Procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach trudnych
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Sytuacje negatywne, prowadzące do demoralizacji dzieci
i młodzieży:
 uchylanie się od obowiązku szkolnego;
 używanie substancji psychoaktywnych (papierosy, alkohol,
narkotyki);
 agresja i przemoc fizyczna i psychiczna;
 lekceważący stosunek do nauczyciela i obowiązków ucznia;
 kradzieże,
 dewastowanie mienia szkolnego,
 cyberprzemoc.
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym
w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie
ukończył 17 lat.
Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych
czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat.
Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać
Policję.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia,
który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić Policję lub Sąd
Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, a w przypadku popełnienia
przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia Prokuraturę
lub Policję.
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Podstawy prawne procedur:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
/Dz. U. Nr 254 poz. 2572, z późn. zm./
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26 poz. 226/
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
wsprawach nieletnich /Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109,
z późn. zm./
 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35,
poz. 230 z późn. zm./
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/
 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki
w Ożarowie
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1. Uchylanie się od obowiązku szkolnego
1.1

Uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego
Kolejność kroków:
1.1.1 wychowawca, w sytuacji gdy uczeń jest nieobecny
w szkole powyżej tygodnia a po powrocie nie usprawiedliwia
swej absencji, rozmawia motywując go do systematycznego
uczęszczania do szkoły, pokazuje mu konsekwencje
wagarowania;
1.1.2 wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia, przeprowadza z nimi rozmowę zachęcając
ich do wzmożonej kontroli nad dzieckiem i systematycznego
kontaktowania się z wychowawcą;
1.1.3 wychowawca, w przypadku braku efektów, informuje
pedagoga szkolnego, który ponownie wzywa rodziców
i informuje
ich
o konsekwencjach
wynikających
z nierealizowania obowiązku szkolnego;
1.1.4 wychowawca obniża uczniowi ocenę z zachowania na
naganną, odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym i udziela
uczniowi upomnienia na forum klasy;
1.1.5 pedagog szkolny, dokumentuje przebieg spotkania
z uczniem, wychowawcą, rodzicami poprzez wpis w dzienniku
pedagoga szkolnego;
1.1.6 dyrektor szkoły, jeśli sytuacja nie ulega poprawie
(tzn. uczeń w dalszym ciągu opuszcza zajęcia a liczba dni
nieusprawiedliwionych wynosi około 30), powiadamia pisemnie
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów oraz Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie.
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1.2 Uczeń celowo opuszcza pojedyncze dni nauki szkolnej lub
wybrane godziny lekcyjne
Kolejność kroków wychowawczych:
1.2.1 nauczyciel przedmiotu, z którego lekcji uczeń ucieka
informuje o tym fakcie wychowawcę;
1.2.2 wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem,
wyjaśnia mu konsekwencje wybiórczego nierealizowania
obowiązku szkolnego i informuje rodziców (prawnych
opiekunów), że dziecko opuszczając powyżej 50% godzin
z danego przedmiotu jest z niego nieklasyfikowane;
1.2.3 wychowawca informuje pedagoga szkolnego jeśli
ucieczki, mimo podjętych kroków powtarzają się;
1.2.4 pedagog szkolny wzywa rodziców i wspólnie
z dyrektorem szkoły przeprowadzają rozmowę.
1.2.5 dyrektor powiadamia Straż Miejską, że dany uczeń
przebywa w godzinach zajęć lekcyjnych poza szkołą;
1.2.6 wychowawca obniża uczniowi ocenę z zachowania,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym i udziela uczniowi
upomnienia na forum klasy;
1.2.7 w przypadku gdy nauczyciel spotka poza szkołą ucznia,
który powinien przebywać w szkole, informuje o tym pedagoga
szkolnego;
1.2.8 pedagog szkolny przekazuje sprawę Straży Miejskiej,
która dalej zajmuje się sprawą wagarującego ucznia.
1.2.9 dyrektor, jeśli sytuacja nie ulega poprawie powiadamia
Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie.
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2. Używanie lub posiadanie substancji psychoaktywnych






Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii – w Polsce karalne jest:
posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji
psychotropowych;
wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia
oraz nakłanianie do użycia;
wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
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2.1 Uczeń na terenie szkoły pali papierosy
Kolejność kroków:
2.1.1 nauczyciel, który widział bądź wie, że uczeń pali
papierosy informuje o tym fakcie wychowawcę;
2.1.2 wychowawca rozmawia z uczniem i powiadamia
rodziców;
2.1.3 wychowawca obniża ocenę z zachowania na naganną,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, upomina ucznia na
forum klasy.
2.1.4 wychowawca, jeżeli rozmowy z uczniem i rodzicami nie
przynoszą efektu a uczeń nadal pali, informuje dyrektora
szkoły;
2.1.5 dyrektor kieruje sprawę do Sądu Rejonowego Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Opatowie;
2.1.6 dyrektor, jeśli uczeń ma ukończone 17 lat, informuje
Policję, w celu nałożenia mandatu;
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2.2 Uczeń posiada alkohol
Kolejność kroków:
2.2.1 nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy,
zabezpiecza substancję;
2.2.2 wychowawca informuje pedagoga szkolnego, dyrektora
szkoły, wzywa rodziców (prawnych opiekunów) i wspólnie
przeprowadzają z nimi rozmowę w obecności ucznia
i zobowiązują go do zaprzestania negatywnego zachowania
a rodziców do wzmożonego nadzoru nad dzieckiem;
2.2.3 wychowawca obniża ocenę z zachowania na naganną,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, upomina ucznia na
forum klasy;
2.2.4
pedagog
szkolny
organizuje
spotkanie
z Funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji
w Ożarowie lub Kuratorem Zawodowym Sądu Rejonowego
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie, w celu zapoznania
z konsekwencjami prawnymi posiadania alkoholu
2.2.5 dyrektor szkoły, powiadamia pisemnie Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie o zaistniałym
zdarzeniu.
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2.3 Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się
uczeń będący pod wpływem alkoholu
Kolejność kroków:
2.3.1 nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy;
2.3.2 wychowawca informuje pedagoga szkolnego i dyrektora
szkoły;
2.3.3 wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy
i pozostawia u pielęgniarki szkolnej;
2.3.4 wychowawca powiadamia rodziców (prawnych
opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania
ucznia ze szkoły;
2.3.5 dyrektor szkoły, jeśli rodzice odmawiają przyjścia do
szkoły, zawiadamia Policję, która podejmuje odpowiednie
czynności w stosunku do ucznia i jego rodziców;
2.3.6
pedagog
szkolny
organizuje
spotkanie
z Funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji
w Ożarowie lub Kuratorem Zawodowym Sądu Rejonowego
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie odnośnie
konsekwencji spożywania alkoholu przez osoby nieletnie;
2.3.7 wychowawca obniża ocenę z zachowania na naganną,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, upomina ucznia na
forum klasy w obecności dyrektora, pedagoga szkolnego;
2.3.8 dyrektor powiadamia pisemnie Sąd Rejonowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Opatowie;
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2.4 Nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada substancję
przypominającą wyglądem narkotyk
Kolejność kroków:
2.4.1 nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy i odizolowuje
ucznia od klasy;
2.4.2 wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, wzywa
rodziców (prawnych opiekunów) do stawienia się w szkole;
2.4.3 dyrektor, jeśli rodzice odmawiają przyjścia do szkoły,
zawiadamia Policję, która podejmuje odpowiednie czynności
w stosunku do ucznia i jego rodziców;
2.4.4 dyrektor, w obecności innej osoby ( np. wychowawcy,
pedagoga szkolnego,) żąda, aby uczeń przekazał mu tę
substancję, pokazał zawartość tornistra oraz kieszeni we własnej
odzieży. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia /Kodeks
Postępowania Karnego art. 217 § 1/
2.4.5 dyrektor, jeżeli uczeń dobrowolnie odda substancję, po
odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie
przekazać ją do najbliższej jednostki Policji;
2.4.6 dyrektor, gdy uczeń odmawia przekazania substancji
i pokazania zawartości teczki, wzywa Policję, która przeszukuje
odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza
znalezioną substancję;
2.4.7 wychowawca, dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając
dokładną notatkę;
2.4.8 wychowawca obniża ocenę z zachowania na naganną,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, upomina ucznia na
forum klasy w obecności dyrektora, pedagoga szkolnego;
2.4.9
pedagog
szkolny
organizuje
spotkanie
z Funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji
w Ożarowie lub Kuratorem Zawodowym Sądu Rejonowego
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie odnośnie
konsekwencji prawnych posiadania nielegalnych substancji;
2.4.10 dyrektor powiadamia pisemnie Sąd Rejonowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Opatowie o zdarzeniu.
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2.5 Nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się
uczeń będący pod wpływem narkotyków
Kolejność kroków:
2.5.1 nauczyciel przekazuje informację wychowawcy klasy;
2.5.2 wychowawca informuje pedagoga szkolnego i dyrektora
szkoły;
2.5.3 wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy
i pozostawia u pielęgniarki szkolnej;
2.5.4 wychowawca powiadamia rodziców (prawnych
opiekunów), których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania
ucznia ze szkoły;
2.5.5 dyrektor, jeśli rodzice odmawiają przyjścia do szkoły,
zawiadamia najbliższą jednostkę Policji w celu doprowadzenia
rodziców do szkoły;
2.5.6 dyrektor, jeśli niemożliwe jest odebranie ucznia przez
rodziców, przekazuje go Policji, która podejmuje odpowiednie
czynności w stosunku do ucznia i jego rodziców;
2.5.7 wychowawca obniża ocenę z zachowania na naganną,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, upomina ucznia na
forum klasy w obecności dyrektora, pedagoga szkolnego;
2.5.8 dyrektor powiadamia o zdarzeniu Sąd Rejonowy Wydział
Rodzinny i Nieletnich w Opatowie.
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2.6
Nauczyciel lub pracownik szkoły znajduje na terenie
szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
Kolejność kroków:
2.6.1 nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza substancję,
zachowując środki ostrożności, przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz przed zniszczeniem;
2.6.2 nauczyciel zgłasza ten fakt do pedagoga szkolnego a ten
próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy;
2.6.3 dyrektor wzywa Policję i przekazuje zabezpieczoną
substancję;
2.6.4 osoba, która znalazła substancję przekazuje Policji
wszystkie informacje dotyczące szczegółów zdarzenia
2.6.5 pedagog szkolny sporządza dokładną notatkę służbową
z przebiegu zdarzenia.
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3. Agresja i przemoc
Agresją nazywamy działanie wyrażone słownie lub fizycznie,
którego celem jest wyśmianie, dokuczanie, zranienie, grożenie
jakiejś osobie, uszkodzenie lub zniszczenie jakiegoś przedmiotu to
jednorazowe. Zachowania agresywne powstają pod wpływem
niezahamowanego impulsu.
Przemoc dzielimy na fizyczną i psychiczną. Jest długotrwała,
powtarzająca się, narusza prawa i dobra osobiste. Zachowania
przemocowe są przemyślane i celowe.
Za zachowania agresywne i przemocowe zawsze
odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara.
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3.1 Uczeń - sprawca pobicia
Kolejność kroków:
3.1.1 osoba, która jako pierwsza dowiedziała się o fakcie pobicia
niezwłoczne powiadamia pedagoga szkolnego;
3.1.2 pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą i uczniem
ustala motywy postępowania, kolejność zdarzeń;
3.1.3 wychowawca powiadamia rodziców (prawnych
opiekunów ) sprawcy czynu;
3.1.4 wychowawca obniża ocenę z zachowania na naganną,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, upomina ucznia na
forum klasy w obecności dyrektora, pedagoga szkolnego;
3.1.5 dyrektor, w przypadku gdy w wyniku pobicia doszło do
uszkodzenia ciała lub rozboju z uszkodzeniem mienia,
powiadamia Policję;
3.1.6 dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie.
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3.2 Uczeń – sprawca znęcania psychicznego
Kolejność kroków:
3.2.1 osoba, która jako pierwsza dowiedziała się o fakcie
znęcania psychicznego niezwłoczne powiadamia pedagoga
szkolnego;
3.2.2 pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą i uczniem
ustala motywy postępowania, kolejność zdarzeń;
3.2.3 wychowawca powiadamia rodziców ucznia- sprawcy
czynu;
3.2.4 wychowawca obniża ocenę z zachowania na naganną,
odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, udziela uczniowi
ustnej nagany na forum klasy w obecności dyrektora, pedagoga
szkolnego;
3.2.5 dyrektor, gdy znęcanie psychiczne ma charakter
długotrwały powiadamia Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
i Nieletnich w Opatowie.
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3.3. Cyberprzemoc (cyberbullying), czyli prześladowanie
innych osób przy pomocy Internetu lub dręczenie przez
komunikatory
Kolejność kroków:
3.3.1 nauczyciel, który jako pierwszy dowiedział się
o prześladowaniu niezwłoczne powiadamia wychowawcę lub
pedagoga szkolnego;
3.3.2 wychowawca i pedagog szkolny rozmawiają z uczniami –
ofiarą i sprawcą cyberprzemocy, ustalają motywy, zachęcają do
wyjaśnienia konfliktu, informują o konsekwencjach prawnych
takiego czynu;
3.3.3. wychowawca obniża sprawcy ocenę z zachowania,
udziela mu nagany i zobowiązuje ucznia do przeproszenia ofiary
na forum klasy;
3.3.4 pedagog szkolny lub wychowawca wzywa rodziców tych
uczniów, informuje o możliwości wniesienia skargi na Policję.
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3.4 Uczeń - ofiara pobicia lub znęcania psychicznego
Kolejność kroków:
3.4.1 nauczyciel/pracownik szkoły, gdy ofiara doznała obrażeń
zobowiązany
jest
do
udzielenia
pierwszej
pomocy
przedmedycznej i przekazania ofiary pielęgniarce szkolnej, która
informuje pedagoga szkolnego;
3.4.2 pedagog szkolny rozmawia z poszkodowanym uczniem,
ustala personalia sprawcy przemocy, czas jej trwania,
okoliczności, w jakich występowała oraz udziela wsparcia
psychicznego;
3.4.3 pedagog szkolny powiadamia dyrektora szkoły, rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia;
3.4.4 pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczną.
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3.5 Zachowania autoagresywne, próby samobójcze
Próby samobójcze są elementem zachowań agresywnych, z tym,
że agresja jest skierowana na siebie samego; jest desperackim
wołaniem o pomoc.
Kolejność kroków:
3.5.1 osoba, która jako pierwsza dowiedziała się o próbie
samobójczej niezwłoczne powiadamia pedagoga szkolnego;
3.5.2 pedagog szkolny konsultuje przypadek z pielęgniarką
szkolną i wychowawcą, informuje dyrektora;
3.5.3 pedagog szkolny udziela wsparcia uczniowi, pyta
o przyczyny, zachęca do poszukiwania pomocy w trudnych
sytuacjach zamiast targania się na własne życie;
3.5.4 pedagog szkolny wspólnie z dyrektorem informują
rodziców (prawnych opiekunów) o wydarzeniu, udzielają
wsparcia zachęcają do skorzystania z pomocy psychologa lub
psychiatry;
3.5.5 pedagog szkolny i wychowawca otaczają ucznia,
z ryzykiem samobójstwa specjalną troską.
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4. Kradzież
Kolejność kroków:
4.1 nauczyciel, który pierwszy dowiedział się o kradzieży
przeprowadza rozmowę z poszkodowanym uczniem ustalając
okoliczności zdarzenia,
4.2 nauczyciel informuje wychowawcę;
4.3 wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym
uczniem oraz świadkami incydentu;
4.4 wychowawca wzywa rodziców, informuje pedagoga
i dyrektora o fakcie kradzieży;
4.5 dyrektor informuje rodziców o możliwości zgłoszenia
kradzieży do najbliższej jednostki Policji;
4.6 w sytuacji, gdy do kradzieży doszło poza szkołą, nauczyciel,
który dowiedział się o tym fakcie informuje pedagoga
szkolnego;
4.7 pedagog szkolny wzywa rodziców poszkodowanego ucznia
informując ich o możliwości zgłoszenia kradzieży do najbliższej
jednostki Policji.
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5. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie
szkoły.
Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane
z urzędu: udział w bójce lub pobiciu, doprowadzenie małoletniego
poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej czynności
seksualnej, znęcanie się, naruszenie nietykalności cielesnej
funkcjonariusza, wywieranie wpływu na świadka, kradzież,
kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie
rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo.
Kolejność kroków:
5.1 osoba będąca świadkiem lub posiadająca informację
o popełnieniu ww. przestępstw natychmiast powiadamia
dyrektora szkoły.
5.2 dalsze działania podejmuje dyrektor szkoły, informując
Policję lub Prokuraturę
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6. Niszczenia mienia szkolnego
Kolejność kroków:
6.1 nauczyciel zwraca uwagę uczniowi/uczniom i informuje
o incydencie wychowawcę;
6.2 wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami,
informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły;
6.3 pedagog szkolny, w przypadku braku możliwości ustalenia
sprawcy, rozmawia ze wszystkimi osobami znajdującymi się
w miejscu zdarzenia;
6.4 wychowawca wraz z dyrektorem szkoły informuje
rodziców o zdarzeniu;
6.5 dyrektor szkoły zobowiązuje rodzica/rodziców do
naprawienia szkody i poniesienia konsekwencji finansowych;
6.6 wychowawca obniża uczniowi/uczniom ocenę z zachowania
i udziela upomnienia w obecności klasy.
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7. Zachowanie ucznia/ uczniów uniemożliwiające prowadzenie
lekcji
Kolejność kroków:
7.1 nauczyciel przypomina zasady pracy na danej lekcji;
7.2 nauczyciel informuje wychowawcę w przypadku, gdy
sytuacja nie ulega poprawie i wspólnie motywują ucznia do
pracy nad sobą;
7.3 wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)
ucznia o istniejących zaburzeniach zachowania u dziecka;
7.4
pedagog
szkolny
w sytuacji,
gdy
rozmowy
z uczniem/uczniami nie przynoszą pożądanych rezultatów
informuje dyrektora szkoły;
7.5 pedagog szkolny, organizuje rozmowę prewencyjną
z funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji
w Ożarowie;
7.6
wychowawca
obniża
uczniowi/uczniom
ocenę
z zachowania, poucza go w obecności pedagoga szkolnego
i dyrektora szkoły;
7.7 dyrektor, gdy w/w działania nie przynoszą pozytywnych
skutków powiadamia Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny
i Nieletnich w Opatowie.
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8. Naruszenie nietykalności osobistej nauczyciela
Ustawa z dnia 26.01.19982 r. z późniejszymi zmianami- Karta
Nauczyciela- nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem
obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
Za naruszenie nietykalności osobistej nauczyciela uznajemy:
 Lekceważące i obraźliwe zachowania wyrażone w słowach
lub gestach;
 Nagrywanie lub fotografowanie bez zgody i wiedzy
nauczyciela;
 Naruszenie prywatności i własności prywatnej;
 Użycie wobec nauczyciela przemocy fizycznej lub
psychicznej;
 Pomówienia i oszczerstwa
 Naruszenie nietykalności cielesnej.
Kolejność kroków:
8.1 nauczyciel informuje wychowawcę i dyrektora;
8.2 wychowawca wzywa rodziców do szkoły,
8.3 dyrektor szkoły powiadamia Policję i Sąd Rejonowy,
Wydział Rodzinny i Nieletnich w Opatowie.
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9. Postępowanie nauczycieli w sytuacji, gdy rodzice, prawni
opiekunowie lub osoby upoważnione nie odbierają na czas
ucznia ze świetlicy szkolnej, naruszając bezpieczeństwo
dziecka
9.1 jeżeli Rodzic (prawny opiekun lub osoba upoważniona) nie
odbiera na czas swojego dziecka ze świetlicy (tj. do godziny 15.30),
wychowawca świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicem
(prawnym opiekunem lub osobą upoważnioną) dziecka;
9.2 w sytuacji, gdy rodzice nie odbierają dziecka, wychowawca
świetlicy informuje Dyrektora szkoły, a następnie sporządza notatkę
i przekazuje ją Dyrektorowi szkoły;
9.3 Dyrektor szkoły powiadamia telefonicznie funkcjonariusza
policji Komisariatu Policji w Ożarowie oraz pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ożarowie o pozostawieniu dziecka w świetlicy
szkolnej po godzinach pracy;
9.4 w przypadku, gdy sytuacja się powtarza Dyrektor szkoły
informuje o zaniedbywaniu przez rodziców swoich obowiązków
Kuratora Zawodowego Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny
i Nieletnich w Opatowie.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
z 2003r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z dn. 31 marca 2011 roku w sprawie procedur
postpowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka
w razie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia (Dz.U.z
2011 nr 81 poz. 448)
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