udzielenie nagany dyrektora szkoły.                                    

z uwzględnieniem wynikających z powyższego konsekwencji.  

 Wychowawca jest zobowiązany każdą uzyskaną informację o przyłapaniu ucznia na 

paleniu papierosów odnotować w dzienniku lekcyjnym. Takiego wpisu może również 

dokonać nauczyciel, który przyłapał ucznia na paleniu papierosów. 

 

PROCEDURA WOBEC UCZNIA PRZEBYWAJĄCEGO NA TERENIE SZKOŁY                   

W STANIE SUGERUJĄCYM SPOŻYCIE ALKOHOLU  

LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę i pedagoga, który sporządza 

notatkę.   

2. Ucznia należy odizolować (uczeń nie może pozostawać bez opieki). Przekazać pod opiekę 

pielęgniarki lub pedagoga szkolnego. 

3. Pedagog/pielęgniarka szkolna zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców  

i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Pedagog/pielęgniarka szkolna może wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości 

lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.   
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5. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka ze szkoły, o pozostaniu ucznia w szkole lub 

przeniesieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz.  

6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim 

zachowaniem albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

8. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji. 

9. Pedagog szkolny przeprowadza  rozmowę z rodzicami oraz z uczniem. Zobowiązuje 

rodziców do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania problemu; wskazuje 

instytucje mogące służyć pomocą. 

10.  Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   

 

PROCEDURA WOBEC UCZNIA PODEJRZANEGO O POSIADANIE  

ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach pedagoga szkolnego.  

2. Ucznia należy odizolować (zapewnić mu opiekę).  

3. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia  

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa w szkole. 

4. Pedagog w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń 

przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni.  Nauczyciel nie 

ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia – jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

5. W przypadku gdy uczeń odmawia przekazania pedagogowi alkoholu/podejrzanej substancji  

i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież  

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją  

do ekspertyzy. 

6. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, pedagog, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji.  

7. Pedagog próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie 

nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami.  
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8. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego poprzez ucznia, który nie ukończył 17 

lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 kodeksu postępowania karnego). 

 

PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE 

SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK 

 

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

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 

(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy.   

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW  

PRZEJAWIAJĄCYCH AGRESJĘ FIZYCZNĄ 

 

1. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej lub 

został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania (rozdzielenie uczniów 

bijących się).  

2. Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom 

agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, 

stanowczo, używać krótkich komunikatów.  

3. W razie potrzeby powiadomić pielęgniarkę szkolną, pedagoga, dyrektora szkoły oraz 

poinformować wychowawcę /ów oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.  

4. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) – pielęgniarka, pedagog lub dyrektor 

szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców 

(opiekunów prawnych).  

5. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej sprawuje osoba wyznaczona 

przez dyrektora szkoły.  

6. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice/opiekunowie prawni 

poszkodowanego w porozumieniu z lekarzem. 
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7. Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami/opiekunami 

prawnymi. Z rozmów sporządzają notatkę. 

8. Interwencja wychowawcy, w razie konieczności przy udziale pedagoga szkolnego: 

rozmowa z uczniami, ustalenie przyczyn zaistniałej sytuacji. 

9. Ustalenie i udzielenie uczestnikom bójki kar regulaminowych – przekazanie informacji 

dyrektorowi i rodzicom 

10. Po każdorazowym konflikcie wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia  

z uczniami rozmów profilaktycznych dotyczących przemocy i agresji w celu uniknięcia 

podobnych zajść w przyszłości. Należy przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc.  

11. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami 

pobicia, szkoła kieruje sprawę na policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy 

przemocy.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW 

PRZEJAWIAJĄCYCH AGRESJĘ SŁOWNĄ 

 

1. Należy powiadomić wychowawcę klasy (w trudnych sytuacjach pedagoga szkolnego).   

2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie 

okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.    

3. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych 

uczestników zdarzenia.  

4. Pedagog szkolny/terapeuta udziela pomocy terapeutycznej ofierze przemocy.   

5. W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego 

powiadamiana jest policja.  

6. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w Statucie Szkoły. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYUACJI  CZYNU KARALNEGO/ 

PRZESTĘPSTWA (KRADZIEŻ, WYMUSZENIA) 

 

1. Osoba, która wykryła kradzież, powinna bezzwłocznie powiadomić 

wychowawcę/nauczyciela dyżurującego i dyrektora szkoły.  

2. Sprawcę czynu przekazać pod opiekę pedagoga lub dyrektora szkoły.  

3. Należy zażądać (w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 

dyrektora lub innego pracownika szkoły), aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał 

zawartość torby szkolnej oraz kieszeni odzieży. 

4. We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

5. Wychowawca/pedagog szkolny wzywa rodziców /opiekunów prawnych sprawcy  

i przeprowadza rozmowy z uczniem w ich obecności; sporządza notatkę z rozmowy 

podpisaną przez rodziców. 

6. W razie konieczności powiadomić policję. 

7. Sprawca czynu otrzymuje karę regulaminową zgodnie ze Statutem Szkoły 

 
 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA W SYTUACJI  AKTU WANDALIZMU 

1. W przypadku stwierdzonych aktów wandalizmu do szkoły zostają wezwani rodzice 

ucznia, w celu poinformowania ich o zachowaniu dziecka. 

2. Szkoła zobowiązuje rodziców do pokrycia kosztów naprawy zniszczonego mienia 

szkoły lub naprawę we własnym zakresie. 

3. Uczeń otrzymuje karę zgodnie ze Statutem Szkoły, współmierną do wyrządzonej 

szkody. 

PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO 
 
 

1. Na prośbę rodzica bądź prawnego opiekuna lekarz specjalista wydaje zaświadczenie  

o stanie zdrowia w którym lekarz określa: 

- okres (nie krótszy jednak niż 30 dni) w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; 

- rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka 

uniemożliwia  

lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; 
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- zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie  

do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą  

lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu; 

- zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem  

w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole. 

 
1. Rodzic bądź prawny opiekun składają do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powyższe 

zaświadczenie i wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego. 

2. Na wniosek rodziców zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. 

3. Rodzice składają u dyrektora szkoły swój wniosek o przyznanie indywidualnego nauczania 

dla ich dziecka wraz z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

4. Dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego: 

- wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego i określenie tygodniowego wymiaru 

godzin, 

(tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania wynosi: dla dzieci klas zerowych – 

od 4 do 6 godzin, dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin,  

dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin).

aneks do arkusza organizacji roku szkolnego. 

5. O terminie rozpoczęcia nauczania indywidualnego rodzice zostaną poinformowani przez 

wychowawcę klasy. Szczegółowy plan zajęć edukacyjnych ustalają poszczególni nauczyciele 

bezpośrednio z rodzicami ucznia. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SZKOLE W SYTUACJI CYBERPRZEMOCY 

  
I. Ustalenie okoliczności zdarzenia w przypadku ujawnienia cyberprzemocy 

1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą powinien przekazać 

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

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

i zaplanować dalsze postępowanie.  

3. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.  
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II. Zabezpieczenie dowodów  

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy 

zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości, oraz, jeśli to możliwe, dane 

nadawcy lub adres strony internetowej, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.  

2. Z dowodami powinny zapoznać się wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor  

i pedagog/terapeuta szkolny, rodzice oraz policja, jeśli doszło do złamania prawa.  

 

III. Identyfikacja sprawcy  

1. Jeśli sprawca cyberprzemocy posługuje się skradzioną tożsamością pomóc w jego 

identyfikacji mogą:  

2. Świadkowie – inni uczniowie odwiedzający „obraźliwe” strony mogą posiadać informacje 

na temat ich autora, mogą też zidentyfikować numer telefonu komórkowego sprawcy, jeśli  

nie jest on zastrzeżony.  

3. Kontakt z dostawcą usługi internetowej – może on zablokować konto agresora lub usunąć 

obraźliwe treści oraz podać dane sprawcy cyberprzemocy. Dane takie nie mogą być 

ujawnione osobom prywatnym. Aby je pozyskać konieczny jest kontakt z policją.  

4. Kontakt z operatorem sieci komórkowej w przypadku, gdy numer telefonu sprawcy jest 

zastrzeżony – może on podjąć kroki w kierunku ustalenia sprawcy, jeśli otrzyma dane o dacie 

i godzinie rozmowy. W tym przypadku operator może udostępnić te dane tylko policji.  

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

usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów.  

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

należy bezwzględnie skontaktować się z policją.  

 

IV. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy  

1. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły dalsze działania powinien 

podjąć pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z wychowawcami właściwych klas.  

2. Rozmowa z uczniem – sprawcą cyberprzemocy o jego zachowaniu:  

 celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się 

nad jego okolicznościami i poszukanie rozwiązań sytuacji konfliktowej;  

 sprawca powinien dostać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje 

żadnych form przemocy;  

 należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach 

regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane;  
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 sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia  

z sieci szkodliwych materiałów;  

 ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiar 

cyberprzemocy;  

 jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa osób należy rozmawiać z każdym z nich  

z osobna, zaczynając od lidera grupy;  

3. Wychowawca powinien powiadomić rodziców sprawcy o przebiegu zdarzenia                         

i zapoznać ich z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego                    

postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka;  

4. Wychowawca wraz z pedagogiem/psychologiem opracowuje projekt kontraktu dla ucznia, 

określający jego zobowiązania oraz konsekwencje w przypadku niezastosowania się  

do przyjętych zasad;  

5. Objęcie ofiary cyberprzemocy pomocą psychologiczno – pedagogiczną:  

1) Wsparcie psychiczne – podczas rozmowy z uczniem (ofiarą cyberprzemocy):  

a) zapewnij go, że dobrze zrobił, mówiąc Ci o tym, co się stało.  

b) powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to, co go spotkało.  

c) powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego.  

d) zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz mu się pomóc, 

uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne.  

6. Bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć ucznia.  

 Porada – powiedz uczniowi, aby:  

1) Nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, smsy itp.  

2) Nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć, filmów i przedstawił je 

osobom dorosłym znającym sprawę.  

3) Zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianą 

adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego itp.  

4) Jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, aby nikt spoza listy kontaktowej nie mógł 

się z nim połączyć.  

 Monitoring:  

1. Po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są 

wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe lub odwetowe ze strony sprawcy.  

2. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani                        

o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub 

wychowawca przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz 
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zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane 

zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty poza szkołą.  

3. Objęcie sprawcy pomocą psychologiczno – pedagogiczną:  

 praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu 

konsekwencji swojego zachowania, w zmianie postawy i postępowania ucznia;  

 w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi 

skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

 

V. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy 

1. Podejmując decyzję o rodzaju kary, należy wziąć pod uwagę:  

a) rozmiar i rangę szkody – czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający  

na dotarcie do niego wielu osobom (określa to rozmiar upokorzenia, jaki doznaje ofiara), czy 

trudno jest wycofać materiał z sieci itp.;  

b) czas trwania prześladowania – czy było to długotrwałe działanie czy pojedynczy                

incydent;  

c) świadomość popełnianego czynu – czy działanie było zaplanowane, a sprawca był 

świadomy, że wyrządza krzywdę koledze, jak wiele wysiłku włożył w ukrycie własnej 

tożsamości itp.;  

d) motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem 

odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześladowanie;  

e) rodzaj rozpowszechnionego materiału.  

2) Sankcje przewidziane za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły:  

a) upomnienie przez wychowawcę z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz obniżenie oceny             

z zachowania,  

b) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz obniżenie oceny                              

z zachowania,  

c) upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły, podane do wiadomości społeczności 

szkolnej (wychowawca informuje o tym fakcie rodziców ucznia) oraz obniżenie oceny  

z zachowania  

d) nagana Dyrektora Szkoły połączona z zagrożeniem pozbawienia uprawnień ucznia (zakaz 

uczestniczenia w imprezach i wycieczkach klasowych i szkolnych; zakaz reprezentowania 

szkoły na zewnątrz; przeniesienie do innej równoległej klasy) oraz obniżenie oceny                   

z zachowania do nieodpowiedniego lub nagannego (zgodnie ze Statutem Szkoły) 

W razie wątpliwości, interpretacja i ostateczne orzeczenie należy do Dyrektora Szkoły.  
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VI. Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie  

1. Należy powiedzieć świadkowi, że dobrze zrobił zgłaszając fakt przemocy.  

2. Należy zapewnić świadka o dyskrecji.  

3. Nie należy ujawniać danych świadka, jeśli nie jest to konieczne np. gdy sprawa                 

została zgłoszona na policję.  

4. Pod żadnym pozorem nie należy konfrontować świadka ze sprawcą.  

5. Należy zadbać o bezpieczeństwo świadka, nie upubliczniając jego udziału w sprawie.  

 

VII. Sporządzenie dokumentacji z zajścia  

1. Pedagog/terapeuta szkolny jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej z rozmów 

ze sprawcą, z poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien 

zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział oraz opis 

ustalonego przebiegu zdarzeń.  

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.  

 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

TERRORYSTYCZNEGO 

 
1. Wtargnięcie napastników do obiektu - zachowaj spokój! 

 

1. Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia 

2. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi 

(personifikowanie siebie i innych – zwracaj się do uczniów po imieniu – zwiększa szansę 

ich przetrwania). 

3. Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów z jakimś 

poleceniem. 

4. Zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia – informacje te mogą okazać się 

cenne dla służb ratowniczych. 

5. Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami. 

6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia  

 Nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna 
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 Nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 

7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej. 

UWAGA! Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez policję. Dopóki nie zostaniesz 

zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą. 

8. Po zakończeniu akcji: 

 Sprawdź obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek –   

o braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję,  

 Nie pozwól żadnemu dziecku samodzielnie wrócić do domu, 

 Prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/ osoby upoważnione. 

 

2. Użycie broni palnej na terenie szkoły 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem: 

1. Nakaż dzieciom położyć się na podłodze. 

2. Staraj się uspokoić dzieci. 

3. Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia 

przemieszczania się. 

4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonały je spokojnie – 

gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników. 

5. O ile to możliwe zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych: 

a) 997 – Policja, 

b) 112 – ogólnopolski numer alarmowy, 

UWAGA!  Nie rozłączaj się i staraj się, jeśli to możliwe, na bieżąco relacjonować 

sytuację. 

6. Po opanowaniu sytuacji: 

 Upewnij się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdź, czy strzały z broni palne                    

nie spowodowały innego zagrożenia (np. pożaru) 

 Zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z numerów alarmowych: 

a) 999 – pogotowie ratunkowe, 

b) 997- policja, 

c) 112 – ogólnopolski numer alarmowy, 

 udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym 

 w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podejmij odpowiednie                      

do sytuacji działania. 

 zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną. 
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3. Postępowanie w razie zagrożenia: 

 

1) Przestrzegaj ściśle obowiązujących w obiekcie procedur bezpieczeństwa, pomaga  

to zapobiegać niebezpieczeństwom i chroni Cię przed odpowiedzialnością dyscyplinarną 

oraz karną. 

 

2) Postępowanie personelu w razie ataku, wtargnięcia napastników do szkoły, ostrzału: 

 

PAMIĘTAJ! NAJWAŻNIEJSZE JEST ZDROWIE I ŻYCIE! 

 

- wykonuj polecenia napastników,
 

 - jeśli padają strzały natychmiast połóż się na ziemi,
 

-  
w razie ostrzału obiektu pozostań na podłodze, nie wyglądaj przez drzwi i okna,

 

-  
jeśli nie zwiększa to ryzyka Twojego lub innych osób, powiadom Policję,

 

- wobec napastników nie bądź „bohaterem”: nie prowokuj agresji, nie wykonuj gwałtownych 

ruchów, nie podejmuj jakichkolwiek czynności bez zgody napastników,
 

- 
nie odwracaj się tyłem do napastników, jeśli Ci nie nakazują – trudniej skrzywdzić osobę, 

której twarz jest widoczna,
 

- 
w miarę możliwości zapamiętaj przebieg ataku, sprawców, ich uzbrojenie i miejsca,  

w których przebywali  - twoje informacje mogą pomóc policji,
 

 - nie wpatruj się długo i natarczywie w napastnika,
 

-  
jeśli wykonanie żądanych przez napastnika czynności jest niemożliwe, poinformuj go o tym,

 

- 
w razie wzięcia Cię jako zakładnika, zachowuj się zgodnie z zaleceniami służb 

antyterrorystycznych,
 

- 
nie utrudniaj napastnikom ucieczki.

 

 

3) Postępowanie personelu po ucieczce napastników: 

 

Obecny na miejscu dyrektor lub osoba najbardziej opanowana powinna pokierować 

działaniami pracowników i nakazać wykonanie następujących czynności: 

- sprawdzić, czy ktoś odniósł obrażenia, udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać fachową 

pomoc,
 

- 
włączyć system alarmowy,

 

-  
powiadomić telefoniczne policję i wykonać czynności przez nich zalecone,

 

-  
zamknąć drzwi do budynku,

 

- 
wywiesić w najbardziej widocznym od strony wejścia głównego oknie umówionego znaku 

jako sygnału dla grupy interwencyjnej lub policji mówiącego, że sprawcy opuścili obiekt 

(niezależnie od informacji telefonicznej),
 

- 
bardzo ostrożne obserwować np. przez okna drogę ucieczki sprawców, ich samochodu lub 

innych ważnych szczegółów, jeśli nie powoduje to niepotrzebnego ryzyka,
 

- 
odizolować uczniów, pracowników i interesantów od miejsc przebywania sprawców, 

zabezpieczyć ślady poprzez zagrodzenie dostępu do nich.
 

 

 

NIE ROZMAWIAJ Z INNYMI OSOBAMI O PRZEBIEGU ATAKU, SPRAWCACH 

itp. 

 

Poczekaj aż policja poprosi o złożenie zeznań. Twoje subiektywne odczucia mogą sugerować 

zeznania pozostałym utrudniając ustalenie faktów. 
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PAMIĘTAJ! TWOJE WŁAŚCIWE ZACHOWANIE ZNACZNIE ZMNIEJSZA 

RYZYKO I POMAGA ŚCIGAĆ SPRAWCÓW! 

 

4) Postępowanie poza obszarem bezpośredniego zagrożenia: 

- jeżeli zauważyłeś atak, nie wchodź w miejsca niebezpieczne,
 

- jeśli jest to możliwe zamknij wszystkie ciągi komunikacyjne tam prowadzące,
 

- 
zawiadom telefonicznie policję i utrzymuj nieprzerwany kontakt do momentu, gdy  

nie zagraża to twojemu bezpieczeństwu.
 

 

5) Postępowanie po otrzymaniu wiadomości o podłożeniu ładunku wybuchowego: 

 

- jeśli informację otrzymałeś przez telefon, nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, 

zapamiętaj jak   

  najwięcej; jeżeli sprawca nie rozłącza się - możesz spróbować zadać mu pytania dotyczące 

sprawy,
 

- jeśli masz taką możliwość i odpowiedni telefon - nagraj rozmowę,
 

- sprawdź czy zidentyfikował się numer telefonu, jeśli masz taką możliwość zapisz go,
 

- 
jeśli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją w taki sposób, aby nikt jej nie dotykał i nie 

zniszczył, zanieś ją do dyrektora szkoły,
 

- 
natychmiast osobiście poinformuj o przebiegu rozmowy telefonicznej dyrektora szkoły (nie 

należy przekazywać informacji przez pośredników),
 

- 
niezwłocznie poinformuj policję i podejmij wspólne działania zabezpieczające życie  

i zdrowie uczniów, pracowników i interesantów oraz obiekt,
 

- 
pamiętaj, że dyrektor szkoły może samodzielnie podjąć decyzję o ewakuacji - ewakuację 

należy podjąć zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 

 

6) W razie zauważenia podejrzanego urządzenia, pakunku: 

- nie dotykaj go i nie zbliżaj się bezpośrednio do niego,
 

- 
poinformuj przełożonych, policję, 

- postaraj się, aby nikt inny nie dotykał ani nie zbliżał się do niego, izoluj to miejsce,
 

-  
ściśle wykonuj otrzymane od przełożonych lub policji polecenia.

 

 

PAMIĘTAJ O ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA EWAKUACJI ! 

 

NIGDY NIE WOLNO LEKCEWAŻYĆ WLADOMOŚC1 O PODŁOŻENIU 

ŁADUNKU WYBUCHOWEGO I PODEJMOWAĆ JAKIEGOKOLWIEK 

ZBĘDNEGO RYZYKA ! 

 

7) W razie stwierdzenia zagrożenia wewnątrz obiektu lub w wejściu do szkoły: 

 - zamknij wszystkie drzwi wejściowe do szkoły oraz okna,
 

 - zamknij wszystkie drzwi prowadzące na korytarze,
 

 - 
natychmiast powiadom o wszystkim, co wiesz policję i służby sanitarne, poinformuj jakiego 

rodzaju substancje tub urządzenia wzbudziły twoje obawy.
 

 

8) W razie skażenia pracownika podejrzaną substancją należy jeszcze przed przybyciem 

służb sanitarnych podjąć następujące czynności: 

- umyć ręce w roztworze wybielacza z wodą (mała łyżeczka wybielacza używanego  

w gospodarstwie domowym na litr wody),
 

-  
umyć ręce mydłem i spłukać wodą,

 

- 
osobom skażonym kazać pozostać tam, gdzie są aż do przybycia służb sanitarnych  

i izolować pomieszczenia, w których przebywają,
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- 
odseparować inne osoby od skażonych.

 

 

ZACHOWAJ SPOKÓJ! PANIKA JEST W TAKICH SYTUACJACH  

BARDZO NIEBEZPIECZNA! 

 

 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA 

PODEJRZANEGO PRZEDMIOTU LUB PRZESYŁKI W SZKOLE 

 

Zachowaj spokój! 

1. Odizoluj miejsce lub zabezpiecz pomieszczenie. 

UWAGA! Nikt nie może się zbliżać, otwierać, dotykać i wąchać podejrzanych przedmiotów. 

2. Zadbaj o zamknięcie okiem, wyłączenie systemów wentylacji i klimatyzacji, by nie 

powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu. 

3. Przykryj uszkodzony, podejrzany przedmiot lub przesyłkę, gdy zawiera jakąkolwiek 

podejrzaną zawartość w formie: płynnej lub stałej (proszek, pył, galareta, piana lub inne). 

4. Zadzwoń lub wyznacz osobę, która zadzwoni pod jeden z poniższych numerów 

alarmowych: 

a) 997 – policja, 

b) 112 – ogólnopolski numer alarmowy. 

5. Ustal, które osoby miały kontakt z podejrzanym przedmiotem, przesyłką. 

6. Zadbaj, by osoby te dokładnie umyły ręce. 

7. Zgromadź te osoby w jednym pomieszczeniu i przypilnuj, by nikt się nie kontaktowały i 

pozostały tam do przybycia służb. 

8. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuje się do ich zaleceń. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA 

 WYBUCHEM BOMBOWYM 

 

Przypadek 1 – Informacja o podłożeniu bomby 

Zachowaj spokój! 

1. Jeżeli jest to informacja telefoniczna: 

 słuchaj uważnie, 

 zapamiętaj jak najwięcej, 

 jeżeli masz taką możliwość, nagraj rozmowę – jeśli nie – spróbuj zapisywać informacje, 

 zwróć uwagę na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle, 

 nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, 

 jeżeli twój telefon posiada funkcje identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer. 

2. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał – przekażesz ją 

policji. 

3. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie zadzwoń pod jeden z poniższym numerów 

alarmowych: 

a) 997 – Policja,  

b) 112 – ogólnopolski numer alarmowy. 

4. Zaalarmuj zarządcę budynku. 

5. Poinformuj organ prowadzący szkołę (Burmistrz Miasta Gostynina/MZESiP)  

oraz Kuratorium Oświaty. 

6. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki! 

7. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji, zgodnie z obowiązującymi instrukcją. 

   UWAGA! Poinstruuj uczniów o zabraniu ze sobą rzeczy osobistych – plecaków,    

   reklamówek itp. 

8. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

9. Wyłącz lub zleć pracownika ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu. 

10. W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj. 

11. W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym, 

12. Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu, 

13.  Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.  

 

Przypadek 2 - Wykrycie/znalezienie bomby (podejrzanego przedmiotu) 
 

Zachowaj spokój! 
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1. Nie dotykaj podejrzanego przedmiotu. 

Uwaga! Jeśli widzisz „bombę” to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. 

2. Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych: 

a) 997 – policja, 

b) 112 – ogólnopolski numer alarmowy. 

3. Zabezpiecz, w miarę możliwości, rejon zagrożenia w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym – głównie uczniom – nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.  

4. Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób nie wywołujący paniki! 

5. Zarządź przeprowadzenie ewakuacji, zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

6. Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze. 

7. Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie prądu. 

8. Otwórz okna i drzwi. 

9. Usuń z otoczenia wszystkie materiały łatwopalne. 

10. Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, 

telefonów komórkowych). 

    11. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 

 

Przypadek 3 – Po wybuchu bomby 
 

Zachowaj spokój! 

 

1. Oceń sytuację biorąc pod uwagę liczbę osób poszkodowanych i upewnij się, jakiego 

rodzaju zagrożenia spowodował wybuch. 

2. Zadzwoń pod jeden z poniższych numerów alarmowych: 

a) 997 – policja,  

b) 112 – ogólnopolski numer alarmowy. 

3. Udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym. 

4. Sprawdź bezpieczeństwo dróg i rejonów ewakuacyjnych, a następnie zarządź 

przeprowadzenie ewakuacji, zgodnie z obowiązującą instrukcją. 

5. W przypadku, gdy wybuch spowodował inne zagrożenia, podejmij działania odpowiednie 

do sytuacji. 

6. Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZABÓJSTWA 

LUB  SAMOBÓJSTWA NA TERENIE SZKOŁY 

 
1. Osoba, która podjęła informację o wydarzeniu powiadamia policję, pogotowie ratunkowe i 

przełożonych.   

2. Pedagog szkolny powiadamia poradnię psychologiczno – pedagogiczną i prosi  

o zorganizowanie pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom.  

3. Osoby znajdujące się najbliżej miejsca zdarzenia (nauczyciele, pracownicy szkoły) 

zabezpieczają je do czasu przybycia policji lub innych służb.  

4. Nie należy udzielać informacji mediom, dopóki nie zostanie powiadomiona najbliższa 

rodzina. 

5. Jak najszybciej poinformuj najbliższą rodzinę o śmierci dziecka, zrób to twarzą w twarz, 

unikaj rozmowy telefonicznej.  

6. Pedagog, terapeuta lub kompetentny pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

udziela pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego.  

7. Dyrekcja szkoły organizuje pracę szkoły tak, aby możliwy był proces interwencji 

kryzysowej – udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom w odreagowaniu 

traumatycznych przeżyć. 

8. Dyrekcja szkoły przygotowuje strategię kontaktowania się z mediami. 

 
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU  

PRÓBY SAMOBÓJCZEJ UCZNIA 

 

1. Osoby będące świadkiem zdarzenia ustalają i potwierdzają rodzaj zdarzenia. 

2. Nie należy pozostawić ucznia samego. 

3. Należy usunąć wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru. 

4. Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce. 

5. Zbierz wstępne informacje o okoliczności zdarzenia, poinformuj o nich dyrekcję szkoły. 

6. W porozumieniu z dyrekcją szkoły wezwij pomoc (pogotowie, straż pożarna, policja) –  

w zależności od potrzeby. 

7. Należy zadbać, aby interwencja służb przebiegła dyskretnie. 

8. Dyrektor szkoły zawiadamia o zajściu organ prowadzący szkołę oraz dokonuje oceny 

dalszych zagrożeń. 

9. Dyrektor szkoły lub – na jego prośbę – wychowawca/pedagog szkolny powiadamia  

o zajściu rodziców /opiekunów prawnych ucznia. 
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10. Pedagog szkolny/terapeuta chroni ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami 

traumatycznymi (np. media, świadkowie itp.) 

12. Szkoła, w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewnia uczniowi 

pomoc psychologiczną. 

 
PROCERDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA  

NA TERENIE SZKOŁY CHOROBY ZAKAŹNEJ  

 
Po otrzymaniu, np. od rodziców lub z mediów, informacji o podejrzeniu niebezpiecznej 

choroby zakaźnej u ucznia: 

1. Dyrekcja szkoły lub pielęgniarka potwierdza wiadomość: 

a) u lekarza – jeśli to możliwe; 

b) u dyżurującego inspektora sanitarnego – tel. 502 171 171 (numer dyżurny telefonu 

alarmowego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie) lub tel. 

660 425 654 (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie). 

2. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego delegowana ustala z dyżurującym inspektorem 

sanitarnym sposób postępowania. 

3. Dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący szkoły oraz Kuratorium Oświaty. 

4. Uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są przestrzegać zaleceń służb sanitarnych. 

5. Dyrektor szkoły opracowuje informację dla uczniów i rodziców przy współpracy  

z organem prowadzącym szkołę i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  

w Gostyninie. 

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z pielęgniarką szkoły organizuje (w razie potrzeby) 

spotkanie rodziców z lekarzem chorób zakaźnych lub przedstawicielem Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej w Gostyninie. 

Zawsze stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i innych kompetentnych służb. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY 

CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA 

 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły, który powziął informację o zdarzeniu niezwłocznie 

powiadamia dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor lub jego zastępca ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Sprawca czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły  

lub pedagogowi szkolnemu 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 i przekazanie ich policji  

(np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży).  

7. Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach 

nieletnich rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie 

określone w artykułach:  

- art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu  

w miejscu publicznym,  

- art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,  

- art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków,  

- art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych,  

- art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,  

- art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, uszkadzanie znaków,  

- art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,  

- art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie,  

- art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono  

z kradzieży,  

- art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,  

- art. 133 – spekulacja biletami, tzw. konik,  

- art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.  
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA 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. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły;  

3. Powiadomienie rodziców ucznia;  

4. Niezwłoczne wezwanie policji, w przypadku kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności  

i ewentualnych świadków zdarzenia.  

5. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych  

do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112.  

Metody współpracy z policją  

1. W ramach długofalowej pracy szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę           

w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

2. Koordynatorami współpracy jest pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich właściwej 

jednostki policji, jak również dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła.  

3. Na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane  

z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.  

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  

1. Spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizację dzieci i 

młodzieży w środowisku lokalnym;  

2. Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości itp. oraz sposobów unikania zagrożeń;  

3. Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły „wypełniających znamiona 

przestępstwa”, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży;  

4. Udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;    



43 
 

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

[…]” albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę                                  

w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca 

uczniów, wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi 

szkoły lub uzgodniona z innymi pracownikami szkoły. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDENIA WSZAWICY 
 

 

Wszawica jest istotnym problemem higienicznym i może być w pewnych przypadkach 

sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych  

w stosunku do dziecka 

Działania profilaktyczne w szkole muszą być realizowane systematycznie i w sposób 

skoordynowany. Niezbędna jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, 

nauczycielami i pracownikami szkoły. Obejmują one systematyczną akcję oświatową 

(pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i rodziców. 

 

Cel procedury: 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed 

rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.  

Zakres procedury: 

Procedura dotyczy postępowania  w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole. 

Uczestnicy postępowania  – zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do systematycznego monitorowania czystości skóry 

głowy własnego dziecka oraz podejmowania natychmiastowych i skutecznych działań 

higienicznych. W przypadku wykrycia u dziecka ogniska gnid lub wszawicy, zobowiązani są 

do niezwłocznego zawiadomienia wychowawcy klasy, który kieruje rodziców/opiekunów do 

pielęgniarki celem poinstruowania o sposobie zwalczania wszawicy. 

2. Wychowawcy zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania pielęgniarce szkolnej  

i dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce. 

3. Pielęgniarka szkolna ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły o pojawieniu się 

wszawicy w szkole i przekazywania na bieżąco informacji o stanie czystości skóry uczniów. 
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4. Pracownicy obsługi powinni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy 

w danej grupie/klasie wychowawcy, pielęgniarce bądź dyrektorowi. 

5. Dyrektor dokłada wszelkich starań, aby w szkole zapewnione były higieniczne warunki 

nauki i pracy.  

Opis procedury 

Kontrolę czystości skóry i włosów uczniów na podstawie zgody podpisanej przez 

rodziców/opiekunów prawnych na cały okres edukacji w Szkole Podstawowej nr 3  

im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie przeprowadza pielęgniarka lub higienistka szkolna 

bądź osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły.   

1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci 

przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną z zachowaniem zasady intymności (kontrola 

indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). 

 

2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki osoba kompetentna upoważniona przez 

dyrektora szkoły) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę,  

o konieczności podjęcia natychmiastowych zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie 

potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się 

kuracji przez wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań. Jednocześnie 

informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska. 

 

3. W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, 

u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji 

zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w szkole 

do niezbędnego minimum. 

 

4. Dyrektor informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w klasie/grupie,  

z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. 

5. Pielęgniarka szkolna po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci  

po przeprowadzonych przez rodziców zabiegach higienicznych.  

6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka zawiadamia o 

tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków, do których należy 

zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją 

funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia. 
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PROCEDURAWYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH  

ORAZ DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNYCH, KART ROWEROWYCH  

I ŚWIADECTW SZKOLNYCH  

 

I. Legitymacje szkolne 

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do Szkoły) wydawana jest 

nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, 

nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument 

potwierdzający zmianę danych, posiadaną legitymację, aktualne zdjęcie oraz wniosek  

o wymianę legitymacji szkolnej (załącznik nr 1). 

2. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. 

3. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej: 

1) W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Rodzice ucznia mogą wystąpić  

do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  

z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat – (załącznik nr 2). Wzór wniosku do pobrania 

w sekretariacie Szkoły. 

2) Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, 

data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. 

3) Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9 zł. 

4) Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej – do 7 dni. 

 

II. Karty rowerowe – duplikaty 

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej Rodzice ucznia mogą wystąpić  

do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej  

z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 3). 

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (imię i nazwisko, data urodzenia). 

 

3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej pobiera się opłatę – 9 zł. 

 

4. Termin wykonania duplikatu karty rowerowej – do 7 dni. 

 

III. Świadectwa szkolne – duplikaty 

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa Rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może 

wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa 

(załącznik nr 4) z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: 
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-  rodzaju świadectwa (promocyjne/ukończenia szkoły), 

- roku ukończenia szkoły/klasy. 

2. Wzór wniosku  do pobrania w sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej Szkoły. 

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26 zł. 

4. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty. 

Termin wykonania duplikatu świadectwa szkolnego – do 7 dni. 
 

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub  

na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa. 

  
IV. Opłaty 

7. Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji, świadectwa szkolnego i karty rowerowej wnosi się 

na konto bankowe odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte  

w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin, numer konta: 86 1020 3974 0000 5902 0177 

1666. 

8. W tytule należy podać: imię i nazwisko oraz informację: opłata za duplikat świadectwa 

/opłata za duplikat legitymacji szkolnej/ opłata za duplikat karty rowerowej, pesel ucznia, 

miejsce urodzenia, klasa, adres.  
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Załącznik nr 1 
 

Gostynin, ................................... 
 

....................................................................... 
(nazwisko i imię rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 

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

 

...................................................................................... 
(adres zamieszkania, tel.) 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 3   
im. Obrońców Westerplatte  

w Gostyninie 
 

 

W związku ze zmianą danych osobowych mojego dziecka wnoszę o wymianę legitymacji 

szkolnej. 
 

Zmianie ulega: 
 

- adres zamieszkania, z: 
 

…………………………….………………………………………...............................………. 
 

na ……………………………………………………………………………………………… 
 

- legitymacja zawiera błędy (podać jakie): …………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………............ 
 

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

Do wniosku załączam*:  
- aktualne zdjęcie, 

- dokument potwierdzający powyższe zmiany,  
- dotychczasową legitymację szkolną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................  
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 
 

 
_________ 

*właściwe podkreślić 
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Załącznik nr 2 
 

Gostynin, ................................... 
 
....................................................................... 

(nazwisko i imię rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
...................................................................................... 
 

 

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

(adres zamieszkania, tel.) 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Obrońców Westerplatte  

w Gostyninie 

  
 

Zwracam się z prośbą o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej córce/ synowi* 

 

..............................................................................................................ur. ............................................ 
(nazwisko i imię) (data urodzenia) 

 

zam. 

.............................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania dziecka) 

 

PESEL................................................uczennicy/uczniowi* , oddziału.................... . 

 

Oryginał  legitymacji  szkolnej  uległ : 

 

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

 

.................................................................................................................................................. 
(podać powód i okoliczności: zagubienie, zniszczenie, kradzież) 

 
 

 

....................................................................... 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
__________ 

*niepotrzebne skreślić 

 

Do wniosku załączam:  
1. Potwierdzenie wniesienia opłaty. Opłatę w wysokości 9 zł należy wpłacić na konto bankowe: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte  w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 

Gostynin, numer konta: 86 1020 3974 0000 5902 0177 1666. W tytule należy podać: opłata za 

wydanie duplikatu legitymacji dla ucznia (imię i nazwisko)  

 

Wypełnia szkoła: 
 
Data wpływu........................., numer duplikatu legitymacji....................................wydano dn. 

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

Gostynin, ................................... 
 

....................................................................... 
(nazwisko i imię rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 
...................................................................................... 
 

 

...................................................................................... 
(adres zamieszkania, tel.) 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Obrońców Westerplatte  

w Gostyninie 

 

Zwracam się z prośbą o wystawienie duplikatu karty rowerowej córce/ synowi* 

 

..............................................................................................................ur. ............................................ 
(nazwisko i imię) (data urodzenia) 

 

zam. 

.............................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania dziecka) 

 

uczennicy/uczniowi* oddziału.................... . 

 

Oryginał  karty rowerowej uległ : 

 

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

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

                    (podać powód i okoliczności: zagubienie, zniszczenie, kradzież) 
 
 
 

 

.......................................................................  
(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

__________ 
*niepotrzebne skreślić 

 

Do wniosku załączam:  
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty. Opłatę w wysokości 9 zł należy wpłacić na konto bankowe: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte  w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 

Gostynin, numer konta: 86 1020 3974 0000 5902 0177 1666. W tytule należy podać: opłata za 

wydanie duplikatu karty rowerowej dla ucznia (imię i nazwisko) . 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wypełnia szkoła: 
 
Data wpływu........................, numer duplikatu karty rowerowej.................................. wydano dn. 

....................... . 
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Załącznik nr 4 

 

Gostynin,.................................. 
 

....................................................................... 
(nazwisko i imię rodziców/opiekunów prawnych) 

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

 

................................................................................... 
                   (adres zamieszkania, tel.) 

 

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

 
 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa............................................................../ 

         (ukończenia szkoły) 

………………………………, wydanego przez ………………………………………………………………… 

   (promocyjnego z klasy)      (nazwa szkoły) 

 

w ………… roku. Ww. świadectwo zostało wystawione dla ……………………………………………… 
                     (nazwisko, imię) 

 

urodzonego/-ej/ dnia………………….. 19……..roku w …………………………………………………, 
 
województwo…………………………………………………………. 
 
Do szkoły uczęszczał (a) w latach od ……………….. do ………………. 
 
Oryginał świadectwa uległ …………………………………………………………………………….. 
                 (podać okoliczności zniszczenia/zgubienia) 
 

 

 

 

 

 

 

Do wniosku załączam:  
1/ Potwierdzenie wniesienia opłaty. 

 

Opłatę w wysokości 26 zł należy wpłacić na konto bankowe: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców 

Westerplatte  w Gostyninie, ul. Bema 23, 09-500 Gostynin, numer konta: 86 1020 3974 0000 5902 0177 1666.  

W tytule należy podać: opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego dla ucznia (imię i nazwisko)  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------  
Wypełnia szkoła: 
 
Data wpływu..........................., numer duplikatu świadectwa......................................wydano dn............................. 

 

 


