KALEJDOSKOP
Gazeta dla rodziców
Witamy !
Serdecznie

witamy

stałych

czytelników

w drugim tego roku numerze „Kalejdoskopu” –
szkolnym piśmie dla rodziców. Liczymy na duże
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zainteresowanie, szczególnie iż jest to wydanie

Rok

specjalne poświęcone prawu w szkole.
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W szkole istnieje kilkanaście ważnych dokumentów regulujących jej pracę. Prezentujemy Państwu wybrane procedury dotyczące życia szkolnego. Kolejne zawarte zostaną w następnych numerach pisma.

Istnieje także możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym drogą mailową:
pedagogsp17@wp.pl
Serdecznie zapraszam do skorzystania z nowoczesnej drogi kontaktu.
pedagog szkolny

W tym numerze:

Prawo w szko- 2-4
le — procedury

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW
PRZEZ NAUCZYCIELI
W CZASIE TRWANIA LEKCJI
I.

Dziecko posiada pisemną prośbę o zwolnienie podpisaną przez rodziców - opiekunów
Nauczyciel akceptując pisemną prośbę składa na niej podpis i datę, a następnie oddaje ją wychowawcy, który przechowuje ten dokument do końca roku szkolnego
Nauczyciel zwalniający ucznia z lekcji odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym

II .

Dziecko zgłosi fakt złego stanu zdrowia w czasie trwania lekcji
Nauczyciel po zgłoszeniu przez ucznia złego stanu zdrowia odsyła go do pielęgniarki szkolnej,
która przejmuje nad nim dalszą opiekę
Pielęgniarka postępuje zgodnie z punktami procedury zawartymi w punkcie III

III.

Dziecko zgłosi fakt złego stanu zdrowia , a w szkole w danym dniu nie ma
pielęgniarki szkolnej
Nauczyciel w przypadku zgłoszenia przez ucznia faktu złego stanu zdrowia powiadamia telefonicznie jego rodziców - opiekunów i wzywa ich do szkoły celem wcześniejszego odebrania
dziecka
W przypadku braku telefonu lub nieobecności rodziców - opiekunów, jeżeli stan zdrowia to uzasadnia, nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe
W przypadku konieczności zabrania ucznia na izbę przyjęć , opiekę nad nim do i z izby przyjęć,
próbę skontaktowania się z domem przejmuje osoba wskazana przez dyrektora szkoły.
W przypadku braku telefonu lub nieobecności rodziców - opiekunów, jeżeli stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia , uczeń pozostaje w gabinecie pielęgniarki pod opieka pedagoga
szkolnego, wychowawcy świetlicy lub innego pracownika szkoły do momentu ukończenia lekcji .

IV.

Dziecko zgłasza fakt wcześniejszego zwolnienia z lekcji bez pisemnej prośby
rodziców - opiekunów.
Nauczyciel nie może zwolnić ucznia bez pisemnej prośby rodziców chyba, że ma to uzgodnione
pisemną zgoda rodziców dziecka na początku roku szkolnego
Nauczyciel, który zwalnia ucznia bez pisemnej prośby ponosi całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka po zwolnieniu z lekcji .
Nauczyciel, który zwalnia ucznia jest zobowiązany powiadomić o tym wychowawcę klasy .

UŚMIECHNIJ SIĘ
Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie: Ile
to jest 2+2? Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie
zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać
straszny huk i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!
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Procedury postępowania nauczycieli w wypadku uzyskania informacji o spożywaniu alkoholu lub paleniu papierosów przez uczniów (na terenie szkoły i poza nią)
1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca o zaistniałym fakcie informuje pedagoga; a pedagog dyrektora szkoły.
3. Wychowawca, a w razie nieobecności wychowawcy pedagog lub dyrektor, niezwłocznie
wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informację, a fakt rozmowy z podpisem rodziców (prawnych opiekunów) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich
obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie ucznia do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. Jeżeli interwencje podejmuje pedagog, wychowawca jest zobowiązany do zapoznania się z podjętymi przez pedagoga
działaniami i ścisłą współpracą w dalszym postępowaniu.
4. Jeżeli mimo działań podjętych przez wychowawcę napływają informacje, że sytuacja się powtarza, pedagog, a w następnej kolejności dyrektor, przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami.
5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych
źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję
(specjalistę do spraw nieletnich).
6. Podobnie, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w
kompetencji tych instytucji.
Procedury postępowania nauczycieli w wypadku, gdy uczeń na terenie szkoły znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków
1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga.
2. Nauczyciel lub pedagog odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego (odprowadza go do gabinetu pielęgniarki szkolnej) - stwarza
warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Nauczyciel lub pedagog wzywa pomoc medyczną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub
odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy.
4. Pedagog zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów),
których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Przekazuje ucznia rodzicom, sporządza o zaistniałej sytuacji notatkę, którą podpisują opiekunowie.
5. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania dziecka ze szkoły dyrektor szkoły
powiadamia o tej sytuacji policję.
6. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu
odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do
zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub
narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia
o tym policji lub sądu rodzinnego.
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Procedury postępowania w wypadku, gdy uczeń przyniesie do szkoły alkohol
(papierosy)
1. Nauczyciel zabiera uczniowi alkohol (papierosy) i zabezpiecza go przed zniszczeniem.
2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych uczniów, przekazuje go pod opiekę pedagoga.
Zawiadamia wychowawcę.
3. Pedagog zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły, który natychmiast wzywa rodziców
(prawnych opiekunów) do szkoły i informuje ich o zaistniałej sytuacji.
4. Pedagog rozmawia z uczniem w obecności dyrektora szkoły, wychowawcy i rodziców ustala pochodzenie alkoholu (papierosów), jego ilość, miejsce zakupu, ewentualnie osób,
które uczestniczyły w zakupie.
5. Dyrektor szkoły informuje policję o miejscu zakupu alkoholu lub papierosów przez nieletnich.
6. Pedagog sporządza protokół, który podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
W protokole dokładnie opisuje zaistniałą sytuację wraz z ilością i rodzajem alkoholu
(papierosów) wniesionego na teren szkoły.
7. Podczas rozmowy dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia o konsekwencjach czynu.
8. Wychowawca rozmawia indywidualnie z innymi uczestnikami zdarzenia.
Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
1. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego
podczas zajęć lekcyjnych, o czym jest poinformowany przez wychowawcę klasy
(urządzenie to podczas zajęć powinno być wyłączone).
2. W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć, nauczyciel odbiera mu urządzenie.
3. Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel niezwłocznie oddaje dyrektorowi szkoły oraz informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy.
4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego nauczycielowi, nauczyciel prosi przewodniczącego klasy o poinformowanie o tej sytuacji dyrektora szkoły.
5. Dyrektor szkoły bezzwłocznie telefonicznie informuje o tym fakcie rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia i zobowiązuje ich do osobistego zgłoszenia się po odbiór urządzenia.
6. W trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach wynikających z niestosowania
się do ustaleń określonych w Statucie Szkoły (w tym kryteriach ocen zachowania).
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