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PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH  

W SOKÓŁCE 
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Nr 3 Upomnienie rodziców, gdy dziecko nie spełnia obowiązku szkolnego. 

Nr 4 Notatka dotycząca szkody. 

Nr 5 Zawiadomienie dotyczące odpowiedzialności za szkodę.  

 

 

I. Procedura przebywania w budynku szkoły osób niebędących uczniami lub 

pracownikami szkoły.  

1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli przez wszystkich 

pracowników szkoły, a w czasie przerw przede wszystkim przez nauczycieli dyżurujących.  

2. Każdy z pracowników szkoły ma prawo zapytać osobę postronną o cel przebywania na 

terenie szkoły i skierować ją zgodnie podanym celem do właściwego pomieszczenia lub 

pomóc skontaktować się z właściwą osobą.  

3.  W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty,  zachowuje się agresywnie 

bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy nakazać niezwłoczne 

opuszczenie terenu szkoły.  

4.  W przypadku odmowy wykonania polecenia należy zawiadomić dyrektora szkoły, 

wicedyrektora lub innego pracownika sekretariatu, którzy powiadomią policję.  

5. W przypadku sytuacji, w której żadna z wymienionych osób w punkcie 5.  

nie jest obecna, pracownik sam dokonuje zgłoszenia na policję. 

6. Korytarze szkolne są monitorowane.  

7. Dopuszcza się przebywanie rodziców/prawnych opiekunów uczniów na korytarzach.  

 

II. Procedura rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych  

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy  

w godzinach: 7.00 – 16.00.   

2. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli prowadzących zajęcia, 

a podczas przerw pod opieką nauczycieli dyżurujących.  

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I–III odbierają swoje dzieci po zakończeniu 

zajęć szkolnych zgodnie z pisemnym oświadczeniem przekazanym wychowawcy dziecka –

zał. 1a,b.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I–III, którzy nie mogą osobiście odebrać 

dziecka, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w 
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nagłych przypadkach – telefonicznie lub osobiście), kto w danym dniu zabierze dziecko ze 

szkoły. 

5. Nauczyciele uczący w klasach I-III, z którymi uczniowie mają ostatnie zajęcia, sprawują 

nad nimi opiekę zgodnie z informacjami podanymi przez wychowawców – sprawdzają, czy 

dziecko poszło do świetlicy, czy zostało odebrane przez rodziców. 

6. Wychowawcy klas I-III są odpowiedzialni za zgodny z procedurami odbiór dziecka ze 

szkoły – współpracują z rodzicami dziecka oraz nauczycielami pracującymi z uczniami w 

danej klasie. 

 

III. Procedura organizacji zajęć lekcyjnych. 

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

planem zajęć uczniów.  

2. Dzwonek rozpoczyna  zajęcia lekcyjne, zakończenie godziny lekcyjnej sygnalizuje 

nauczyciel prowadzący daną lekcję. 

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

samowolnie oddalać się poza jej teren.  

4. Nauczyciel udający się z uczniem/grupą uczniów poza teren szkoły w celu realizacji 

procesu dydaktyczno- wychowawczego powinien odnotować ten fakt w „Książce Wyjść” 

znajdującej się w sekretariacie szkoły. 

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

bieżąco notuje spóźnienia.  

6. Za nieobecnych nauczycieli są organizowane zastępstwa. 

7. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę, 

wicedyrektora lub innych nauczycieli.  

7. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek pozostawić porządek w każdym z 

pomieszczeń, w jakim przebywali w związku z prowadzonymi zajęciami. Kontroluje to 

nauczyciel prowadzący zajęcia.  

8. Uczniowie mają obowiązek dbania o porządek w salach lekcyjnych, na szkolnych 

korytarzach, w szatniach, w szkolnych łazienkach oraz w innych pomieszczeniach, w jakich 

przebywają w związku z organizowanymi zajęciami.   

8. Nauczyciel prowadzący w danej klasie zajęcia jako ostatni zobowiązany jest  

sprawdzić, czy został wyłączony znajdujący się w sali komputer.  
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9. W czasie zajęć pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia.  

10. Zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane poza trenem szkoły, jeżeli to wynika z 

charakteru zajęć lub planu pracy zajęć. O miejscu, w którym będą się odbywały zajęcia osoba 

je prowadząca informuje uczniów, rodziców uczniów oraz dyrektora szkoły.  

 

IV. Procedura kontaktów z rodzicami uczniów.  

1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno –

wychowawczych z nim związanych rodzice/prawni opiekunowie uzgadniają (w zależności od 

rodzaju sprawy) z nauczycielem przedmiotu, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, 

psychologiem szkoły, wicedyrektorem. Jeżeli efekt tych rozmów nie spełni ich oczekiwań, 

udają się do dyrektora szkoły.  

2. Do kontaktów z dyrektorem szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, 

uprawnieni są przedstawiciele klasowych rad rodziców.  

3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się co najmniej cztery razy w roku.  

4. Rodzice/prawni opiekunowie kontaktują się bezpośrednio z nauczycielem lub 

wychowawcą w czasie zebrań ogólnych oraz poprzez dziennik elektroniczny. W sytuacjach 

wymagających indywidualnego kontaktu bezpośredniego rodzic i wychowawca lub 

nauczyciel umawiają się na spotkanie na terenie szkoły. 

5. Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e–mailowy na zasadach uzgodnionych  

z nauczycielem lub wychowawcą.  

6. Potwierdzeniem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów ucznia z nauczycielem lub 

wychowawcą jest wpis dokonany przez wychowawcę w „Dzienniku wychowawcy” w 

„Notatkach”. 

 

V. Procedura prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy, dotyczącej odbierania  

dziecka po zajęciach lekcyjnych, wycieczkach i imprezach  

1. Wychowawca w klasach I-III zbiera od rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia 

według przyjętego przez szkołę wzoru 1a i 1b (termin – do 30 września), w których 

rodzice/prawni opiekunowie informują, w jaki sposób i przez kogo będzie odbierane dziecko 

po zakończeniu zajęć lekcyjnych.  

2. Wychowawca zbiera od rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas IV-VI i gimnazjum 

oświadczenia według przyjętego przez szkołę wzoru (termin – do 30 września), w których 
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rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na samodzielne powroty dziecka z zajęć 

lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, ze szkolnej imprezy do domu, przejmując za nie 

odpowiedzialność w tym czasie (Załącznik nr 2a,2b). W przypadku wycieczek, rodzice będą 

podpisywali oświadczenie dotyczące powrotu dziecka do domu wraz z wyrażeniem zgody na 

udział w wycieczce. 

3. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia w dzienniku wychowawcy do końca 

roku szkolnego.  

4. Sporadyczny samodzielny powrót dziecka – ucznia klas I–III udokumentowany jest 

stosownym oświadczeniem, które mają obowiązek złożyć rodzice/prawni opiekunowie. 

Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie.  

6. W szczególnych przypadkach podyktowanych np. sytuacją rodzinną rodzice/prawni 

opiekunowie uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum mają prawo do ustalenia wspólnie  

z wychowawcą sposobów odbierania ucznia ze szkoły po zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych.  

7. Procedura gromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji powtarzana jest w każdym roku  

szkolnym.  

 

VI. Procedura postępowania w przypadku uchylania się ucznia uchylania się  

od realizacji obowiązku szkolnego.  

1. Rodzice/prawni opiekunowie zgodnie z Ustawa o systemie oświaty maja obowiązek  

do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne.  

2. Uczniowie są zobowiązani do udziału w zajęciach edukacyjnych. Każda nieobecność na 

zajęciach lekcyjnych musi być usprawiedliwiona przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Statucie.  

3. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w szkole mają bezwzględny obowiązek 

sprawdzania stanu obecności uczniów na lekcjach.  

4. W przypadku częstej, powtarzającej się nieobecności ucznia na lekcjach danego 

przedmiotu, nauczyciel uczący ucznia informuje wychowawcę klasy, który prowadzi 

postępowanie wyjaśniające.  

5. Wychowawca na bieżąco analizuje frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych. W 

przypadku wystąpienia godzin nieusprawiedliwionej nieobecności kontaktuje się z 

rodzicem/prawnym opiekunem  ucznia.  
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6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 2 dni 

wychowawca kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w celu ustalenia 

przyczyny nieobecności. Jeżeli przyczyną nieobecności są wagary, wychowawca informuje 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przewidzianych w Statucie (ocena zachowania 

ucznia) konsekwencjach. Fakt poinformowania rodziców odnotowuje w Dzienniku 

wychowawcy.  

7. W przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego wychowawca 

informuje o tym szkolnego pedagoga i dyrektora szkoły z jednoczesnym wezwaniem 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy i 

poinformowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia o prawnych konsekwencjach 

uchylania się od obowiązku szkolnego. Wezwanie może odbyć się poprzez kontakt 

telefoniczny, mailowy, wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.  

8. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od daty wezwania rodzic nie skontaktuje się z wychowawcą, 

pedagogiem lub dyrektorem szkoły, a uczeń nadal wagaruje, dyrektor szkoły wysyła listem 

poleconym upomnienie – załącznik nr 3.  

9. W przypadku niezastosowania się rodziców/prawnych opiekunów ucznia do upomnienia, 

dyrektor szkoły kieruje sprawę na drogę postępowania administracyjnego. 

10. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego 

zajęciach miało to miejsce, zobowiązany jest zaznaczyć nieobecność ucznia na lekcji oraz 

niezwłocznie powiadomić wychowawcę, pedagoga lub  dyrektora.  

11. Wychowawca, pedagog lub  dyrektor powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji  

rodzica/prawnego opiekuna.  

 

VII. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów.  

1. Rodzic/prawny opiekun pisemnie usprawiedliwia uzasadnione nieobecności w terminie 3 

dni od powrotu dziecka do szkoły.  

2. Za uzasadnioną nieobecność uznawane są: choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium, wizyty  

lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe. W przypadku wystąpienia 

innej przyczyny nieobecności ucznia w szkole decyzję o usprawiedliwieniu podejmuje 

wychowawca.   

3. O dłuższej, trwającej powyżej 3 dni, przewidywanej nieobecności (np. choroba, pobyt w 

szpitalu, sanatorium), rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie powiadomić 

wychowawcę – osobiście, telefonicznie lub e–mailem.  
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4.W przypadku braku informacji o nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 1 dzień lub braku 

informacji o przedłużającej się nieobecności ucznia wychowawca niezwłocznie kontaktuje się 

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w celu ustalenia powodów nieobecności. W 

przypadku braku kontaktu  natychmiast uruchamia procedury dotyczące uchylania się 

od realizacji obowiązku szkolnego. 

 

VIII. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych. 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych w danym dniu przez wychowawcę lub 

nauczyciela prowadzącego lekcję tylko na podstawie osobistej lub pisemnej prośby 

rodzica/prawnego opiekuna.  

2. Uczeń posiadający stałe lub czasowe zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego, jeżeli są 

to zajęcia pierwsze lub ostatnie w danym dniu, może – na podstawie pisemnej prośby 

rodziców/prawnych opiekunów – nie uczestniczyć w nich.  

3. W sytuacjach, gdy zwolnienie z zajęć lekcyjnych jest konieczne ze względu na stan 

zdrowia ucznia, co zostało zgłoszone wychowawcy, nauczycielowi, higienistce lub innemu 

pracownikowi szkoły, osoba, której uczeń zgłosił problemy zdrowotne niezwłocznie 

podejmuje działania dotyczące poinformowania rodziców ucznia oraz ustalenia, w jaki sposób 

uczeń zostanie  przekazany przez szkołę rodzicom/prawnym opiekunom.  

  

IX. Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji. 

W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji podejmuje się następujące  

działania:  

1. Nauczyciel przekazuje ucznia higienistce.  

2. Higienistka szkolna w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami i 

ustala z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia.  

3. O wezwaniu pogotowia ze względu na stan zdrowia ucznia decyzję podejmuje higienistka, 

a w przypadku nieobecności higienistki może to uczynić każdy nauczyciel lub pracownik  

informując o tym dyrektora szkoły. Wychowawca, nauczyciel lub inny pracownik szkoły 

obecny przy zdarzeniu niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów  

bezpośrednio lub przez sekretariat szkoły.  

4. W przypadku nieobecności higienistki, nauczyciel kontaktuje się z wychowawcą klasy  

lub wicedyrektorem, który telefonicznie ustala z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia 

formę powrotu dziecka do domu.  



8 

 

 

X. Procedura postępowania w razie wypadku na terenie szkoły. 

1. Każdy pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku powinien 

niezwłocznie:  

a) zapewnić poszkodowanemu opiekę,  

b) udzielić pierwszej pomocy (w miarę możliwości),  

c) sprowadzić fachową pomoc medyczną (w razie potrzeby).  

2. W dalszej kolejności pracownik powiadamia: dyrektora szkoły, pracownika służby bhp,  

społecznego inspektora pracy.  

3. Dyrektor szkoły (pod jego nieobecność – zastępca lub inny pracownik szkoły) powiadamia  

rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

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

5. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który sporządza protokół powypadkowy.  

 

XI. Procedura postępowania w przypadku powstania szkody lub zniszczenia mienia 

przez ucznia.  

1. Świadek zdarzenia (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły) przekazuje informację o 

zaistniałym zdarzeniu wychowawcy ucznia, który dopuścił się czynu zabronionego lub – w 

przypadku nieobecności wychowawcy – bezpośrednio pedagogowi/psychologowi szkolnemu.  

2. Świadek zdarzenia lub osoba odpowiedzialna za ucznia (sprawcę) w czasie zaistniałego  

zdarzenia sporządza notatkę służbową (Załącznik nr 4) i przekazuje ją wychowawcy klasy.  

3. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem (sprawcą czynu), podkreślając  

naganność postępowania i informuje go o przewidywanych konsekwencjach.  

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Przekazuje im  

zawiadomienie dotyczące wyrządzonej szkody (Załącznik nr 5) i ustala formę naprawy 

szkody uwzględniając zapisy w § 81 Statutu.  

5. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie odmawiają dobrowolnego naprawienia  

wyrządzonej szkody, wychowawca przekazuje sprawę do pedagoga szkolnego.  

6. Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami, 

informując ich o dalszej procedurze postępowania. W razie konieczności rozmowa 

przeprowadzana jest w obecności specjalisty ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji .  

7. Pedagog/psycholog i specjalista ds. nieletnich podejmują decyzję o skierowaniu sprawy do 

Sądu Rejonowego w Sokółce,  Wydział Rodzinny i Nieletnich.  
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8. Dalsze postępowanie leży w gestii w/w instytucji. 

9. W przypadku, gdy szkoda została spowodowana w obecności wszystkich uczniów klasy 

lub grupy uczniów i nie udało się ustalić bezpośredniego sprawcy, nauczyciel, który 

sprawował w tym czasie opiekę nad uczniami, informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.  

10. Wychowawca podejmuje działania zmierzające do ustalenia bezpośredniego sprawcy. 

11. W przypadku nieskuteczności działań wychowawcy, wychowawca organizuje spotkanie  

z rodzicami uczniów i wspólnie z nimi ustala sposób naprawienia szkody, o czym informuje 

dyrektora szkoły.  

 

XII. Procedura sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych  

1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 5 rozporządzenia z dnia 18 

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo- 

wychowawcze.  

2. O ustaleniu dni wolnych, o których jest mowa w § 5 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 

2002 r. informuje dyrektor szkoły w drodze rozporządzenia. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I-III informują wychowawcę w terminie 

przynajmniej trzech dni przed dniem wolnym o uczestniczeniu dziecka w zajęciach 

opiekuńczo-wychowawczych.  

4. W dniach wolnych ustalonych zarządzeniem dyrektora nie ma w szkole obiadów.  

 

 XIII. Procedura sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w sali 

multimedialnej. 

1. Uczniowie mogą przebywać w sali multimedialnej w godzinach jej otwarcia.  

2. Nauczyciele bibliotekarze lub nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne sprawują opiekę 

nad uczniami.  

3. Uczniowie przebywający w sali multimedialnej mają obowiązek przestrzegania regulaminu 

sali.  

5. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów (nieprzestrzegania regulaminu)  

nauczyciel bibliotekarz może podjąć następujące działania:  

a) ustnie upomnieć ucznia,  

b) wpisać uczniowi  uwagę,  

c) poprosić ucznia o opuszczenie sali multimedialnej,  

d) zgłosić problem wychowawcy klasy. 
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6. W przypadku niewłaściwego zachowania się ucznia przy stanowisku komputerowym 

nauczyciel bibliotekarz może zastosować również ograniczenie lub całkowity zakaz 

korzystania z komputera przez określony czas (do końca roku szkolnego włącznie).  

7. O zakazie korzystania ze stanowiska komputerowego przez ucznia informowany jest  

wychowawca klasy oraz, za jego pośrednictwem, rodzice/ prawni opiekunowie ucznia.  

 

XIV. Procedura organizowania imprez i uroczystości szkolnych. 

1. Nauczyciele szkoły organizują imprezy, dyskoteki i uroczystości, które mogą mieć 

charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, międzyszkolnych.  

2. Imprezy odbywają się zgodnie z harmonogramem/kalendarzem uroczystości szkolnych.  

3. Osoby, wskazane w harmonogramie jako odpowiedzialne za organizację, zobowiązane są 

do:  

a) uzgodnienia szczegółów, dotyczących przebiegu imprezy, z dyrektorem szkoły  lub 

wicedyrektorem przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym,  

b) zapewnienia bezpieczeństwa uczniom uczestniczącym w imprezie poprzez  

- organizację dyżurów nauczycieli,  

- ustalenie opiekunów dla uczniów uczestniczących w imprezie 

- ustalenie zasad uczestnictwa w imprezie  

c) przekazania informacji o zasadach organizacji imprezy uczestniczącym w niej 

nauczycielom i uczniom. 

4. Uczestnicy imprezy mają obowiązek współpracować z organizatorem imprezy. 

 

XV. Procedura korzystania z szatni szkolnej i szafek uczniowskich 

1. Szatnia jest czynna w godzinach 7.00 – 18.00.  

2. Na terenie szatni mogą przebywać tylko uczniowie rozpoczynający lub kończący lekcje.  

Przebywanie w szatni innych uczniów jest dopuszczalne w wyjątkowych przypadkach, za 

zgodą nauczyciela pełniącego dyżur.  

3. Korzystanie z szatni podczas zorganizowanych wyjść poza szkołę możliwe jest tylko  

z nauczycielem pełniącym opiekę nad uczniami.  

4. Obuwie umieszczone w worku lub siatce należy pozostawić w boksie przydzielonym danej 

klasie.  

5. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, 

telefonów komórkowych, kluczy itp.).  
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6. Uczeń korzysta z własnej szafki oznaczonej numerem. 

7. W szafce nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, 

telefonów komórkowych, kluczy itp.).  

8. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o swoją szafkę (niedopuszczalne jest rysowanie po 

szafce, umieszczanie naklejek, plakatów, dłuższe przechowywanie łatwo psujących się 

produktów).  

9. Wszelkie zaistniałe problemy uczeń zgłasza wychowawcy.  

10. Z szafki należy korzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.  

 

XVI. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci . 

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie, są zabezpieczone odpowiednim  

oprogramowaniem, utrudniającym dostęp do treści niepożądanych.  

2. W czasie zajęć z uczniami jest przez nauczycieli sprawowany dozór wizyjny.  

3. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.  

4. Podczas korzystania z Internetu uczniowie:  

a) powinni przestrzegać zasad ograniczonego zaufania, przede wszystkim wobec nowo  

poznanych osób,  

b) nie powinni udostępniać swoich danych osobowych,  

c) nie mogą zapisywać na dysku komputerów plików graficznych, muzycznych, filmowych 

itp., ściągniętych z Internetu,  

d) nie mogą umieszczać treści obraźliwych,  

e) powinni przestrzegać zasad netykiety. 

f) w razie wystąpienia sytuacji wątpliwej i niejasnej powinni zwrócić się do nauczyciela o 

pomoc.  

4. Wychowawca ma obowiązek uświadomić podczas spotkań rodzicom/prawnym opiekunom 

zagrożenia związane z Internetem.  

5. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić 

odpowiednim organizacjom i instytucjom, zajmującym się ściganiem przestępstw 

internetowych.  

6. Osoby korzystające z sali komputerowej oraz multimedialnej maja obowiązek przestrzegać 

obowiązującego w ich regulaminu.  
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XVII Procedura korzystania z komputerów w salach lekcyjnych. 

1. Za sprawnie działający komputer, rzutnik lub tablicę multimedialną odpowiadają wszyscy 

nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w danej sali lekcyjnej zgodnie z rozkładem.  

2. O zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w danej sali  nauczyciel prowadzący zajęcia 

informuje opiekuna sali.  

3. Opiekun sali opracowuje grafik zajęć dobywających się w danej sali i umieszcza go w 

widocznym miejscu.  

4. Z komputerów w salach lekcyjnych korzystają tylko nauczyciele. Uczniowie mogą 

korzystać tylko za zgodą nauczycieli i tylko w ich obecności.  

5. Po zakończeniu pracy z komputerem, nauczyciel ma obowiązek wyłączenia go.  

6. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące pracy komputera zgłasza opiekunowi sali lub 

kierownikowi gospodarczemu nauczyciel, który te nieprawidłowości stwierdził.  

7. Po zakończeniu pracy z e-dziennikiem nauczyciel ma obowiązek wylogowania się  

z systemu.  

7. Nauczyciel, który nie zastosuje się do obowiązujących procedur, zostanie wezwany przez 

dyrektora szkoły do złożenia wyjaśnień.  

 

 

XVIII. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku stwierdzenia fałszerstwa 

popełnionego przez ucznia 

 

Sytuacje fałszerstwa w szkole: 

  Nanoszenie wpisów na świadectwach szkolnych zmieniające ich oryginalną treść. 

 Fałszowanie ocen w dzienniku. 

 Przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców. 

 Podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez 

nauczyciela ściąganie. 

  Inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, 

wycieczce, podrabianie podpisu rodzica/prawnego opiekuna itp.). 

 Niszczenie ocen wpisanych do zeszytu, wpisów w zeszytach i uwag dokonanych przez 

nauczyciela.  
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1. Nauczyciel, który wykrył fałszerstwo informuje o tym fakcie wychowawcę i pedagoga 

szkolnego. 

2. Pedagog szkolny, wychowawca lub (w przypadku nieobecności wychowawcy/pedagoga) 

nauczyciel, który stwierdził fałszerstwo zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia  

o zdarzeniu i prosi o osobisty kontakt na terenie szkoły. 

3. Wychowawca klasy i pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, który 

popełnił fałszerstwo oraz wspólnie podejmują decyzję o dalszym postępowaniu  

i wymierzeniu kary zgodnie ze Statutem. 

4.Uczeń szkoły podstawowej, który dopuścił się fałszerstwa na świadectwie szkolnym lub 

sfałszował oceny,  nie może ubiegać się o przyjęcie do Gimnazjum Integracyjnego Nr 3. 

5. Sfałszowanie świadectwa, sfałszowanie ocen  jest czynem karalnym ściganym z urzędu – 

276 kk - „ zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie lub usuniecie dokumentu”.  Dyrektor szkoły 

dokonuje zgłoszenia na policję.  

3. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na 

kartę odpowiedzi. 

 

XIX Procedury obowiązujące na kiermaszu używanych podręczników w ZSI w Sokółce 

1. Kiermasz używanych podręczników odbywa się raz w roku w bibliotece szkolnej w 

czerwcu w ostatnich dwóch tygodniach  przed zakończeniem zajęć dydaktycznych . 

2. Nauczyciel bibliotekarz uzgadnia termin z dyrekcją i powiadamia nauczycieli, rodziców i 

uczniów umieszczając ogłoszenie na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.  

3. Każdy uczeń, który chce sprzedać swoje używane podręczniki,  ma obowiązek podpisać je 

i wycenić z rodzicami. Ustaloną swoje imię i nazwisko oraz cenę wpisuje ołówkiem na 

okładce podręcznika.  

4. W ustalonym terminie uczniowie bądź rodzice przynoszą podręczniki do biblioteki, gdzie 

są przygotowane stanowiska. 

5. Uczniowie mogą sprzedawać swoje podręczniki przed lekcjami, po lekcjach lub w czasie 

przerw.  

6. W przypadku nieobecności właściciela podręcznika pieniądze od kupującego może przyjąć 

nauczyciel bibliotekarz wpisując do zeszytu imię i nazwisko właściciela podręcznika, tytuł 

sprzedanego podręcznika oraz cenę. Właściciel podręcznika kwituje odbiór pieniędzy.    

7. Wszyscy zainteresowani uczniowie i rodzice mogą oglądać i kupować  podręczniki. 
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8. Nauczyciel bibliotekarz jest koordynatorem kiermaszu.  

9. Po zakończonym kiermaszu uczniowie mają obowiązek w ciągu 3 dni odebrać 

niesprzedane podręczniki. 

10. Nieodebrane podręczniki mogą być wykorzystane przez szkołę. 

11. Za sprzedawane podręczniki szkoła nie pobiera prowizji.  

 

 

XX Procedury informowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ocenach z prac 

klasowych oraz wglądu w prace klasowe. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/opiekunów prawnych.  

2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie otrzymania sprawdzonej pracy klasowej. 

3. Nauczyciel omawia kryteria oceny pracy klasowej, omawia ogólną punktację oraz 

punktację za poszczególne zadania, podaje klucz odpowiedzi ( w przypadku testów). 

3. Nauczyciel przedstawia uczniom analizę jakościową wyników pracy klasowej – omawia 

poszczególne zadania pod kątem stopnia trudności, omawia treści podstawy programowej 

objęte daną pracą klasową, przedstawia i przyjmuje do realizacji wnioski wynikające z 

analizy.  

4. Sprawdzone i ocenione prace klasowe są rozdawane uczniom do wglądu. 

5. Na prośbę ucznia nauczyciel omawia z nim indywidualnie wynik pracy klasowej w 

terminie wspólnie uzgodnionym.  

6. Informowanie rodziców / prawnych opiekunów ucznia o ocenach  otrzymanych z prac 

klasowych odbywa się poprzez  

- wpis do dziennika elektronicznego – ocena oraz komentarz; w klasach I-III ocena opisowa 

- podczas indywidualnych spotkań z wychowawcą lub nauczycielem, 

- telefonicznie, jeżeli rodzic w ten sposób będzie się kontaktował 

-wpisanie oceny do zeszytu z przedmiotu 

7. Spotkania rodziców/ prawnych opiekunów ucznia z wychowawcą lub nauczycielem w 

sprawie ocen z prac klasowych odbywają się po uprzednim umówieniu terminu spotkania. W 

trakcie zajęć lub dyżurów nauczyciele nie udzielają informacji.  

8. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do wglądu do klasówek, testów, sprawdzianów 

swojego dziecka: 

- na zebraniach z rodzicami, 

- na indywidualnych spotkaniach w terminie ustalonym wcześniej z wychowawcą lub 
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nauczycielem danego przedmiotu.  

9. Wgląd w prace klasowe prac odbywa się na terenie szkoły. 

10. Nauczyciel przechowuje wszystkie prace klasowe uczniów do końca danego roku 

szkolnego. 

11. W przypadku kartkówek, jeżeli nauczyciel gromadzi je na zasadach dotyczących prac 

klasowych, procedury wglądu są takie same.  

 

XXI Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

1. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli organizuje wicedyrektor szkoły, w przypadku jego 

nieobecności dyrektor. 

2. Zastępstwo jest organizowane natychmiast po otrzymaniu informacji o nieobecności 

nauczyciela.  

3. Zastępstwo jest przydzielane po uzgodnieniu z nauczycielem.  

4. O zorganizowanym zastępstwie uczniów informuje wychowawca. W przypadku 

nieobecności wychowawcy wicedyrektor lub dyrektor.  

5. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej odbycie przydzielonego zastępstwa 

nauczyciel zgłasza to wicedyrektorowi lub dyrektorowi szkoły.  

6. Godziny nieobecnego nauczyciela pracującego w klasach IV-VI i gimnazjum są 

przydzielane według następującej kolejności: 

- nauczyciel tego samego przedmiotu 

- nauczyciel pokrewnego przedmiotu 

- nauczyciel uczący w danej klasie 

- inny nauczyciel, który w tym czasie nie ma zajęć 

- pedagog lub psycholog, jeżeli nie prowadzą w tym czasie zajęć ujętych w ich planie pracy 

- wychowawca świetlicy 

- bibliotekarz 

7. W klasach I-III zastępstwa są przydzielane w następującej kolejności: 

- nauczyciel równoległej klasy 

- nauczyciel uczący w klasach I-III 

- pedagog lub psycholog, jeżeli nie prowadzą w tym czasie zajęć ujętych w ich planie pracy 

- wychowawca świetlicy 

- bibliotekarz 
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8. W przypadku nieobecności nauczyciela dłuższej niż 3 dni przyjmuje się zasadę, by w 

klasach I-III przydzielać kolejne zastępstwa tym samym nauczycielom.  

9. Zwalnianie uczniów klas IV-VI i gimnazjum z zajęć odbywających się na 1. lub ostatniej 

lekcji  prowadzonych przez nieobecnego nauczyciela odbywa się tylko wówczas, gdy była 

możliwość wcześniejszego powiadomienia rodziców uczniów przez wychowawcę lub 

wicedyrektora szkoły poprzez przesłanie informacji w e-dzienniku. Zwalnianie uczniów  jest 

dozwolone tylko w sytuacji, gdy nie można było zorganizować zastępstwa, zgodnie z 

przyjętymi procedurami. Nie zwalnia się uczniów klas I-III.  

10. Na zastępstwie, w zależności od prowadzącego je nauczyciela, są realizowane zajęcia 

zgodnie z ustaloną hierarchią: 

- przedmiot, którego naucza nieobecny nauczyciel 

- przedmiot pokrewny 

- przedmiot obowiązujący w danej klasie 

- zajęcia opiekuńcze 

11. Prowadzenie zastępstw jest dokumentowane w „Księdze zastępstw” oraz wpisem  

w e-dzienniku. Wisów dokonuje wicedyrektor lub dyrektor. 

12. Zastępstwa są płatne, jeżeli nauczyciel je realizuje w czasie po swoich godzinach pracy. 

13. Nie organizuje się zastępstw za zajęcia pozalekcyjne. Informację o ich odwołaniu podaje 

uczniom i rodzicom uczniów, jeżeli jest to możliwe, nauczyciel prowadzący zajęcia lub 

wychowawca klasy. W przypadku uczniów klas I-III , jeżeli nie można było wcześniej 

przekazać informacji o odwołaniu zajęć pozalekcyjnych, opiekę nad nimi sprawuje 

wychowawca świetlicy.  

14. Nie organizuje się zastępstw za bibliotekarza, psychologa, pedagoga. Wyjątek stanowią 

zajęcia integrujące prowadzone przez szkolnego psychologa w oddziałach integracyjnych klas 

I-III. W przypadku nieobecności psychologa zastępuje go nauczyciel uczący w danej klasie 

lub pedagog.  
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ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1a  

...........................................................                                           Sokółka, dn. ............................  

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

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

 (adres)  

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

 (tel. kontaktowy)  

 

 

Oświadczenie o odbiorze dziecka ze szkoły. 

 

Oświadczam, że w roku szkolnym ........................ moje dziecko 

………………………………………………….., ucz. kl. ……………  

po odbytych zajęciach  

a) będzie szło do szkolnej świetlicy 

b) będzie odbierane bezpośrednio po zakończonych zajęciach 

(proszę właściwe podkreślić) 

Dziecko ze szkoły będzie odbierane przez: (proszę podać imię i nazwisko oraz stopień 

pokrewieństwa) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

O wszelkich zmianach związanych z powyższym oświadczeniem niezwłocznie 

poinformuję wychowawcę mego dziecka. 

 

…………………………………………………………… 

(czytelny podpis rodzica) 
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Załącznik nr 1b  

  

...........................................................                                      Sokółka, dn. ............................  

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

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

 (adres)  

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

 (tel. kontaktowy)  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko ..............................................................uczeń/uczennica 

klasy........... Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce będzie 

samodzielnie uczęszczać do szkoły (przychodzić i wracać po zakończonych zajęciach).  

 

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

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)  
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Załącznik nr 2a  

...........................................................                                          Sokółka, dn. ............................  

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

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

 (adres)  

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

 (tel. kontaktowy)  

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko ...............................................................uczeń/uczennica 

klasy...........  Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce nie będzie samodzielnie wracać z zajęć 

lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, szkolnej imprezy. Deklaruję osobisty odbiór dziecka lub 

upoważniam do odbierania dziecka:  

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

(imię i nazwisko opiekuna)  

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

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 

 

 

Załącznik nr 2b  

...........................................................                                           Sokółka, dn. ............................  

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)  

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

 (adres)  

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

 (tel. kontaktowy)  

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że moje dziecko ...............................................................uczeń/uczennica 

klasy........... Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce będzie samodzielnie wracać z zajęć 

lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, szkolnej imprezy. Przyjmuję na siebie całkowitą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu ze szkoły.  

 

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

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)  
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Załącznik nr 3  

Sokółka, dn. …………… 

 

…………………………………. 

(pieczątka szkoły) 

 

 

Pan/Pani 

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

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

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

………………………………….. 

 

UPOMNIENIE 

Na podstawie art. 18, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 1996 r.  

Nr 67, poz. 329; zm. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. 

Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126) oraz art. 5 i 15 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 167) wobec 

nieuczęszczania ……………………………………………………………..zamieszkałego/ej 

                                         (imię i nazwisko ucznia) 

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

 od dnia ………………… do szkoły  i braku jakiegokolwiek usprawiedliwienia przyczyn 

nieobecności wzywam Pana/nią do spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego najpóźniej 

od dnia ………………………  

Niezastosowanie się Pana/i do niniejszego wezwania w ustalonym wyżej terminie spowoduje  

skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 15 ustawy  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

 

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

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)  
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Załącznik nr 4  

Sokółka, dn. ................................  

 

…………………………………… 

(pieczątka szkoły) 

 

 

NOTATKA SZKOLNA, 

DOTYCZĄCA WYRZĄDZONEJ SZKODY LUB ZNISZCZENIA MIENIA SZKOŁY 

PRZEZ UCZNIÓW 

 

1. Data zaistniałego zdarzenia …………………………. 

2. Nazwisko i imię osoby sporządzającej notatkę …………………………………………….. 

3. Przebieg zdarzenia i osoby w nim uczestniczące. 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

4. Opis szkody powstałej w wyniku zdarzenia. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

……………………………………… 

(podpis osoby sporządzającej notatkę) 
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Załącznik nr 5  

Sokółka, dn. ……………. 

 

…………………………………….. 

(pieczątka szkoły) 

 

ZAWIADOMIENIE, 

DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYRZĄDZONĄ SZKODĘ 

1. Uczeń …………....................................................................................... klasa …………. 

                                       (imię i nazwisko)  

2. Data zaistniałego zdarzenia: …………….. 

Informacje dotyczące zdarzenia i powstałej szkody:  

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Możliwości usunięcia szkody:  

• Pokrycie kosztów naprawy lub usuwania szkody.  

• Usunięcie szkody we własnym zakresie w terminie 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia 

 

 

 

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

(podpis wychowawcy)                                                     (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)  
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