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SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW UCZNIÓW                       

O SYTUACJACH, ZDARZENIACH W SZKOLE 

 

 

1. W przypadku zmiany planu lekcji: 

 

 Wicedyrektor szkoły powiadamia nauczycieli o zmianach w planie lekcji co 

najmniej jeden dzień przed planowaną zmianą. 

 Nauczyciele powiadamiają uczniów o zmianach: 

- w kształceniu zintegrowanym – w formie pisemnej w zeszycie,               

w którym zaznajamia się rodzic ( prawny opiekun ) potwierdzając to 

podpisem, 

- w klasach starszych /IV – VI/ uczniowie zostają zawiadomieni              

w formie ustnej lub pisemnej przez wychowawcę lub wicedyrektora 

szkoły. 

 

2. W przypadku choroby nauczyciela:  

 

 Wicedyrektor szkoły ustala zastępstwa za nieobecnego nauczyciela                   

i zawiadamia o tym ustnie oraz pisemnie na tablicy ogłoszeń i w Księdze 

zastępstw. 

  Wychowawcy klas są zobowiązani powiadomić uczniów o w.w. zastępstwach 

bądź zmianach w podziale lekcji najpóźniej dzień przed planowanym 

zastępstwem. W nagłych przypadkach – tym samym dniu organizowana jest 

opieka nad uczniami na terenie szkoły. 

 W razie dłuższej nieobecności wychowawcy /minimum tydzień/ dyrektor 

szkoły wyznacza nauczyciela-opiekuna danej klasy. 

 

3. W przypadku pogorszenia samopoczucia ucznia spowodowanego chorobą: 

 

 Pierwszej pomocy udziela uczniowi higienistka szkolna. 

 Podczas nieobecności higienistki szkolnej pomocy udziela nauczyciel lub 

sekretarz szkoły. 
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 Nauczyciel telefonicznie powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów ) 

ucznia o chorobie dziecka i rodzic ( prawny opiekun ) podejmuje decyzję         

o dalszym postępowaniu. 

 

4. W przypadku organizowania wycieczki oraz wyjść klasowych: 

 

 Nauczyciel powiadamia rodziców o wycieczce, wyjściu do kina itp. 

przedstawiając cel, plan oraz przewidywany koszt . 

 Rodzice wyrażają pisemną zgodę na wyjazd dziecka na wycieczkę. 

 Nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem wycieczki i zasadach 

bezpiecznego zachowania się. 

 Dla uczniów nie biorących udziału w wycieczce, wyjściu do kina itp. 

organizowane są lekcje – zajęcia na terenie szkoły. 

 W trakcie zajęć odbywających się poza budynkiem szkoły ( kino, basen itp. ) 

uczniowie znajdują się pod opieką nauczyciela i podporządkowują się jego 

zaleceniom. Na pisemną zgodę rodziców uczeń może samodzielnie wrócić do 

domu. 

 

5. W przypadku agresywnego zachowania ucznia: 

 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania 

uczniów ( bójka, pobicie ) jest zobowiązany podjąć następujące działania: 

- natychmiast przerwać zachowanie agresywne: rozdzielić uczniów                

i odizolować sprawcę od ofiary 

- zgłosić fakt do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego,                         

a w przypadku ich nieobecności w szkole do dyrektora, 

- zaprowadzić ucznia do higienistki szkolnej a w przypadku jej 

nieobecności udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, 

jeżeli takiej wymaga.  

- w przypadku poważnego obrażenia ciała u ucznia dyrektor szkoły 

wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców poszkodowanego 

  Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę  z uczniem    

będącym ofiarą zdarzenia agresywnego celem udzielenia mu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
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 Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę  z uczniem bądź 

uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia jego 

przyczyn i przebiegu. 

 Wychowawca bądź pedagog szkolny natychmiast wzywa do szkoły rodziców  

uczniów: sprawcy(-ów) i ofiary. Przeprowadza z nimi rozmowę, w czasie 

której informuje ich o zaistniałym zdarzeniu oraz wyciągniętych 

konsekwencjach w stosunku do sprawcy(-ów) wynikających z Regulaminu 

WSO. 

 Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę do 

„Zeszytu uwag”, którą wpisuje świadek zdarzenia – nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły oraz ponosi konsekwencje zgodnie z Regulaminem WSO. 

 Z rozmowy z uczniem i rodzicami wychowawca lub pedagog szkolny 

sporządza notatkę. 

 W przypadku poważnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły 

zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji 

prawnych wobec agresora.  

 


