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1. REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI

POMOCY
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I.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60,
949);
- Statut Szkoły
II.

Postanowienia ogólne.

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły
i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Plan dyżurów układa nauczyciel - członek Rady Pedagogicznej powołany na wniosek
dyrektora szkoły zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
3. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
4. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
5. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty.
6. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
7. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną nauczyciel zaczyna o godzinie 7.50.
8. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego
dyżur. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca
wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
III.

Obowiązki nauczyciela dyżurującego

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:
1. Bezpieczeństwo młodzieży w rejonie dyżurowania, za porządek, niedopuszczanie
do niebezpiecznych sytuacji.
2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy
i egzekwuje ich wykonanie przez młodzież:


zakazuje biegania w budynku szkoły;



zapobiega kłótniom, bójkom, niebezpiecznym zabawom;



kontroluje właściwe obuwie i ubranie uczniów;



zakazuje palenia papierosów:



legitymuje obce osoby, które znajdują się na terenie szkoły.

2. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak:
przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami
i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.
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3.

Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora.

4. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem znaleźć się na swoim stanowisku i
opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował.
5. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego
nie jest w stanie sam usunąć.
6. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod
względem bhp.
7. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku

i

podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej
opieki.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin dyżurów nauczycieli”.

Regulamin Internatu
Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie
I. Postanowienia ogólne.
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§1
1.
2.
3.
4.
5.

Internat jest placówką koedukacyjną.
Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny.
Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza
miejscem zamieszkania.
Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych
i Geodezyjnych w Chełmie.
Liczba miejsc mieszkalnych wynosi 41.
§2
1. Internat jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę szkoły, oraz
przejmująca
od rodziny funkcje opiekuńczo-wychowawcze na okres pobytu wychowanka
w placówce, ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków
bytowych oraz służących osiągnięciu pożądanych efektów pracy dydaktyczno wychowawczej.
2. Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej bezpłatne
zakwaterowanie
w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku, oraz
utrzymania codziennej higieny osobistej, a w szczególności:
1) indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku, nauki
i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy szkolnych i przyborów
osobistych,
2) oświetlenie zgodnie z normami wymaganymi przy pracy z książką, ciepłą wodę
dla codziennego mycia i kąpieli oraz warunków do utrzymania intymnej higieny
osobistej.
§3
1. Internat zapewnia wychowankom odpłatne całodzienne wyżywienie (śniadanie,
II śniadanie, obiad, kolacja) zgodne z obowiązującymi normami i zasadami
racjonalnego żywienia.
2. Internat umożliwia, w miarę możliwości, korzystanie z wyżywienia pracownikom
szkoły i uczniom spoza internatu, przede wszystkim zamieszkałym na stancjach,
dojeżdżającym oraz innym osobom na ustalonych zasadach odpłatności.
3. Opłaty za wyżywienie powinny być dokonywane do 10 dnia miesiąca.

II. Zadania internatu
§4
1.

Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich
nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
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2.

1.

2.

Do zadań internatu w szczególności należy:
1) zapewnienie wychowankom całodziennego odpłatnego wyżywienia,
2) zapewnienie zakwaterowania,
3) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań
i uzdolnień,
4) zapewnianie warunków sanitarno-higienicznych,
5) kształtowanie właściwych postaw wychowanków,
6) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej
rozrywki,
7) upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu
i dbałości o stan zdrowia,
8) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
i samorządności.
§5
Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami,
organizacjami młodzieżowymi, społecznymi oraz instytucjami i placówkami
w środowisku.
Podstawowym dokumentem regulującym pracę placówki jest roczny plan
pracy opiekuńczo –wychowawczej opracowywany przez Kierownika internatu
i zatrudnionych w nim wychowawców.

III. Organizacja pracy w internacie.
§6
Internat szkolny czynny jest w zasadzie w okresie całego roku szkolnego, z wyjątkiem ferii
zimowych i letnich.
§7
Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.
Podziału na grupy wychowawcze dokonuje Kierownik Internatu.
Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę Samorządu Internatu.
Liczba wychowanków w grupie wychowawczej internatu nie powinna przekraczać
35 osób.
5) Zajęcia wychowawcze z jedną grupą wychowawczą wynoszą tygodniowo co najmniej
49 godzin.
1)
2)
3)
4)

§8
Opiekę wychowawczą nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca, który współdziała
z młodzieżą w realizacji zadań grupy oraz jest rzecznikiem spraw wychowanków wobec Rady
Wychowawczej Internatu.
§9
1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą Samorząd Internatu.
2. Pracą Samorządu Internatu kieruje wybrany przez wychowanków Zarząd Samorządu
Internatu, zwany Młodzieżową Radą Internatu.
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3. Samorząd Internatu tworzy sekcje, których członkami są zainteresowani mieszkańcy
Internatu, a opiekunem wyznaczony przez Kierownika Internatu wychowawca.
Sekcje to:
1) Kulturalna,
2) Sportowa,
3) Sanitarno-stołówkowa,
4. Pracą każdej sekcji kieruje wyznaczony wychowawca. Wspólnie z członkami sekcji
tworzy jej plan pracy, dokumentuje prowadzone działania i na koniec każdego
semestru szkolnego przedkłada Kierownikowi Internatu sprawozdanie z działalności
sekcji.
5. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu (Zarząd Samorządu Internatu) należy
w szczególności:
1) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej
oraz gospodarczej internatu,
2) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac
podejmowanych przez grupę,
3) poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad
prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków,
4) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu
działalności opiekuńczo-wychowawczej,
5) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie szkoły
i internatu,
6) udzielanie wzajemnej pomocy w nauce, zwłaszcza w wyrównywaniu poziomu
wiedzy, uzupełnianiu braków wynikających z różnych obiektywnych
przyczyn,
7) organizowanie życia kulturalnego w internacie,
8) dbanie o porządek i estetykę w pomieszczeniach i wokół budynku internatu,
9) kształtowanie nawyków higieniczno-sanitarnych i porządkowych,
10) kontrola przestrzegania przez wychowanków uznanych norm współżycia
w grupie,
11) czuwanie nad rzetelnym wywiązywaniem się wychowanków z obowiązków
szkolnych,
12) prowadzenie kroniki Internatu,
13) rozpatrywanie wszelkich przejawów naruszania przez wychowanków norm
współżycia społecznego, zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownictwa
internatu w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej.

1.

2.

§ 10
Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu
lub szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku
i rozrywki.
Szczegółowy rozkład dnia i tygodnia, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego regulaminu,
zamieszczony jest w dzienniku zajęć poszczególnych grup wychowawczych oraz
na tablicy ogłoszeń Internatu.
§ 11
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1.

2.
3.

Internat stwarza warunki dla zachowania zdrowia, przestrzegania higieny osobistej oraz
estetyki pomieszczeń, urządzeń i otoczenia placówki, a także kształtuje trwałe nawyki
i potrzeby w tym zakresie, przy czym:
1) sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują sami wychowankowie,
2) sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i ogólnego użytku wykonuje personel
obsługowy z udziałem wychowanków.
Internat zapewnia wychowankom miejsce i urządzenia do wykonywania drobnych
przepierek i suszenia.
Internat zapewnia wychowankom uposażenie w postaci kołdry, poduszki, koca.
§ 12
1. Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej i pomaga w osiąganiu
powodzenia szkolnego.
2. Internat umożliwia korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych wspierających
program nauczania.
3. Internat organizuje w formie koleżeńskiej zajęcia służące wyrównywaniu braków
w nauce.
4. Nauka własna wychowanków odbywa się w stałym czasie, określonym rozkładem
dnia.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§ 13
Internat stwarza warunki do racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystania czasu
wolnego.
Internat umożliwia wychowankom uczestniczenie w seansach filmowych oraz innych
formach życia kulturalnego.
Internat organizuje bądź umożliwia udział wychowankom w wieczorach tanecznych
i spotkaniach towarzyskich.
Korzystanie z audycji radiowych, telewizyjnych i sprzętu komputerowego może
odbywać się po godzinie 22:00 za zgodą wychowawcy lub Kierownika.
Wychowankowie mogą wychodzić poza obręb internatu po zgłoszeniu tego faktu
i uzyskaniu zgody wychowawcy w godzinach wolnych od nauki własnej, nie dłużej
niż do godz. 21.00.
W dni wolne od nauki wychowankowie wyjeżdżają do rodziców. Wyjazd do rodziców
w innych terminach jest możliwy po wcześniejszym zwolnieniu u wychowawcy.
Internat organizuje udział wychowanków w pracach gospodarczych na rzecz szkoły
i środowiska.

§ 14
Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie spraw
dotyczących postępów w nauce, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
oraz problemów materialnych i organizacyjnych.

IV. Wychowankowie.
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§ 15
1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:
1) mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest
niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,
2) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.
2. W
przypadkach
szczególnie
uzasadnionych
warunkami
materialnymi
i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości
będącej siedzibą szkoły, do której uczęszcza.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
1) uczniom Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
2)
wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin
zastępczych,
3) dzieciom samotnych matek lub ojców,
4) dzieciom z rodzin wielodzietnych,
5) uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal
odpowiadają ustalonym kryteriom.
4. Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń (rodzice, opiekunowie) do Kierownika
internatu.
5. Uczeń ubiegający się o miejsce w internacie po raz pierwszy składa podanie
o przyjęcie do internatu wraz z innymi dokumentami określonymi w odrębnych
przepisach, w szkole w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
6. Przyjęcia do internatu ustala
Komisja Kwalifikacyjna wyłoniona z Rady
Wychowawczej, powołana Zarządzeniem kierownika Internatu. Zasady przyjęć
określają Procedury zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego.
7. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się
do dyrektora szkoły.
§ 16
Wychowanek ma prawo do:
1) zakwaterowania i odpłatnego całodziennego wyżywienia,
2) korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Internatu służących do nauki
własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,
3) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych
i w Internacie oraz, w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach sportowych,
technicznych i artystycznych,
4) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz
we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie,
5) odwiedzania rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu
za wiedzą wychowawcy w wyznaczonym czasie.
§ 17
Wychowanek ma obowiązek:
 systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas
i warunki do nauki,
 współudziału w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej
w Internacie,
 udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce,
 utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz
otoczenia Internatu,
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 uczestniczenia w pracach gospodarczych na rzecz Internatu, szkoły
i środowiska.
 udziału w samoobsłudze koleżeńskiej w stołówce (pełnienie dyżurów zgodnie
z opracowanym grafikiem),
 zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia z Internatu,
 dbać o sprzęt i urządzenia Internatu i wykorzystywać je zgodnie z ich
przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia faktu uszkodzenia sprzętu – zgłosić ten
fakt wychowawcy lub Kierownikowi Internatu,
 przestrzegać zakazu palenia papierosów i picia napojów alkoholowych,
 większe kwoty pieniężne przekazywać w depozyt. Internat nie odpowiada za rzeczy
wartościowe, w tym większe kwoty pieniędzy, telefony i sprzęt pozostawiany
w pokojach wychowanków,
 do 10 każdego miesiąca uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie,
 przestrzegać norm kulturalnego zachowania się,
 pomocy w dokonywaniu zakupów dla potrzeb internatu,
 współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy
wychowawcze,
 przestrzegać ustalonego Regulaminu Internatu, rozkładu dnia i tygodnia zgodnie
z rozporządzeniem Kierownika i wychowawców Internatu.
§ 18
W przypadku zniszczeń wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu, urządzeń,
pomieszczeń Internatu wychowanek ponosi faktyczne koszty ich naprawy lub zakupu.
§ 19
1. Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia
i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy,
2) pochwałę Kierownika Internatu,
3) pochwałę Kierownika Internatu udzieloną przed całym zespołem wychowawców
i wychowanków,
4) list pochwalny skierowany do rodziców,
5) nagrodę rzeczową.
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu Internatu wychowanek może być ukarany:
1) upomnieniem,
2) naganą z ostrzeżeniem i powiadomieniem rodziców o nieodpowiednim
zachowaniu się,
3) mandatem wystawionym przez Policję w przypadku stwierdzenia faktu naruszenia
przepisów (palenie papierosów lub spożywanie alkoholu na terenie placówki,
naruszanie ciszy nocnej),
4) usunięciem z internatu na czas określony,
5) usunięciem z internatu bez prawa powrotu.
3. Stopniowanie kar nie jest stosowane w przypadku:
1) wnoszenia i spożywania alkoholu, jak również powrotu do Internatu pod wpływem
alkoholu,
2) znęcania się nad młodszymi kolegami i koleżankami,
3) używania środków odurzających,
4) posiadania, używania innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu osobistemu
i pozostałych mieszkańców.
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4. Wykonanie kary może być warunkowo zawieszone na czas określony przez Radę
Pedagogiczną Internatu w przypadku poręczenia przez wychowawcę klasy, wychowawcę
Internatu lub rodzica (tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach).
5. Warunkowe zawieszenie wykonania kary nie dotyczy przypadków wymienionych
w pkt. 3 ze względu na ich szczególną szkodliwość.
6. Decyzję o usunięciu wychowanka z Internatu na wniosek Rady Wychowawczej Internatu
podejmuje Kierownik Internatu.
7. Wychowanek usunięty ze szkoły traci automatycznie prawo do zamieszkania
w Internacie.

V. Pracownicy internatu.
1.

2.

3.

1.

2.
3.

§ 20
Internat zatrudnia:
1) pracowników pedagogicznych, posiadających odpowiednie kwalifikacje
do pracy w tego typu placówce.
2) pracowników administracyjno - obsługowych.
Wszyscy pracownicy internatu mają obowiązek odnosić się do mieszkańców
z szacunkiem i szanować jego prawo.
Pracownikami pedagogicznymi są Kierownik Internatu i wychowawcy.
§ 21
Obowiązki Kierownika Internatu określa szczegółowy zakres czynności. Obowiązki
wychowawcy wynikają z Karty Nauczyciela oraz zadań opiekuńczo-wychowawczych,
a w szczególności:
1) stwarzania wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
w Internacie,
2) ustalania wspólnie z Młodzieżową Radą Internatu zadań grupy i kierowanie
prawidłowym ich wykonywaniem,
3) wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażania ich do samoobsługi
w Internacie i w domu,
4) udzielania pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej,
5) udzielania porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle
niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych,
6) dokonywania wspólnie z samorządem grupy oceny wychowanków w zakresie nauki
i zachowania w Internacie,
7) współdziałania z nauczycielami i rodzicami w zakresie postępów w nauce
i zachowania poszczególnych wychowanków,
8) zgłaszanie Kierownikowi Internatu wszelkich przejawów łamania regulaminu przez
mieszkańców,
9) troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie
u nich nawyków przestrzegania higieny.
Wychowawca uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Szczegółowe obowiązki wynikające ze statutu szkoły oraz zarządzeń MEN dotyczących
procesów dydaktyczno- opiekuńczych (załącznik nr 1 - obowiązki wychowawcy
internatu) wychowawca potwierdza własnoręcznym podpisem.
VI. Rada Wychowawcza Internatu.
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1.

2.

3.
4.

§ 21
Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowywania planów
pracy i programów działania oraz dla opiniowania całokształtu spraw opiekuńczowychowawczych i organizacyjno-gospodarczych.
Przewodniczącym Rady Wychowawczej jest Kierownik Internatu, członkami rady wychowawcy. Do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszani nauczyciele, pedagog
szkolny i dyrektor szkoły
Na posiedzenia Rady Wychowawczej poświęcone problemom młodzieży mogą być
zapraszani są przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.
Do zadań rady wychowawczej należy:
1) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej,
2) opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo-wychowawczej,
3) dokonywanie
analizy
i
oceny
działalności
opiekuńczo-wychowawczej
i gospodarczej internatu, ustalenie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia
poziomu jej działalności,
4) podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych wychowanków (nagrody, kary).
VII. Postanowienia końcowe

§ 22
1. Regulamin Internatu jest zgodny z przepisami zawartymi w Statucie Zespołu Szkół
Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.
2. Obowiązuje on wszystkich mieszkańców i pracowników Internatu.
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Załącznik nr 1
Obowiązki wychowawcy internatu

1.
2.
3.

4.

§1
Przez Internat rozumie się instytucję wychowawczą wraz z jej zapleczem lokalowo –
gastronomicznym.
Zasadniczą rolą wychowawcy Internatu jest działalność opiekuńczo- wychowawcza.
Na prawidłowy rytm pracy internatu wpływa wzór osobowy, przygotowanie zawodowe
i autorytet wychowawcy, a także jego zamiłowanie do pracy z młodzieżą, poważne
i sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków oraz taktowne i konsekwentne
postępowanie z nimi.
Znaczny wpływ na podnoszenie autorytetu wychowawcy ma żywe zainteresowanie
sprawami młodzieży, znajomość jej psychiki i potrzeb oraz rzetelne, życzliwe
i bezinteresowne okazywanie pomocy w ich zaspakajaniu z myślą o bezpieczeństwie oraz
przyszłości wszystkich wychowanków.
§2

1. W ramach pełnionych funkcji wychowawca ma określone obowiązki, podejmuje i
wykonuje całokształt czynności dotyczących opieki i wychowania młodzieży na terenie
internatu.
2. Funkcje te i wynikające z nich zadania wychowawcy Internatu, to:
1) wychowawcza - działania wychowawcy skierowane są na sferę emocjonalno motywacyjną, zmierzające do kształtowania stosunku wychowanka do świata i ludzi,
jego przekonań i postaw, systemu wartości i celu życia, np.:
a)
wpajanie kulturalnych form zachowania się;
b)
organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego;
c)
organizowanie wieczornic, konkursów, uroczystości;
d)
pomoc w kłopotach wychowawczych i osobistych trudności życiowych;
e)
rozmowy indywidualne z wychowankami;
f)
wyrabianie nawyków higienicznych;
g)
przyzwyczajanie do porządku;
h)
poznawanie wychowanków.
2) opiekuńcza - wszelkie poczynania zmierzające do zaspokajania potrzeb, od spełniania,
których, zależy prawidłowy rozwój, uczenie się i wychowanie, np.:
a) pomoc w trudnych sytuacjach rodzinnych i materialnych;
b) stwarzanie domowej atmosfery;
c) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku;
d) poradnictwo w sprawach osobistych;
e) troska o higienę osobistą, zdrowie i higienę pomieszczeń.
3) dydaktyczna - określone działania są skierowane głównie na sferę intelektualno instrumentalną osobowości, związaną ze wzbogacaniem wychowanka w wiedzę
i rozwijaniem zdolności umysłowych lub wytwarzaniem i doskonaleniem
umiejętności, np.;
a)
pomoc w nauce;
b)
rozwijanie zainteresowań wychowanków;
c)
kontrolowanie postępów w nauce;
d)
pogadanki z zakresu techniki uczenia się.
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4) administracyjno - organizacyjna i gospodarcza - wszelkie czynności i zabiegi
zmierzające do optymalnych rozwiązań czasowych i przestrzennych oraz warunków
materialnych dla prawidłowej realizacji poprzednich funkcji, np.:
a) prowadzenie dokumentacji wychowanków;
b) kontrola obecności w internacie;
c) prowadzenie ewidencji wyjazdów do domu;
d) poznanie warunków bytowych i materialnych rodzin wychowanków.
§3
Czynności: wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne są skierowane bezpośrednio
na wychowanka, natomiast administracyjno - organizacyjne i gospodarcze mają zabezpieczyć
poprawną realizację tych pierwszych.
§4
Wychowawca w postępowaniu z wychowankami powinien stosować następujące zasady
pracy opiekuńczej i wychowawczej w internacie:
1) zasadę akceptacji i życzliwości w stosunku do wychowanków;
2) zasadę indywidualizacji w postępowaniu wychowawczym;
3) zasadę motywacji działania wychowanka;
4) zasadę atrakcyjności życia w grupie;
5) zasadę kształtowania pozytywnych stosunków koleżeńskich w grupie;
6) zasadę stopniowania trudności zadań;
7) zasadę wzmocnień pozytywnych;
8) zasadę higieny i bezpieczeństwa osobistego;
9) zasadę wszechstronnej aktywizacji wychowanków;
10) zasadę współpracy z rodziną wychowanka;
§5
1.
2.

Obowiązki Kierownika Internatu określa szczegółowy zakres czynności.
Obowiązki wychowawcy wynikają z Karty Nauczyciela oraz zadań opiekuńczowychowawczych. Wychowawca w ramach swoich obowiązków w szczególności
zobowiązany jest do:
1) realizacji założeń wynikających z opracowanego i zatwierdzonego planu pracy
opiekuńczo – wychowawczej Internatu,
2) stwarzania wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
w Internacie,
3) ustalania zadań grupy i kierowanie prawidłowym ich wykonywaniem,
4) wyrabiania u wychowanków samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi
w Internacie i w domu,
5) udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej,
6) udzielanie porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle
niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych,
7) dokonywanie oceny wychowanków w zakresie nauki i zachowania w Internacie,
8) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie postępów w nauce
i zachowania poszczególnych wychowanków,
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9) zgłaszanie Kierownikowi Internatu wszelkich przejawów łamania regulaminu przez
mieszkańców,
10) troski o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie u nich
nawyków przestrzegania higieny,
11) prowadzenia dokumentacji grupy, w szczególności dziennika zajęć, kart obserwacji
wychowanka, dzienników obecności na nauce własnej i w nocy.

Chełm, dnia……………………………
………………………………………
Podpis wychowawcy
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Załącznik nr 2
Szczegółowy rozkład dnia i tygodnia Internatu ZSBiG w Chełmie
06.00– 6.30
06.30 – 6.40
06.40 – 7.30
08.00
12.45 – 16.00
16.30 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 21.30
21.30 – 22.00
22.00 – 06.00

Pobudka
Toaleta poranna
Śniadanie
Wyjście młodzieży na zajęcia szkolne
Obiad
Nauka własna
Kolacja
Zajęcia świetlicowe
Toaleta wieczorna
Cisza nocna

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin Internatu Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie”

3. REGULAMIN RADY RODZICÓW
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I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
II. Postanowienia ogólne.
 W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego

szkołę,

oraz

organu

sprawującego

nadzór

pedagogiczny

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
III. Kompetencje Rady Rodziców
1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania.
2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.


Formy współpracy Rady Rodziców ze szkołą
 Współpraca

rodziców

przy

opracowywaniu

programów

pracy

placówki,

indywidualnych programów pracy z uczniami.
 Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami wynikającymi z kalendarza zadań
wyznaczonych do realizacji w roku szkolnym.
 Omówienie głównych zadań zawartych w Programie Rozwoju Szkoły, Szkolnym
Programie Profilaktyki oraz Programie Wychowawczym.
 Współdziałanie z wychowawcami klas w celu uzyskania pełnej realizacji obowiązku
szkolnego.
 Prowadzenie szkoleń i poradnictwa wychowawczego dla rodziców.
 Współudział w organizowaniu wycieczek szkolnych
 Udział

w wywiadówkach

w szkole, spotkaniach klasowych rodziców,

indywidualnych konsultacjach w ramach stałych dyżurów nauczycieli.
 Pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości okolicznościowych: ślubowanie
klas pierwszych, wigilia klasowa i szkolna, studniówka, uroczyste pożegnanie
absolwentów, zakończenie roku szkolnego.
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Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin współpracy Rady Rodziców ze szkołą”.

4.

REGULAMIN

BIBLIOTEKI

I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE
Podstawa prawna:
Regulamin został opracowany w oparciu:

ZESPOŁU

SZKÓŁ

BUDOWLANYCH
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Ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60, 949);



Statut Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie



Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły.

Wypożyczanie zbiorów
1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy ZSB i G.
2. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
3. Jednorazowo można wypożyczyć książki na okres 2 tygodni. Wyjątek stanowią
maturzyści, którzy mogą po uzgodnieniu z bibliotekarzem wypożyczyć większą liczbę
książek na dłuższy okres czasu.
4. Nie oddanie książek w terminie powoduje wstrzymanie wypożyczeń do momentu
rozliczenia się z przetrzymywanych książek.
5. Czytelnik może uzyskać prolongatę na następny okres, pod warunkami:


zgłosił to przed upływem terminu oddania,



dana pozycja z księgozbioru nie jest zamówiona przez innego czytelnika.

6. Czytelnik odpowiada materialnie
wypożyczonych książek.

za

zniszczenie,

uszkodzenie

lub

zagubienie

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik a obowiązek odkupić daną
pozycję. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy powinien odkupić inną książkę wskazaną przez
bibliotekarza.
8. Biblioteka ZSB i G udostępnia swoje zbiory od 1 września do dnia zakończenia roku
szkolnego. Nieczynna jest w okresie ferii zimowych i letnich.
9. Istnieje możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.
10. Uczniowie kończący szkołę, zobowiązani są do podbicia karty obiegowej w bibliotece
szkolnej.

Korzystanie z czytelni.
1. W czytelni obowiązuje cisza. Zabrania się z korzystania z telefonów komórkowych
i wszelkich odtwarzaczy muzycznych.
2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. księgozbioru podręcznego,
czasopism i zbiorów wypożyczalni.
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3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza
czytelnię.
4. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
5. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia.
Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji.
1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły
jako źródło wiedzy. NIE MOŻNA wykorzystywać Centrum do prowadzenia prywatnej
korespondencji, gier i zabaw.
2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z MCI. Wpis ten
stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Przy stanowisku komputerowym mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
5. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze
może być ograniczony.
6. W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku ( własny papier).
7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. ZABRANIA SIĘ instalowania
innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
8. NIE WOLNO dokonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza.
9. Korzystający z komputerów maja obowiązek szanowania udostępnionego sprzętu wraz
z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać
natychmiast bibliotekarzowi.
11. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno
zostawiać śmieci.
12. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu
nauczyciel -bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
13. Niestosowanie się do regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa
do korzystania z MCI.
Opracował:
Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka

Zatwierdził:

22

członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin biblioteki Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych

w Chełmie”.

5. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły.
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,
SKS- ów, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych.
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2. Przebywanie na Sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub
instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest
prowadzący zajęcia.
3. Odpowiedzialnymi za stan Sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły,
nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szkoły.
4. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie
dresowe, obuwie sportowe na miękkiej jasnej podeszwie. Strój gimnastyczny ma być
czysty.
5. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. W
czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta.
Młodzież nie ćwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia zastępczegow
czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej.
6. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia.
7. Telefony komórkowe i pieniądze należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.
8. Każdy zespół korzystający z Sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
9. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń Sali do ćwiczeń, odbywa się zgodnie z
zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią
dbałość o sprzęt.
10. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
11. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia.
12. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
13. Sala gimnastyczna może być udostępniona organizacjom lub osobom prywatnym
po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły.
14. Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z Sali gimnastycznej.

Opracował:
Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka

Zatwierdził:
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członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Justyna Wojciechowska – Kasperek
Izabella Antoszewska - Łatka

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin korzystania z sali gimnastycznej”.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Dopuszczalna liczba osób przebywających jednocześnie na siłowni nie może przekraczać
20 osób.
2. Okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej.
3. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w obecności instruktora upoważnionego
do prowadzenia ćwiczeń.
4. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.
5. Korzystający z siłowni obowiązani są:
a) posiadać dokument potwierdzający tożsamość,
b) do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznania się z regulaminem,
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c) posiadać czyste zamienne obuwie sportowe oraz strój sportowy,
d) do właściwego korzystania z przyrządów,
e) do natychmiastowego zgłaszania prowadzącemu ćwiczenia wszelkich uszkodzeń sprzętu,
f) do podporządkowania się poleceniom instruktora.
6. korzystającym z siłowni zabrania się:
a) spożywania alkoholu i palenia papierosów,
b) żucia gumy,
c) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
d) hałasowania.
7. Osoby przyczyniające się do niszczenia sprzętu ponoszą pełna odpowiedzialność
materialną za wyrządzone szkody.
8. Za rzeczy pozostawione w siłowni dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
9. Za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu bądź też złego stanu
zdrowia użytkownika dyrekcja obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
10. Kierownictwo obiektu sportowego może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie
stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni.
11. Osoby nie stosujące się do poleceń instruktorów, naruszające przepisy regulaminu bądź
też porządek publiczny będą usunięte z terenu obiektu.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin korzystania z siłowni szkolnej”.
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 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Właścicielem boiska szkolnego jest Zespół szkół Budowlanych i Geodezyjnych
w Chełmie.
2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego, zajęć rekreacyjno- sportowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez
uczniów szkoły.
3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.
4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
5. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska szkolnego.
6. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
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7. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania
fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie szkoły.
8. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący
zajęcia.
9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej
prawni opiekunowie.
10. Na obiekcie obowiązuje zakaz:
- wprowadzania psów i innych zwierząt,
- niszczenia urządzeń,
- palenia wyrobów tytoniowych,
- spożywania napojów alkoholowych,
- przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków
odurzających,
- zaśmiecania terenu.
11. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku
i przestrzegania powyższego regulaminu.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska -Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin korzystania z boiska szkolnego”.
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8. REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
Podstawa prawna:


Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r.Nr6,poz. 69)

i higieny w

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60,
949);
 Statut Szkoły
1. Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół
Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie oraz inne osoby, jeśli Dyrektor Zespołu wyrazi na to
zgodę:
a) w czasie zajęć tylko pod nadzorem Nauczyciela prowadzącego zajęcia;
b) po lekcjach za zgodą Dyrektora Zespołu lub Opiekuna Pracowni.
2. Pracownią administruje Administrator i Opiekun Pracowni i za zgodą Dyrektora Zespołu
Szkół:
 kontrolują usprawnienia poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników,
 nadzorują prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowej,
 instalują i reinstalują legalne oprogramowanie,
 zapewniają właściwą organizację stanowisk w pracowni,
 umożliwiają ochronę wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników,
 współdecydują o kierunku rozwoju pracowni komputerowej.
3. Nauczyciel prowadzący zajęcia:
 w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia tych zajęć,
 dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych,
 zgłasza Opiekunowi Pracowni wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni,
 nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne
i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.
4. W pracowni należy:
 dbać o ład i porządek w pracowni oraz na stanowiskach pracy,
 czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora,
 wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji,
 użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem
i warunkami pracy.
5. Użytkownikowi nie wolno:
 samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej),
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zmieniać ustawień: Panelu sterowania, Drukarek, Plików i Folderów, przenosić lub
usuwać pliki i foldery systemowe,
 instalować nielegalne oprogramowanie,
 przekazywać innym osobom swoją nazwę użytkownika i hasło,
 wkładać do kieszeni napędu płytnik sprawdzonym programem antywirusowym,
 nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi,
 samowolnie zmieniać lub opuszczać ustalone miejsce przy komputerze bez zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 spożywać posiłków przy stanowisku komputerowym.
6. Użytkownik ma prawo:
 Zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek,
 Oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 Chronić swoje wytwory indywidualne i pliki z danymi.
7. W pracowni komputerowej są zachowane następujące warunki BHP:
 Odpowiednie biurko z stosownie dużym blatem, pozwalającym zachować właściwa
odległość monitora od oczu (35-70cm)
 Prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora
i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia,
 Odpowiedni mikroklimat: temperatura 20 - 22˚C, wilgotność powietrza 50-60%, lekki
ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone,
 Odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartości wg kryterium
uciążliwości,
 Wystrój pomieszczenia otoczenia monitorów zapewnia barwy ochronne dla wzroku,
tj. pastelowe, zielone i seledynowe kolory ścian, blatów, obić, itp.,
 Uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych po każdej godzinie lekcyjnej
w celu odciążenia wzroku i zmiany postawy ciała,
 Monitory powinny być skierowany tyłem do ściany, aby nie narażać innych osób
na szkodliwe promieniowanie,
 Podczas zajęć wykonywane są ćwiczenia relaksujące wzrok.
8. Uwagi końcowe:
a. Logowanie do systemu:
Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie podając: nazwę użytkownika i
hasło. (dane te można uzyskać od opiekuna pracowni)
b. Bezpieczeństwo danych:Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich
poufnych informacji jest folder „Moje dokumenty” (nie należy zapisywać ich w żadnych
innych folderach!)
c. Zasoby sieciowe:
Użytkownicy mogą korzystać z zasobów sieciowych (Modem, Drukarki, Skaner) tylko
za zgoda Dyrektora Szkoły lub Opiekuna pracowni. W celu prawidłowego
funkcjonowania sieci komputerowej, jedynie uprawnieni nauczyciele nogą pracować na
serwerze. Po zakończonych zajęciach należy się poprawnie wylogować, bez wyłączania
serwera- monitor, głośniki i drukarkę można wyłączyć.
d. Za wszelkie wyrządzone szkody, pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie
z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
Miejscowość i data
Opracował:

Podpis Opiekuna pracowni

Pieczątka i podpis Dyrektora
Zatwierdził:
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Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin szkolnej pracowni komputerowej”.
9. REGULAMIN WYCIECZKI
Podstawa prawna:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
z 2003 r. nr 6, poz. 69),
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135, poz. 1516),
 Kodeks Pracy,
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnioa 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Z 2018
r., poz.1055)
 Statut Szkoły
1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę
wycieczki (wzór karty wycieczki – Załącznik nr 3).
2. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą
imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje
dyrektor szkoły.
1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:
 zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
 stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki,
opiekunów lub przewodników,
 kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.
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2. Uczestnicy wycieczki:
 przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
 nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,
 bezwzględnie przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania
środków odurzających,
 nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,
 dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,
 przestrzegają godzin ciszy nocnej,
 w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
3. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą
wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania obowiązującymi
w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.
4. W przypadku

naruszenia

przez

ucznia

punktu

2c

będą zawiadomieni

jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły.
5. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
6. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście
obecności (kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem).
7. Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek
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Z regulaminem wycieczek powinni być zapoznani rodzice/opiekunowie podczas zebrań z wychowawcą

Załącznik nr 1
Zasady poruszania się po drogach w czasie trwania wycieczki
1.

W czasie trwania wycieczki wszyscy podporządkowują się poleceniom, nakazom
i zakazom kierownika wycieczki i opiekunów.

2. Uczestnicy wycieczki powinni być wyposażeni w odblaskowe emblematy, opaski lub
kamizelki.
3. Wszyscy uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą. Na początku grupy idzie kierownik
wycieczki jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, do
których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz
z jednym z opiekunów.
4. W przypadku małych grup grupy idą lewym poboczem drogi lub szosy. Kolumny
poruszają się prawym poboczem drogi lub szosy, a po zmroku są oświetlone latarkami.
W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.
6. W czasie wycieczki na terenie miasta uczestnicy poruszają się wyłącznie
po chodnikach, również zwartą grupą.
7. Uczestnicy

wycieczki

przekraczają

jezdnię

jedynie

w

miejscach

do

tego

przeznaczonych (pasy dla pieszych).

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska - Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek
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Załącznik nr 2
Zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji
Jazda autokarem


Kierownik wycieczki wchodzi pierwszy do autokaru i ustala kolejność zajmowania
miejsc przez uczestników wycieczki.

 Przed odjazdem kierownik sprawdza listę obecności.
 Kierownik wycieczki siada przy drzwiach z przodu autokaru.
 Opiekun wchodzi do autokaru ostatni i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy
drzwiach.
 W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach, nie wstając
z nich podczas jazdy.
 Przy wychodzeniu z autokaru pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach
ustawia młodzież, zwracając uwagę, aby nie wybiegała na jezdnię.
 Uczestnicy wycieczki zabierają swoje rzeczy, w autokarze zostawiają porządek.
 Kierownik wycieczki wychodzi z autokaru ostatni sprawdzając, czy nikt
z uczestników nie pozostał w autokarze.
 Po wyjściu z autobusu i uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę
obecności.
Jazda pociągiem/autobusem
1. Jeżeli konieczny jest podział uczestników wycieczki na grupy (jazda pociągiem
z przedziałami), należy dokonać tego przed wejściem do pojazdu. Kierownik
wycieczki wchodzi pierwszy i rozdziela dzieci i opiekunów

w

przedziałach, sprawdza listę obecności.
2. Wskazane jest, aby w każdym przedziale znajdowała się osoba dorosła.
3. Jeden z opiekunów wchodzi do pojazdu ostatni.
4. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno otwierać okien i wychylać się,
należy zachować ład i porządek.
5. Przy wychodzeniu z pojazdu pierwszy wychodzi opiekun i ustawia uczniów
na peronie.
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6. Kierownik wychodzi z pojazdu po sprawdzeniu, czy nikt z uczestników tam nie
pozostał.
7. Po uformowaniu grupy kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin wycieczki”.
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1.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół
Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe – art. 85 ust.3 i 4
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
- Statut Szkoły
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
Art.1 Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Art.2 Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz
administracji oświatowej.
Art.3 Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie sami wybierają swoich przedstawicieli
do Zarządu Samorządu Uczniowskiego (zwanego dalej Zarządem), aby uczestniczyć w tworzeniu
i realizacji Planu pracy Samorządu.
Art.4 Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak prawo do:
 zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią oraz stawianymi wymaganiami;
 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 organizowania życia szkolnego w sposób umożliwiający zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
 redagowania i wydawania informatora (np. gazetki szkolnej) poświęconego
działalności Samorządu na terenie szkoły;
 organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrekcją szkoły;
 przeprowadzania referendum w ważnych dla uczniów sprawach;
 wydawania opinii o ocenianym nauczycielu na wniosek dyrektora;
 wysuwania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu;
 uczestnictwa w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których rozpatrywane są
problemy wnoszone przez uczniów.
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Art.5 Władzą Samorządu jest Zarząd. Jego organy są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Rozdział 2

Zarząd Samorządu
Art.6 Zarząd powoływany jest na roczną kadencję.
Art.7 Na czele Zarządu stoi Przewodniczący. W skład Zarządu wchodzą ponadto: Sekretarz,
Rzecznik do spraw ZWO oraz Skarbnik, którzy pełnią jednocześnie funkcję
Wiceprzewodniczących.
Art.8 Do kompetencji Zarządu należy:






kierowanie bieżącą pracą Samorządu;
reprezentowanie Samorządu;
prowadzenie dokumentacji;
podejmowanie czynności prawnych w imieniu Samorządu;
powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących.

Art.9 Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, po zajęciach lekcyjnych. Na
wniosek Przewodniczącego Samorządu Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na odbycie
zebrania w czasie zajęć lekcyjnych.
Art.10 Zarząd prowadzi księgę protokołów ze swoich zebrań. Wszystkie decyzje omawiane są na
posiedzeniach Zarządu i uchwalane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
osób uprawnionych do głosowania.
Rozdział 3

Przewodniczący
Art.11 Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach tajnych przez całą społeczność
uczniowską. Przewodniczący odpowiada za działalność Samorządu.
Art.12 Do kompetencji Przewodniczącego należy:





planowanie i prowadzenie zebrań lub wyznaczenie prowadzących;
rozdzielenie zadań pomiędzy członków Zarządu;
angażowanie uczniów do pracy na rzecz Samorządu;
współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, administracją szkolną oraz społecznością
lokalną;
 wychowanie swoich następców.
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Art.13 Przewodniczący ma ponadto prawo do typowania kandydatów na pozostałych
członków Zarządu.
Rozdział 4

Wiceprzewodniczący
Art.14 Wiceprzewodniczącymi zostają pozostali członkowie Zarządu(Sekretarz, Rzecznik
do spraw ZWO oraz Skarbnik). .
Art.15 Wiceprzewodniczący pomagają Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków oraz
zastępują go w razie jego nieobecności.
Rozdział 5

Sekretarz, Skarbnik i Rzecznik do spraw ZWO
Art.16 Sekretarz, Skarbnik oraz Rzecznik do spraw ZWO są wybierani zwykłą większością
głosów podczas zebrania Zarządu, tuż po wyborach na Przewodniczącego i spośród pozostałych
kandydatów w tych wyborach.
Art.17 Sekretarz odpowiada za:





prowadzenie dokumentacji działań Samorządu;
korespondencję Samorządu;
informowanie członków Samorządu o jego działalności;
prowadzenie protokołów z zebrań.

Art.18 Skarbnik odpowiada za rzetelne zajmowanie się finansami Samorządu oraz informowanie
członków Zarządu o stanie tych finansów.
Art.19 Rzecznik do spraw Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania odpowiada za:
 czuwanie nad przestrzeganiem zasad zawartych w ZWO zarówno w stosunku
do uczniów jak i nauczycieli;
 zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w
realizowaniu postanowień zawartych
w ZWO Wicedyrektorowi szkoły.
Rozdział 6

Sposób powoływania Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Art.20 Ustępujący Zarząd rozpisuje wybory. Powinny się one odbyć do końca września każdego
roku szkolnego. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się Szkolną Komisję Wyborczą
z Zarządu Samorządu oraz opiekuna.
Art.21 Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
 sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem regulaminu wyborów;
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 rejestrowanie kandydatur uczniów;
 przeliczenie głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów do wiadomości publicznej.
Art.22 Prawo do kandydowania do Zarządu ma uczeń posiadający, co najmniej dobrą ocenę
z zachowania oraz pozytywne oceny z przedmiotów nauczania.
Art.23 Kandydować nie mogą uczniowie będący członkami komisji wyborczej.
Art.24 Zainteresowani uczniowie zgłaszają swoje kandydatury do Szkolnej Komisji Wyborczej,
która następnie przeprowadza powszechne i tajne głosowanie wśród wszystkich uczniów szkoły.
Art.25 Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu wyborów i ujawnia wyniki
głosowania do wiadomości publicznej.
Rozdział 7

Odwołanie Zarządu i rezygnacja
Art.26 Odwołanie całego Zarządu lub jego członka odbywa się na wniosek:
 grupy co najmniej 30 uczniów (wniosek musi być udokumentowany
uczniów);
 Dyrektora szkoły;
 Opiekunów Samorządu;
 Rady Pedagogicznej.

podpisami tych

Art.27 Odwołanie Przewodniczącego lub innego członka Zarządu może nastąpić w wyniku
stwierdzenia ewidentnego naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, Statutu
szkoły i innych przepisów dotyczących uczniów.
Art.28 Jeśli naruszenie wymienionych przepisów wiąże się z wymierzeniem uczniowi kary
porządkowej lub dyscyplinarnej (zgodnie ze Statutem szkoły), wynikającej z niewłaściwego
zachowania się ucznia (wandalizm, nikotynizm, narkomania, kradzieże, niska frekwencja, niskie
wyniki nauczania, itp.) odwołanie jest nieodzowne.
Art.29 Jeśli naruszenie przepisów nie niesie ze sobą poważnych konsekwencji i nie wiąże się
z uzyskaniem wymienionych kar, odwołanie nie następuje, uczeń natomiast dostaje upomnienie
od opiekuna Samorządu.
Art.30 Członek Zarządu nie może jednak w trakcie trwania jego kadencji otrzymać trzech
upomnień z rzędu. Skutkuje to odwołaniem ucznia z Zarządu.
Rozdział 8

Opiekunowie Samorządu
Art.31 Opiekunowie Samorządu są powoływani na
powszechnego, tajnego głosowania wśród uczniów szkoły.

stanowisko

po przeprowadzeniu
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Art.32 Ustępujący Zarząd rozpisuje wybory. Powinny się one odbyć do końca września.
W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się Szkolną Komisję Wyborczą z Zarządu
Samorządu oraz nauczyciela niekandydującego na opiekuna (wyznaczonego przez Wicedyrektora
szkoły).
Art.33 Nauczyciele chętni do objęcia funkcji Opiekuna Samorządu zgłaszają swoje kandydatury
do Wicedyrektora szkoły do dnia 15 września.
Art.34 Szkolna Komisja Wyborcza przeprowadza głosowanie powszechne, tajne wśród uczniów
szkoły oraz sporządza protokół
z przebiegu wyborów i ujawnia wyniki głosowania
do wiadomości publicznej.
Art.35 Opiekunowie Samorządu pełnią funkcję przez okres dwóch lat.
Art.36 Opiekunowie Samorządu mają prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy
Samorządu.
Art. 37 Opiekunowie Samorządu mają w szczególności obowiązek:
 udzielania Samorządowi pomocy prawnej i technicznej w wykonywaniu przyjętych zadań;
 czuwania nad przestrzeganiem przez Samorząd Statutu Szkoły oraz obowiązującego
prawa;
 informowania Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej o bieżących problemach
Samorządu, a w szczególności o przeszkodach w działalności samorządowej młodzieży.
Art.38 Opiekunowie Samorządu nie mają prawa decydować „za" lub „w” imieniu Samorządu.
Rozdział 9

Postanowienia końcowe
Art.39 Niniejszy regulamin jest integralną częścią „Regulaminów i procedur obowiązujących
w ZSB i G w Chełmie”.
Art.40 Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom.
Art.41 Wnioski dotyczące zmian w Regulaminie mogą być zgłaszane przez Zarząd. Zgłoszone
poprawki do Regulaminu są głosowane na najbliższym zebraniu Zarządu.
Opracował:
Piotr Długosz
Jagoda Janiszewska

Zatwierdził:
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Załącznik nr 1
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19
Przewodniczący Skarbnik -

Damian Gorczyca

Natalia Małysz

Sekretarz - Patryk Baj
Rzecznik ds. ZWO -

Julia Piasecka

Załącznik nr 2
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19
Piotr Długosz
Jagoda Janiszewska

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin Samorządu Uczniowskiego”.
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11. REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Podstawa prawna:
- Prawo Pracy,
- Prawo Oświatowe,
- Karta Nauczyciela i inne rozporządzenia.
I. Postanowienia ogólne
Na podstawie :
 art. 29 § 3, art. 104, art. 1041 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
( Dz. U. z 1998 r. poz. 94 ),
 art.2 i art. 42 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458).
1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
W związku z tym w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie ustala się regulamin
pracy szkoły, który jest uzupełnieniem Statutu Szkoły i reguluje sprawy nieujęte w Statucie.
2. Biorąc pod uwagę, że organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Chełm regulamin
pracyszkoły ( wraz z ewentualnymi zmianami ) może być wprowadzony po zasięgnięciu
opiniiorganu prowadzącego.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej
pracy,zajmowane stanowisko oraz rodzaj umowy o pracę.
4.
Regulamin pracy szkoły zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek
w procesie pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
5. Każdy pracownik zakładu pracy jest zobowiązany zapoznać się z
i przestrzegać jego przepisów.

regulaminem

II. Prawa i obowiązki dyrektora szkoły jako kierownika zakładu pracy.
1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym
wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje
opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
2. Dyrektor szkoły jako kierownik placówki decyduje o sprawach zatrudnienia nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi kierując się jej potrzebami
i
możliwościami finansowymi.
3. Dyrektor szkoły opracowuje i zatwierdza regulaminy niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania placówki tzn.: regulamin pracy sekretariatu, regulamin pracy pracowników
administracji i obsługi, regulamin gromadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej,
regulamin pracy biblioteki, regulamin pracy stołówki, regulamin korzystania z sali gimnastycznej,
regulamin funduszu socjalnego.
4. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
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a/ dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
b/ realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętymi
w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz z zarządzeniami organów nadzorujących
szkołę,
c/ tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
i wychowanków,
d/ zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
e/ zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
5. Regulaminy dotyczące spraw dydaktyczno-wychowawczych uchwala Rada Pedagogiczna.
Są to : Statut Szkoły, regulamin pracy Rady Pedagogicznej, Plan Nadzoru Pedagogicznego.
6. Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy jest finansowo i materialnie odpowiedzialny
za majątek szkoły oraz jej plan finansowy i sposób jego realizacji.
7. Dyrektor szkoły powierza obowiązki wszystkim pracownikom. Dotyczy to zastępców
dyrektora ( po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego ), szkolnego pedagoga i psychologa,
nauczycieli, sekretarza szkoły, doradcy zawodowego, intendenta, kucharki, konserwatora,
sprzątaczek i pomocy kuchennych.
8. Dyrektor szkoły ma prawo do pociągnięcia pracowników do odpowiedzialności służbowej
za nie wykonywanie powierzonych im obowiązków.
9. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór dydaktyczny i wychowawczy. Dyrektorowi pomagają
w tym zakresie zastępcy dyrektora.
10. W przypadku nieobecności dyrektora na terenie szkoły osobami odpowiedzialnymi za sprawy
dydaktyczno-wychowawcze jest zastępca dyrektora. Zastępca dyrektora wydaje
w
takim przypadku decyzje, którym wszyscy pracownicy dydaktyczni szkoły mają obowiązek
podporządkować się. Decyzję zastępcy może uchylić tylko dyrektor szkoły.
III. Rozkład czasu pracy w szkole.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać
40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
a/ zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze , prowadzone bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz,
b/ inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
c/ zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
3. Czas pracy pracowników administracji i obsługi szkoły wynosi 40 godzin tygodniowo.
4. Rozkład czasu pracy pracowników administracji i obsługi ustalany jest odrębnymi
regulaminami.
5. W ZSB i G w Chełmie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Pracownicy szkoły mogą
odpracować dni robocze w soboty zgodnie z zarządzeniem MEN lub na wniosek organu
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prowadzącego szkołę. Praca dydaktyczno-wychowawcza jest
z ustalonym przez MEN kalendarzem zajęć w danym roku szkolnym.

realizowana

zgodnie

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zlecić pracownikom administracji
i obsługi pracę w sobotę pod warunkiem udzielenia dnia wolnego.
7. Czas pracy nauczycieli rozliczany jest na podstawie wpisów w dziennikach lekcyjnych.
8. Czas pracy pozostałych pracowników rozliczany jest na podstawie listy obecności w pracy.
10. Kontrolę dyscypliny pracy i kontrolę absencji przeprowadza pracodawca lub inna
upoważniona przez niego osoba :
6) nauczyciel – zastępca dyrektora,
7) pracowników administracji i obsługi – kierownik gospodarczy szkoły,
8) zastępcę dyrektora, szkolnego pedagoga i kierownika gospodarczego szkoły – dyrektor
szkoły.
IV. Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole.
1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
w szkole.
2. Podstawowym obowiązkiem pracowników szkoły jest przestrzeganie przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Dyrektor szkoły zleca opracowanie planu zajęć lekcyjnych komisjom nadzorowanym przez
zastępcę dyrektora. Zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan zajęć lekcyjnych obowiązuje
fwszystkich nauczycieli.
4. W określonym planem zajęć lekcyjnych czasie szkoła ( w szczególności dyrektor szkoły )
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów.
5. Za bezpieczeństwo dzieci na zajęciach lekcyjnych odpowiadają bezpośrednio prowadzący
te zajęcia nauczyciele. W związku z tym zabronione jest wychodzenie z sali lekcyjnej
podczas zajęć. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest bezwzględnie zobowiązany sprawdzić listę
obecności uczniów.
6. Podczas przerw śródlekcyjnych nauczyciele zobowiązani są pełnić dyżury na terenie szkoły
zgodnie z opracowanym przez zastępcę dyrektora i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły
planem dyżurów.
7. Podczas przerw młodzieży nie wolno przebywać w salach lekcyjnych bez nadzoru nauczyciela.
8. Zgodnie z regulaminem pracy szkoły zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 800.
9. Przerwy między lekcjami wynoszą 5 minut. Dwie przerwy są przedłużone
Są to przerwy o godzinie 1025 oraz 1300.

do 10 minut.

10. Zatwierdzony przez dyrektora plan zajęć lekcyjnych może ulec zmianie w przypadku,
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gdy nauczyciel nie może prowadzić zajęć. W tym przypadku opracowanie planu zastępstw
lub skrócenia zajęć dla oddziałów, w konkretnym dniu, należy do zastępcy dyrektora.
Po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły doraźny plan zastępstw oraz skróconych zajęć
jest obowiązujący dla pracowników szkoły oraz uczniów.
11. Każdy pracownik szkoły nieobecny w pracy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować
zakład pracy o przyczynach nieobecności oraz dostarczyć w terminie trzech dni zwolnienie
lekarskie.
12. Szkoła jest zobowiązana poinformować uczniów i ich rodziców o zmianach w planie zajęć w
przypadku, gdy jest wcześniej powiadomiona o planowanej nieobecności nauczyciela w pracy.
13. Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia opieki uczniom, których obowiązkowe zajęcia
nie mogą się odbyć z powodu nieobecności nauczyciela. W tym celu szkoła zapewnia zajęcia
tzw. zastępstwa lub opiekę na świetlicy szkolnej. W wyjątkowych przypadkach za zgodą
dyrektora i powiadomieniem rodziców uczniowie mogą zostać zwolnieni do domu wcześniej
niż wynikałoby to z planu zajęć.
14. W przypadku wcześniejszego poinformowania szkoły przez nauczyciela o swej nieobecności
na zajęciach dyrektor ustala ilość dni, w których przydziela się zastępstwa lub odwołuje zajęcia
dla oddziału.
15. Dyrektor szkoły powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy oddziału. Każdy
wychowawca jest zobligowany do wykonywania swych obowiązków zgodnie ze Statutem
Szkoły. Wszelkie sprawy dotyczące uczniów tzn. opinie dla instytucji, wnioski i podania
sporządzane przez nauczycieli i wychowawców muszą zachować drogę służbową.
16. W sprawach wychowawczych wychowawcy są zobowiązani do przestrzegania drogi
służbowej. Wszelkie trudności wychowawcze muszą być skonsultowane z rodzicem
( opiekunem ), ze szkolnym pedagogiem oraz zastępcą dyrektora. Dyrektor szkoły podejmuje
ostateczną decyzję na podstawie opinii wyrażonej przez zastępcę i pedagoga szkolnego.
17. Wychowawca oddziału jest upoważniony do zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych tylko
w przypadku, gdy uczeń posiada usprawiedliwienie od rodzica ( opiekuna ) oraz zgodę
dyrektora szkoły.
18. W przypadku gdy uczeń posiada zwolnienie lekarskie z zajęć w-f dyrektor szkoły zwalnia
ucznia z odbywania tych zajęć zgodnie z rozporządzeniem MENiS. W przypadku zajęć
na basenie dyrektor szkoły zwalnia ucznia z uczestnictwa w nich, z zastrzeżeniem, że musi
on uczestniczyć w innych zajęciach w-f przewidzianych w programie nauczania.
V. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
1. Za niewykonywanie swych obowiązków zgodnie z regulaminem pracownicy szkoły mogą
zostać pociągnięci do odpowiedzialności służbowej lub karnej.
Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są :
a/ nagana z ostrzeżeniem,
b/ zwolnienie z pracy,
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c/ zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
d/ wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
Kary dyscyplinarne wymierzane są zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.
2. Karami dyscyplinarnymi dla pracowników administracji i obsługi są :
a/ karę upomnienia,
b/ karę nagany,
c/ karę pieniężną.
Kary wymierzane są zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Pracy.
VI. Nagradzanie pracowników
3. Podstawą do udzielania nagród i wyróżnień oraz awansów dla pracowników jest pisemny
wniosek zainteresowanego lub jego przełożonego uwzględniający :
a/ osobisty udział pracownika w osiągnięciach szkoły,
b/ nienaganne i rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków,
c/ przestrzeganie dyscypliny pracy,
d/ samodzielne ( za zgodą pracodawcy ) podejmowanie działań na rzecz szkoły.
4. O przyznaniu nagród, wyróżnień i awansów decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu
z zakładową organizacją związkową.
5. W przypadku nauczycieli sprawy nagród i wyróżnień są regulowane uchwałą Rady Miasta
Chełm.
6. Dyrektor szkoły może przyznać nauczycielowi dodatek motywacyjny na warunkach
i w wysokości określonej przez regulamin uchwalony przez organ prowadzący szkołę.
Dyrektor może również odebrać dodatek motywacyjny.
VII. Wynagrodzenie za pracę.
1. Każdemu pracownikowi przysługuje zapłata za wykonywaną pracę w wysokości określonej
umową o pracę.
2. Wynagrodzenia za pracę nauczycieli wypłacane są z góry pierwszego dnia miesiąca,
a jeśli termin ten przypada w dniu wolnym od pracy, to w pierwszym dniu pracy po dniu
wolnym.
3. Wynagrodzenia za pracę pracowników administracji i obsługi wypłacane są z końcem
przepracowanego miesiąca.
4. Wynagrodzenia nauczycieli regulują odpowiednie przepisy ustawy K.N., natomiast
wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor na podstawie uchwały
organu prowadzącego szkołę.
VIII. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe.
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1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu
wypoczynkowego.
2. Pracownik może mieć przyznany urlop po upływie 6 miesięcy pracy, w wymiarze połowy
urlopu przysługującego mu po przepracowaniu jednego roku.
3. Wymiar urlopu wynosi ( dot. prac. administracji i obsługi ):
a/ 18 dni roboczych – po roku pracy,
b/ 20 dni roboczych – po 6 latach pracy,
c/ 26 dni roboczych – po 10 latach pracy.
4. Plan urlopów ustala pracodawca, w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową,
biorącpod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
5. Urlop nie wykorzystany z powodu :
a/ czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby ,
b/ odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
c/ odbywania ćwiczeń wojskowych,
d/ urlopu macierzyńskiego,
pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym.
6. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu jeśli w miejscu pracy zaszły okoliczności
wymagające obecności tego pracownika. W tym przypadku pracodawca ponosi koszty
związane z koniecznością stawienia się pracownika w miejscu pracy.
7. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy udzielić pracownikowi
najpóźniejdo końca września.
8. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.
9. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie,
zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii w czasie
ich trwania.
10. Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii
następujących czynności :

a/ przeprowadzania egzaminów,
b/ prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowania nowego roku szkolnego,
c/ opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu
zawodowymw określonej formie,
d/ czynności te nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.
11. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny
dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem.
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12. Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych,
artystycznych,oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.
13. Nauczycielowi należy się po przepracowaniu 5 lat płatny urlop w całkowitym wymiarze 3 lat
dla poratowania zdrowia. Urlop ten może być przyznany każdorazowo w wymiarze
1 roku.
14. Pracownikowi dyrektor szkoły udziela zwolnienia z pracy w przypadku:
a/ 2 dni - w razie ślubu, urodzenia się dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka lub dziecka, ojca,
matki, ojczyma lub macochy,
b/ 1 dzień – w razie ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia,
babki,dziadka, a także innej osoby będącej na utrzymaniu bądź pod opieką pracownika.
c/ pracownikowi przysługuje zwolnienie z pracy w przypadku okresowych badań lekarskich.
15. Regulamin wchodzi w życie 14 dni po podpisaniu i ogłoszeniu.
Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała
Regulamin pracy Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.

 REGULAMIN

DZIAŁALNOŚCI

BUDOWLANYCH

I

SOCJALNEJ

GEODEZYJNYCH

W

W

ZESPOLE

CHEŁMIE

W

SZKÓŁ
SPRAWIE

UDZIELANIA POMOCY ZDROWOTNEJ
Podstawa prawna regulująca działalność socjalną w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej:
- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
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- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 oraz art. 72 ust.1 w
związku z art.91d pkt.1, poz.674 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XX/177/08 Rady Miasta Chełm z dnia 26 marca 2008r.
Postanowienia ogólne:
1. Regulamin ma zastosowanie w sprawach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.
2. Regulamin określa:
1) rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej,
2) warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym osoby
uprawnione do korzystania z takiej pomocy,
3) sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej.
§1
1. Fundusz pomocy zdrowotnej tworzony jest z 0,3% planowanego rocznego limitu wynagrodzeń
osobowych czynnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo –
wychowawczych Miasta Chełm na pomoc zdrowotną.
2. Ustalona kwota rocznego funduszu zdrowotnego dzielona jest równo na cztery kwartały.
3. Niewykorzystany limit funduszu kwartalnego przechodzi na kwartał następny.

§2
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o
wychowawcę

i

innego

pracownika

nauczycielu – należy przez to rozumieć także

pedagogicznego

Zespołu

Szkół

Budowlanych

i Geodezyjnych w Chełmie oraz nauczyciela emeryta i rencistę dla którego Zespół Szkół
Budowlanych i Geodezyjnych był ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę lub
rentę.

§3
1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
2. Świadczeniami w zakresie pomocy zdrowotnej są:
1) refundacja kosztów zakupu leków;
2) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
3) refundacja kosztów opieki nad chorym w domu;
4) refundacja kosztów specjalistycznych badań;
5) refundacja kosztów leczenia sanatoryjnego;
6) refundacja kosztów szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.
3. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej przyznawane są w związku z:
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1) przewlekłą chorobą nauczyciela;
2) długotrwałym

leczeniem

szpitalnym

z

koniecznością

dalszego

przebywania

w domu;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
4) leczeniem sanatoryjnym;
5) rehabilitacją związaną z chorobami zawodowymi i powypadkową.
4.Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, w szczególności:
konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki
nad chorym,
2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
rehabilitacji,
3) dochodu na członka rodziny:
a) do 1500 złotych na członka rodziny – zwrot kosztów 100% ale nie więcej
niż 500 złotych,
b) od 1500 - 2000 na członka rodziny – zwrot kosztów 80% ale nie więcej
niż 500 złotych,
c) od 2000 - 2500 na członka rodziny – zwrot kosztów 60% ale nie więcej
niż 500 złotych,
d) powyżej

2500 na członka rodziny – zwrot kosztów 40% ale nie więcej

niż 500 złotych.
§4
1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela pisemnego wniosku.
2.
(Załącznik nr 1) do dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych

i

Geodezyjnych w Chełmie

pomocy zdrowotnej

mogą wystąpić również:

w terminie:

1) do 31 marca,
2) do 30 czerwca,
3) do 30 września
4) do 15 grudnia.

2. Z inicjatywą przyznania nauczycielowi

1) dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie;
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3) właściwy organ związków zawodowych działających w szkole zatrudniającej
nauczyciela.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia:
a) faktury i rachunki za okres nie dłuższy niż 1 rok poprzedzający datę złożenia
wniosku lub za okres nie przekraczający daty poprzednio otrzymanego świadczenia.
3) oświadczenie o wysokości dochodów brutto przypadających na jednego
członka rodziny za okres trzech ostatnich miesięcy,
4. Wnioski niekompletne, które nie będą uzupełnione w wyznaczonym terminie
pozostawia się bez rozpatrzenia.
§5
Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są nauczyciele o których może w art. 1 pkt.
1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karty Nauczyciela zatrudnionych w Zespole Szkół
Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru czasu
pracy oraz nauczyciele emeryci i renciści, objęci opieką socjalną dla których Zespół Szkół
Budowlanych i Geodezyjnych był ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę lub
rentę.
§6
1. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał:
1) do 15 kwietnia,
2) do 15 lipca,
3) do 15 października
4) do 20 grudnia.
2. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej udziela są raz w roku, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach świadczenie może być przyznane więcej niż raz w danym
roku budżetowym.
3. Świadczenia zdrowotne są przyznawane w zależności od posiadanych środków.
4. Decyzję o przyznaniu i wysokości pomocy zdrowotnej podejmuje dyrektor Zespołu Szkół
Budowlanych

i

Geodezyjnych

w

Chełmie

po

uprzednim

zaopiniowaniu

wniosku

przez komisję.
5. Komisję, o której mowa w ust. 4 powołuje dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych
i Geodezyjnych w Chełmie w składzie:
1) zastępca dyrektora szkoły (placówki), a w przypadku braku zastępcy dyrektora
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osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący,
2) trzy osoby wyłonione z grona pracowników pedagogicznych oraz po jednym
przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w szkole, jako
członkowie.
§7
Środkami finansowymi, o których mowa w § 1 ust. 1, dysponuje dyrektor Zespołu Szkół
Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Rejestr przyznawanych i wykorzystywanych świadczeń prowadzi administracja szkoły.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą podpisania przez Dyrektora Szkoły.
Opracował zespół w składzie:

Zatwierdził:

1. Aneta Zembrzycka
2. Leszek Kołośiński
3. Anna Radelczuk

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin działalności socjalnej w ZSB i G w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej”.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu działalności
socjalnej w ZSBi G w Chełmie w sprawie

Druk obustronny

udzielania pomocy zdrowotnej

2.
3.

Wniosek o udzielenie Pomocy Zdrowotnej

.................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

4.

Chełm................................
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Proszę o udzielenie pomocy zdrowotnej w formie zasiłku pieniężnego określonego regulaminem
działalności socjalnej w ZSB i G w Chełmie w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej .
5) Imię i nazwisko osoby uprawnionej.................................................................................
6) Adres zamieszkania, numer telefonu................................................................................
7) Uzasadnienie wniosku ....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
8) Opinia lekarza o stanie zdrowia uprawnionego ...............................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
rodzaj leczenia ..................................................................................................................
..................................................
podpis i pieczęć lekarza

Oświadczenie o wysokości dochodu brutto1 z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
potwierdzone przez właściwy organ zaświadczeniem lub innym stosownym dokumentem:
4.

Prowadzę jednoosobowe gospodarstwo domowe2 TAK-NIE*)

5.

Liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mieszkających razem i
wspólnie utrzymujących się z połączonych dochodów tych osób 3.................................., w tym:

1

Dochodem brutto są przychody opodatkowane i nie opodatkowane ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie
domowym, potwierdzone przez właściwy organ zaświadczeniem lub innym stosownym dokumentem. Dochód pomniejsza się o kwotę uzyskanych świadczeń z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pomniejsza o kwotę płaconych na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową, a
powiększa o kwotę otrzymywanych alimentów.
2

Przez jednoosobowe gospodarstwo domowe należy rozumieć osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z
dochodami innych osób.

3

Członkami rodziny pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym są:
1.
2.
3.

pracownik (inna osoba uprawniona);
współmałżonek;
dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej – w wieku do lat
19 (według rocznika), a jeżeli się uczą – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat;
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Imię i nazwisko

L.p.

1

Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Miejsce zatrudnienia,
nazwa szkoły

Łączny dochód
brutto z 3
miesięcy4

Wnioskodawca

2
3
4
5
RAZEM
6.

Oświadczam, że średni dochód brutto z okres trzech ostatnich miesięcy, przypadający na jednego członka
rodziny wyliczony na podstawie przychodów opodatkowanych i nie opodatkowanych ze wszystkich źródeł
tych członków rodziny, którzy pozostają ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym, wynosi
........................ zł. miesięcznie na jedną osobę w rodzinie.

....................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

9) Wykaz załączników:
9) ..............................................................
10) ..............................................................
11) ..............................................................
12) ..............................................................
13) ..............................................................
14) ..............................................................

....................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
Ja niżej podpisany /a świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§1 KK
oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą.
.
......................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZSB i G w Chełmie
w zakresie objętym Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z późn. zm.).

....................................................................
data i podpis pracownika

Opinia Komisji :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

4.
4

osoby wymienione w pkt 3, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek.

W przypadku nie osiągania dochodów przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia z Funduszu lub któregoś z członków jej rodziny,
wnioskodawca ma obowiązek złożenia oświadczenia w tej sprawie.
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.....................................................................................................................................................................................
...................
Podpisy członków komisji: ..................................................................................................................................
Numer protokołu komisji.................................
Decyzja dyrektora szkoły w sprawie przyznania świadczenia:
przyznaje* / nie przyznaje* pomoc zdrowotna w kwocie..................................zł (.słownie
.....................................................................................................)
Chełm, dnia...........................

…………………………..
podpis i pieczęć dyrektora

* niepotrzebne skreślić

 Regulamin ewidencji pobytu uczniów i pracowników w szkole//Wejść na teren
budynku szkoły
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
w szkołach i placówkach publicznych (DZ.U. 92 nr 65 poz.331
z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 20 poz. 60, 949);
1. Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Pułku Żołnierzy Artylerii Pancernej
w Chełmie czynny jest w godz. 7.15 -16.30.
2. Uczniowie / pracownicy zobowiązani są do przychodzenia o określonych godzinach.
3. Od godz. 7.15 do godz. 16.30 placówka pozostaje zamknięta. W przypadku konieczności
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wejścia w tym czasie do szkoły, rodzic/ opiekun lub interesant korzysta z dzwonka
usytuowanego przy drzwiach wejściowych. Podczas wejścia zobowiązany jest
poinformować pracownika szkoły lub ucznia dyżurnego o celu wizyty, podać nazwisko
osoby, z którą chce się widzieć. Pracownik szkoły ma prawo wylegitymować osobę
wchodzącą w celu ustalenia jego tożsamości.
4. Przebywanie na terenie szkoły w godzinach innych niż wymienione w pkt. 3
należy zgłosić dzień wcześniej do kierownika gospodarczego ZSBi G.
5. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu ucznia w szkole,
wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu: czytnik rejestrujący
„wejście” i „wyjście” ucznia oraz indywidualne karty zbliżeniowe
z przypisanym numerem, który obowiązuje wszystkich uczniów.
6. Do każdego ucznia przypisany jest jeden indywidualny numer karty zbliżeniowej. Rodzic
lub prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt dwie karty o tym samym
indywidualnym numerze. Karty podlegają zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania
umowy w sprawie korzystania z usług szkoły.
7. Wchodząc do szkoły uczeń/pracownik rejestruje to zdarzenie przykładając kartę
zbliżeniową do czytnika umieszczonego w szkole. System automatycznie
rejestruje godzinę o której uczeń/ pracownik znalazł się na terenie szkoły.
Kartę należy zbliżyć ruchem jednostajnym najlepiej w pobliżu klawisza zero.
Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje
z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny. Czytnik zapobiega ponownemu
odczytowi karty przytrzymanej dłużej w zasięgu czytnika, nie ma
niebezpieczeństwa duplikowania się zdarzeń.
8. Przy opuszczaniu budynku szkoły sytuacja się powtarza – przyłożenie
identyfikatora rejestruje wyjścia ucznia/ pracownika ze szkoły.
9. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły wyłącznie wejściem
od strony szatni.
10. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu
ucznia/pracownika w szkole. Wychowawcy/ rodzice otrzymują przejrzysty raport,
w którym uwzględnione są ilości godzin jakie uczeń spędził w placówce.
11. Uczeń/ rodzic (opiekun prawny) przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową,
potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze kart”.
12. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest
zobowiązany do pokrycia kosztów karty, wpłacając należność ………...
w sekretariacie szkolnym.

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Opracował:

Zatwierdził:
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Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin ewidencji pobytu uczniów i pracowników w szkole/ Wejść na teren budynku szkoły” Zespołu Szkół
Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.

 Regulamin określający prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
Rozdział I
Zasady ogólne
§1
Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczniów klas mundurowych Technikum Nr 1 w Zespole
Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej
i określają wygląd zewnętrzny uczniów w umundurowaniu szkolnym.
§2
Mundur, jego barwa, krój oraz oznaczenia na mundurze są zewnętrzną oznaką przynależności
uczniów do danej szkoły i klasy.
§3
 Umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt.
 Mundur dla ucznia klasy mundurowej powinien być symbolem patriotyzmu, szacunku dla służb

mundurowych, oznaką nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji Narodu Polskiego oraz tradycji
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walk o niepodległość i suwerenność.
 Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym wysoki poziom

wyglądu zewnętrznego oraz mieć tę świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem
reprezentuje tradycję szkoły oraz wizerunek służb mundurowych.

§4
Ubiór ucznia powinien być zawsze czysty, kompletny i zgodny z postanowieniami przepisów
umundurowania zawartych w niniejszym regulaminie.
§5
Przepisy umundurowania określają:

a) rodzaje i skład ubiorów,
b) okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach,
c) zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów umundurowania - wizerunek orła, białoczerwona flaga, oznaki stopni, oznaki organizacyjne szkoły i klas.

§6
Nad przestrzeganiem przepisów umundurowania sprawuje nadzór dyrektor szkoły poprzez
wychowawców klas i nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
§7
Naruszenie przepisów umundurowania skutkuje obniżeniem oceny z zachowania.
Rozdział II
Okoliczności noszenia umundurowania
§8
Mundur noszą uczniowie, wychowawca oraz nauczyciel:
a) podczas wystąpień w charakterze oficjalnego przedstawiciela szkoły, w czasie apeli z okazji
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych uroczystości szkolnych,

b) w dniach oficjalnych świąt państwowych i resortowych,
c) w dzień mundurowy, którym ustanowiony zostaje

 dla klasy „Topografia wojskowa” wtorek,
 dla klasy „Edukacja pożarnicza” czwartek.
d) w czasie zajęć szkoleniowych w szkole, w jednostce wojskowej, jednostce straży pożarnej,
na obozach szkoleniowych, w czasie pełnienia służby dyżurnej w szkole i ośrodkach szkoleniowych.

Rozdział III
Ubiór ucznia, wychowawcy oraz nauczyciela
§9
1. Podstawowy ubiór ucznia klasy mundurowej składa się z:
 w klasie o specjalności „Topografia wojskowa”:
 munduru polowego w barwach ochronnych, składającego się z:
 bluzy z wykładanym kołnierzem z pagonami na ramionach oraz emblematem biało-czerwonej
flagi,
 spodni długich wyposażonych w szelki,
 kurtki polowej zimowej,
 na lewym rękawie bluzy lub kurtki umieszczone jest logo szkoły z opisem specjalności klasy
mundurowej - „Topografia wojskowa”,
 nad lewą kieszenią bluzy umieszczona jest naszywka z kierunkiem kształcenia, pierwszą literą
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imienia i nazwiskiem ucznia,
 czarnego beretu z godłem wojsk lądowych, otrzymanego od przedstawicieli 34 Brygady Kawalerii
Pancernej w Żaganiu,
 wizerunek orła oraz biało–czerwonej flagi jest oznaką przynależności oraz zewnętrznego
szacunku dla tradycji walk wyzwoleńczo-narodowościowych i polskiej kultury.
 koszulki typu t-shirt - koloru czarnego/khaki,
 pasa głównego, parcianego koloru khaki,
 butów wojskowych koloru czarnego.
 w klasie o specjalności „Edukacja Pożarnicza”:
 czapki typu „dżokejka” z daszkiem koloru czarnego z emblematem OSP koloru srebrnego,
 munduru strażackiego składającego się z:
 bluzy z wykładanym kołnierzem opatrzonej na przodzie i plecach napisem "STRAŻ",
 spodni długich z szelkami, z naszytą na nogawkach taśmą z żółtej tkaniny fluorescencyjnej oraz
trójkątem wykonanym z taśmy w kolorze srebrnym,
 kamizelki ocieplanej na której lewej górnej kieszeni i tyle kamizelki umieszczony jest napis
"STRAŻ". W dolnej części tyłu naszyta jest taśma w kolorze żółtym ze srebrnym trójkątem
ostrzegawczym,
 na lewym rękawie bluzy umieszczone jest logo szkoły z opisem specjalności klasy mundurowej „Edukacja pożarnicza”,
 nad lewą kieszenią bluzy umieszczona jest naszywka z kierunkiem kształcenia, pierwszą literą
imienia i nazwiskiem ucznia
 koszulki typu t-shirt koloru czarnego z wyszytym logo OSP oraz napisem „STRAŻ” na plecach
koszulki,
 butów wykonanych ze skóry w kolorze czarnym. Cholewki wysokie, sznurowane,
2. Mundury określone w ust. 1. noszą również wychowawcy klas oraz nauczyciele uczący przedmiotów
związanych ze specjalnością mundurową.
3. Zabrania się uczniom klas mundurowych:
a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub
innych mundurów,
b) użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
c) trwałego lub tymczasowego deformowania lub przerabiania części umundurowania w sposób
nieuzasadniony i niezgodny z ich przeznaczeniem, np. poprzez nadmierne wypychanie
zewnętrznych kieszeni.
4. Noszenie munduru jest obowiązkowe od momentu złożenia ślubowania, zgodnie z zasadami
określonymi w § 8.

Rozdział IV
§ 10
Zasady szczegółowe noszenia podstawowych elementów mundurowych:

1. W klasie o specjalności „Topografia wojskowa”:
a) beret nosi się lekko pochylony na prawe ucho. Dolna jego krawędź powinna znajdować się na
wysokości około 4 cm nad lewą brwią oraz około 2 cm nad prawą brwią. Prawą krawędź denka
beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak by nie przesłaniała ucha.
b) beret nosi się zawsze tak samo bez względu na zestaw umundurowania.
c) zimowa kurtka polowa powinna być dłuższa od bluzy munduru polowego o ok. 10 cm. Podpinka
nie powinna w żadnym wypadku wystawać spod kurtki polowej.
d) bluza i spodnie, wchodzące w skład kompletu, muszą być zawsze w tym samym kolorze i odcieniu.
Bluzę polową z kompletu nosi się z kołnierzem i klapami wyłożonymi. Długość bluzy powinna być
taka, aby w pozycji siedzącej dolna jej krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędzie
rękawów do nasady dłoni.
e) pas główny nosi się na bluzach polowych - dolna krawędź pasa powinna znajdować się 5-7cm
powyżej bioder, a środek klamry na linii guzików, dopuszcza się nie noszenie pasa na zajęciach
teoretycznych w salach wykładowych (jeżeli tak zarządzi dyrektor szkoły, wychowawca lub
nauczyciel).
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f) uczniowie mają obowiązek nosić staranną fryzurę, zabrania się żelowania włosów.
2. W klasie o specjalności „Edukacja Pożarnicza”:
a) czapkę typu „dżokejka” nosi się daszkiem skierowanym prostopadle do linii twarzy proporcjonalnie
z lekko podwiniętym daszkiem na krańcach czapki w kierunku ziemi.
b) w czasie zajęć w budynku czapka schowana w prawej bocznej kieszeni spodni.
c) bluza mundurowa podwinięta w sposób zasłaniający pas spodni. Rękawy bluzy nie mogą być
podwinięte.
d) spodnie mundurowe zapięte na szelkach, wpuszczone w cholewki butów.
e) buty zasznurowane.

Rozdział V
Zasady awansowania
§ 11
1. Uczniowie klas mundurowych nazywani są „adeptami”.
2. Adepci noszą oznaki stopni:
 w klasie „Topografia wojskowa” w formie naramienników czarnego szarego, z oznaczonym
kolorem ciemnozielonym stopniem,
 w klasie „Edukacja strażacka” w formie naszywek nad prawą kieszenią koloru czarnego,
z oznaczonym kolorem srebrnym stopniem.
3. Stopnie:
a) młodszego adepta otrzymuje uczeń po złożeniu ślubowania w klasie pierwszej - „|”,
b) adepta, po ukończeniu klasy pierwszej i zaliczeniu obozu szkoleniowego (odstęp między paskami 3
mm) - „||”,
c) starszego adepta, po ukończeniu klasy drugiej i zaliczeniu obozu szkoleniowego (odstęp między
paskami 3 mm) - „|||”,
d) adepta kaprala, po ukończeniu klasy trzeciej i zaliczeniu obozu szkoleniowego (odstęp między
paskami 3 mm) - „||||”,
e) adepta prymusa, po ukończeniu pierwszego semestru klasy czwartej i uzyskaniu wzorowej oceny
zachowania i średniej ocen co najmniej 4,75 - „V”,
4. Nauczyciele noszą stopnie które posiadają.
5. Wychowawca otrzymuje jako wyróżnik symbol „W”

Rozdział VI
Prawa i obowiązki
1. Uczeń ma prawo:

§ 12

a) używania od chwili złożenia ślubowania tytułu i stopnia młodszego adepta,
b) noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie,
c) do mianowania na kolejne wyższe stopnie w zgrupowaniu adeptów, zgodnie z zasadami nadawania
tych stopni.
2. Adept ma obowiązek:
a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności,
b) osiągania pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów oraz zachowania w klasyfikacjach
półrocznych lub rocznych pod rygorem przesunięcia do klasy niemundurowej,
c) poszanowania munduru, godła i barw narodowych,
d) respektowania stopni wojskowych,
e) czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach pozalekcyjnych, zwłaszcza o charakterze sportowo obronnym,
f) godnego zachowania się oraz reprezentowania Szkoły.
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Opracował:

Zatwierdził:

Paweł Panasiuk
Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Rada Pedagogiczna nr I/18/19 na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2018 roku pozytywnie zaopiniowała
„Regulamin określający prawa i obowiązki uczniów klas mundurowych” Zespołu Szkół Budowlanych i
Geodezyjnych w Chełmie.
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15. Regulamin powoływania i działania Rzecznika Praw Ucznia na terenie
Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.
Podstawa prawna:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
- Konwencja o Prawach Dziecka,
- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 1991r. Nr 95 poz.425
późniejszymi zmianami,
- Statut Szkoły.
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Rozdział I Zasady ogólne
§1
Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia powołuje dyrektor szkoły, na podstawie
przeprowadzonych, demokratycznych wyborów (organizowanych przez Samorząd
Uczniowski).
§2
Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
§3
Podstawowe zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
2. Propagowanie wiedzy prawnej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli.
§4
Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:
1.
Znajomość Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Konwencji Praw
Dziecka.
2.
Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
3.
Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw
spornych.
4.
Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
5.
Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
6.
Informowanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej o występujących konfliktach,
problemach.
Rozdział II Formy działania Rzecznika
§5
Rzecznik może przyjmować indywidualne skargi, w formie pisemnej (podpisane
i dostarczone osobiście), które następnie rozpatrywane są w trybie administracyjnym.
§6
Droga interwencji przy rozpatrywaniu skarg rozpoczyna się od podjęcia interwencji
u nauczyciela, a jeżeli nie odniesie to skutku, to Rzecznik odwołuje się kolejno do
wychowawcy i Dyrektora.
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§7
Rzecznik może także rozpatrywać skargi ustne. Mają one na celu ukazanie istniejących
problemów. Skargi te nie mogą być użyte w konfrontacji z konkretną osobą. Po zebraniu
większej ilości takich skarg, rzecznik przedstawia problem władzom szkoły, mówiąc jedynie
o zjawisku.
§8
Do innych form działań Rzecznika należą:
1. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom).
2. Współpraca z fachowcami (np. pedagogiem, psychologiem, prawnikiem).
3. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym.
§9
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:
1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2. Podjęcie mediacji ze stronami, we współpracy z wychowawcą klasy.
3. Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów
z rozstrzygnięciem sporu.
4. W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
5. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
§10
Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:
1. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
2. Podjęcie mediacji ze stronami.
3. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.
4. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie (w przypadku trudności z
rozstrzygnięciem sporu).
5. Po wyczerpaniu procedury, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny o prowadzenie mediacji spornej.
§11
Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów i nauczycieli.
Rzecznik nie może nikogo do niczego zmusić. Jego zadaniem jest wskazywanie, co w danej
sytuacji mówi prawo, a jeśli nie uda mu się przekonać racjonalnymi argumentami, może
odwołać się do odpowiedniego organu nadrzędnego, np. organu prowadzącego szkołę czy
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§12
Rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie
działaniach, zmierzających do rozwiązania konfliktu.
Rozdział III Prawa i obowiązki Rzecznika
§13
Do podstawowych praw Rzecznika Praw Ucznia należą:
1. Ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia oraz inicjowanie
działań mających na celu obronę tych praw.
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2. Zgłaszanie wniosków na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz interwencja w sprawach uczniów rozpatrywanych podczas posiedzeń.
3. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego (z przysługującym mu prawem głosu). Nie
może jednak wyręczać w obowiązkach szkolnych wychowawców.

4. Prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
§14
Do podstawowych obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należą:
1. Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz pozostałych
dokumentów określających prawa ucznia.
2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
3. Interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia, udzielanie pomocy uczniom
zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
4. Kontrolowanie realizacji i rozwiązywania spraw spornych.
5. Składanie raz w roku szkolnym sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniu
plenarnym Pady Pedagogicznej.
Rozdział IV Powoływanie Rzecznika Praw Ucznia
§15
1.
2.
3.
4.
5.

Zasady ogólne przy wyborze Rzecznika Praw Ucznia:
Wybór Rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki.
Rzecznikiem może być nauczyciel danej placówki oświatowej.
Kadencja Rzecznika trwa dwa lata i kończy się z chwilą powołania następcy.
Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.
Wybory są powszechne i tajne.
§16
Przed wyborami powołana zostaje Szkolna Komisja Wyborcza, składająca się przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego (2-3 uczniów). Przewodniczącym komisji zostaje nauczyciel, który nie
jest kandydatem w niniejszych wyborach.
§17
Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należą:
1. Przyjmowanie od uczniów poszczególnych klas zgłoszeń kandydatów na Rzecznika Praw
Ucznia (min. 3) wśród nauczycieli (wymagana jest zgoda nauczyciela).
2. Ustalenie listy kandydatów (nauczyciele o największej liczbie wskazań).
3. Ustalenie terminu i przeprowadzenie wyborów (w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły).
4. Ogłoszenie wyników wyborów.
§18
W wyniku tajnego, powszechnego głosowania wśród uczniów szkoły, wybrany zostaje ten
kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięzca w wyborach zostaje przez
dyrektora szkoły powołany na Rzecznika Praw Ucznia.
§19
Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca
pracy, awans, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, innych ważnych powodów.
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Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego i dyrekcji szkoły.
W przypadku odwołania Rzecznika Praw Ucznia (lub jego rezygnacji) Samorząd Uczniowski
powołuje (w drodze głosowania) w jego miejsce inną osobę w przeciągu 14 dni. Kadencja
wybranej w ten sposób osoby upływa wraz ze statutowym końcem kadencji odwołanego
(rezygnującego).
Rozdział V Postanowienia końcowe
§20
Wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią
tajemnicę służbową.
§21
Uczniowie mają możliwość dochodzenia swych praw, poprzez zachowanie podanej
kolejności zwracając się do:
1. Wychowawcy klasy, wychowawcy grupy w internacie,
2. Kierownika internatu lub pedagoga szkolnego (gdy przemawia za tym charakter sprawy),
3. Rzecznika Praw Ucznia,
§22
Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do
polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami
pozostającymi w konflikcie. Rzecznik nie pełni funkcji adwokata. Podejmując swoje
działania poszukuje prawdy poprzez dogłębną analizę faktów, wyjaśnień stron i świadków.
Jeżeli okaże się, że winnym jest dochodzący swoich roszczeń uczeń, to otrzyma on w tym
względzie stosowne pouczenie i wyjaśnienie

Rada Pedagogiczna nr VI/2018/2019 na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2018
roku pozytywnie zaopiniowała „Regulamin powoływania i działania Rzecznika
Praw Ucznia na terenie Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych
w Chełmie”.
Opracował:
Wojciech Kiejda
Piotr Długosz
Zespół ds. opracowania i
aktualizacji aktów
wewnętrznych
przewodniczący: Aneta Zembrzycka
członkowie:Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Zatwierdził
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PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE
W ZESPOLE
SZKÓŁBUDOWLANYCH
I GEODEZYJNYCH
W CHEŁMIE
ROK SZKOLNY 2018/2019
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1. PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ
I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
§1
Obserwacji podlegają: zajęcia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne, lekcje wychowawcze, spotkania
z rodzicami, lekcje otwarte, lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i nauczyciela stażystę.

Celem obserwacji jest:

§2

1. Analiza rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.
2. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny jego
pracy.
3. Inspirowanie i wspieranie nauczyciela w realizacji zadań dydaktycznych
i wychowawczych.
4. Gromadzenie informacji w procesie ewaluacji i kontroli wybranych obszarów
pracy szkoły.
§3
W szkole prowadzona jest obserwacja:
1. Kontrolno- oceniająca – w przypadku nauczycieli podlegających procedurze oceny
pracy w danym roku szkolnym lub podlegających procedurze oceny dorobku
zawodowego za okres stażu w procesie awansu zawodowego.
2. Diagnozująca – w przypadku diagnozy wybranych umiejętności uczniów w danym
roku szkolnym.
3. Problemowa – w przypadku oceny wybranych elementów pracy dydaktycznej
i wychowawczej szkoły.
4. Doradcza – w przypadku nauczycieli o stażu pracy do 3 lat.
§4
Szczegółowe cele, tematykę i harmonogram obserwacji na dany rok szkolny ustala dyrektor
szkoły i przekazuje nauczycielom do 15 września każdego roku szkolnego.
§5
Obserwację zajęć mogą prowadzić:
5. Dyrektor szkoły
6. Wicedyrektor szkoły
7. Wizytator – w procesie ewaluacji zewnętrznej.
8. Opiekun stażu – zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem
współpracy.
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§6
Obserwacja jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy
przed obserwacją.
§7
W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację mogą być
zapraszani nauczyciele, inni uczniowie, rodzice (lekcje otwarte).
§8
Obserwację poprzedza rozmowa, która odbywa się nie później niż dwa dni prze obserwacją.
W trakcie takiej rozmowy:
 Ustalone są szczegółowe cele obserwacji.
 Nauczyciel wypełnia arkusz zawierający temat, cele i przebieg zajęć, które będą podlegać
obserwacji.
 Ustala się wspólnie arkusz obserwacji ułatwiający zbieranie informacji i ich analizę.
§9
W trakcie obserwacji osoba obserwująca zajęcia w żaden sposób nie ingeruje w ich przebieg.
Podczas obserwacji dyrektor lub inna osoba obserwująca zajęcia zapisuje spostrzeżenia
w przygotowanym arkuszu obserwacji.
§ 10
Obserwacja zakończona jest rozmową, która odbywa się w ciągu trzech dni od dokonanej
obserwacji.
Rozmowa polega na omówieniu obserwowanych zajęć, a w szczególności na:
1. Wskazaniu mocnych stron zajęć.
2. Omówieniu słabych stron zajęć.
3. Sformułowaniu wspólnych wniosków.
4. Ustaleniu ewentualnych działań doskonalących i termin ich realizacji.
5. Podpisaniu przez nauczyciela i dyrektora arkusza obserwacji.
§ 11
Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.
Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację hospitacji dotyczącą jego zajęć.
§ 12
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o obserwacji niezapowiedzianej.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

68

§ 14
Procedura obowiązuje od 1 września 2018 r.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Obserwacji zajęć w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie ” została pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

2. TWORZENIA „ARKUSZA ORGANIZACYJNEGO”
Procedura tworzenia „Arkusza organizacyjnego”
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
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1. W grudniu roku poprzedzającego kolejny rok szkolny powoływany jest przez Radę
Pedagogiczną Zespół ds. opracowania kierunków kształcenia.
2. W lutym szkoła występuje z wnioskiem o zatwierdzenie kierunków kształcenia do:
- Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm
- Powiatowej Rady Zatrudnienia.
3. Po otrzymaniu z powyższych urzędów decyzji zatwierdzającej kierunki kształcenia
rozpoczyna się tworzenia arkusza organizacyjnego za pomocą programu VULCAN.
- przedmioty przydziela się przez promocję, czyli nauczyciele kontynuują
je kolejnych klasach
- wychowawstwa otrzymują nauczyciele, których klasy ukończą szkołę oraz mają
największe sukcesy wychowawcze.
4. Pod
koniec
kwietnia
„Arkusz
organizacyjny”
przedstawiany
jest
do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej.
5. Do 30 kwietnia, 3 egzemplarze
„Arkusza organizacyjnego”
są przekazywane
do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm, jednocześnie przesyła się arkusz
w wersji elektronicznej.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura tworzenia „Arkusza organizacyjnego” została pozytywnie zaopiniowana
przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
3. PROCEDURA WYBORU I ZATWIERDZENIA PROGRAMÓW
I PODRĘCZNIKÓW
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949),
- Statut Szkoły
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1. W końcu marca nauczyciele w zespołach przedmiotowych dokonują wyboru programów
nauczania i podręczników na kolejny rok szkolny.
2. Do 15 kwietnia nauczyciele składają wniosek do dyrektora szkoły wniosek
o dopuszczenie programu i podręcznika do użytku szkolnego.
3. Dyrektor powołuje spośród nauczycieli komisję, która dokonuje spisu wybranych
programów i podręczników oraz bada, czy są one zgodne z podstawami programowymi i
standardami wymagań egzaminacyjnych oraz z obowiązującym prawem.
4. Opracowana lista programów i podręczników udostępniana jest po 15 maja Radzie
Pedagogicznej z prośbą o zgłaszanie uwag do końca miesiąca.
5. Arkusz organizacyjny opiniowany jest przez Kuratora Oświaty w Lublinie, delegatura
w Chełmie.
6. Po uwzględnieniu uwag Rady Pedagogicznej komisja ustala ostateczne wersje zestawów
programów i podręczników.
7. Ustalone ostateczne wersje zestawów programów i podręczników należy do
czerwca przedstawić Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.
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8. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną zestawów programów
i podręczników, Dyrektor Szkoły w drodze decyzji zatwierdza przedstawione przez
nauczycieli programy nauczania.
9. Zatwierdzone zestawy programów i podręczników należy zamieścić na stronie
internetowej szkoły i tablicach ogłoszeń, jako obowiązujące w nowym roku szkolnym.
Opracował:
Zespół ds. opracowania

Zatwierdził:

i aktualizacji aktów wewnętrznych:
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:
Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek
Procedura „Wyboru i zatwierdzenia programów i podręczników ” została pozytywnie zaopiniowana
przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
4. TWORZENIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
I ETAP
Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań środowiska szkoły: rodziców, uczniów,
Nauczycieli. Identyfikacja problemów szkolnych
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1. Badanie ,,klimatu” szkoły poprzez rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, ekspresję
literacką na temat ,, Szkoła moich marzeń”, ankiety.
2. Budowanie mapy potrzeb oraz określenia kierunków zmian w pracy szkoły w oparciu
o ewaluację z poprzedniego roku
3. Rozpoznanie rodzajów zagrożeń, ustalenie przyczyn ich występowania, określenie stopnia
występowania tych zagrożeń wśród uczniów:
- zebranie informacji na w/w temat od nauczycieli wychowawców, pedagoga, psychologa,
instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny,
- zobowiązanie wychowawców do przeprowadzenia ankiet wśród uczniów, rodziców,
- analiza wyników ewaluacji szkolnego programu profilaktyki z poprzedniego roku,
- przedstawienie i przeanalizowanie założeń teoretycznych ( uzasadnienie) i wyniku diagnozy
zachowań problemowych w szkole na Zespole Wychowawczym.
II ETAP
Rozpoznanie problemów w pracy wychowawczo- profilaktycznej szkoły:
1. Analiza trudności wychowawczych uczniów (dezintegracja zespołów klasowych, agresja
rówieśnicza, brak jasnych i akceptowanych zasad współżycia społecznego w szkole.
2. Zapoznanie się z istniejącą podstawą prawną tworzenia Programu WychowawczoProfilaktycznego funkcjonującą w systemie oświaty.
III ETAP
1.

Określenie celów głównych, szczegółowych praw szkoły i sformułowanie misji.

2.

Wybór kierunków działań wychowawczo- profilaktycznych:
- ustalenie zadań, które pozwolą osiągnąć cele priorytetowe programu,
- określenie metod, form pracy, instytucji wspomagających,
- całościowe opracowanie Programu przez zespół zadaniowy,
- zapoznanie wychowawców klas z treściami Programu w celu opracowania klasowych
programów pracy,
- wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja działań wychowawczo- profilaktycznych,
 wdrażanie, ewaluacja Programu przez zespół zadaniowy oraz wszystkich nauczycieli.

IV ETAP
Wypracowanie ogólnej koncepcji wychowawczo- profilaktycznej szkoły
V ETAP
Określenie roli poszczególnych podmiotów w pracy wychowawczo- profilaktycznej szkoły oraz
zasad ich współpracy
- Zapoznanie wychowawców klas z treściami Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
w celu opracowanie klasowych programów wychowawczych.
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VI ETAP
Wprowadzenie, ewaluacja i modyfikacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego przez
Zespół Zadaniowy oraz wszystkich nauczycieli

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska - Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Tworzenia Szkolnego Programu Wychowawczego” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę
Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku

5. PROCEDURA TWORZENIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
I. Cele procedury:
1.
2.
3.

Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statutu programowej działalności
szkoły.
Przekazywanie informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka.
Udzielenie wsparcia i służenie pomocą psychologiczną i pedagogiczną w zakresie
postępowania rodzica wobec problemów dziecka.
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4.
5.

Nawiązywanie współpracy z rodzicami i tworzenie partnerskiej atmosfery „dobrego”
klimatu.
Wprowadzenie jednolitego kierunku współpracy z rodzicami.

II. Procedura skierowana jest do nauczycieli, wychowawców, rodziców, prawnych
opiekunów, dyrektor szkoły.
III. Informacji o uczniu udzielają wyłącznie, wychowawcy, nauczyciele, pedagog,
psycholog, pielęgniarka szkolna, dyrektor.
1. Miejscem kontaktu rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,
pedagogiem, psychologiem, dyrektorem jest szkoła.
2. Pierwsze spotkanie wychowawców z rodzicami następuje najczęściej na zebraniu
integracyjno- profilaktycznym klas pierwszych, w którym uczestniczą także pracownicy
PPP oraz Wydziału Prewencji lub innych instytucji wspierających szkołę.
3. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się wg harmonogramu przedstawionego na
pierwszym spotkaniu z rodzicami (najpóźniej druga połowa września).
4. Spotkania odbywają siew formach:
a) zebrań ogólnych z rodzicami,
b) zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
c) zebrań klasowych z rodzicami,
d) zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,
e) indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów,
pedagogiem i psychologiem,
f) innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.
5. Rodzice
uczniów
szkoły
mają
możliwość
dodatkowego
kontaktu
z nauczycielami przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu
takiego spotkania z nauczycielem (np. poprzez pedagoga, wychowawcę).
6. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych
przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzu).
7. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim
w obecności innych nauczycieli.
8. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć
uczniom i rodzicom z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce
i godzinę spotkania.
9. W sytuacjach uzasadnionych wychowawca lub szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi
terminami.
10.
Wychowawca nagłych sytuacjach może skontaktować się
z rodzicami telefonicznie i może wezwać rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu w
formie pisemnej.
11. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie
rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo- Profilaktycznym, ZWO,
kryteriami
oceny
zachowania,
procedurami
przeprowadzania
sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych, postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,
informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.
12. Wychowawca klasy realizuje tematykę szkoleniową dla rodziców (zagadnienia wynikające z
planu pracy szkoły).
13. Podczas spotkań z rodzicami wychowawca powinien uwzględnić następujące zasady:
a) najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej
rozmowie z rodzicami,
b) rozmowę należy prowadzić po partnersku, z troską i życzliwością,
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c) udzielać konkretnych rad lub wskazywać instytucje , które to czynią
18. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy odbywa się poprzez:
a) wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,
b) pomoc „trójki klasowej w organizowaniu imprez klasowych,
c) udział rodziców w takich formach pracy szkoły jak: wycieczki, święta szkoły,
d) uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców,
e) nauczyciel odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu z zebrania z rodzicami.
Protokół pisze wyznaczony rodzic.
19.Pedagog, psycholog jest zobowiązany do:
 wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wychowaniem,
 udzielania porad i kierowania do profesjonalnych instytucji,
 prowadzenia edukacji rodziców w zakresie profilaktyki, problemów dorastania,
 organizowania spotkań z udziałem przedstawicieli instytucji wspomagających szkołę.
20. Dyrektor szkoły współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego regulaminu.
TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENCIE
Zmiany w dokumencie wprowadza się po dokonaniu ewaluacji na koniec roku szkolnego,
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po konsultacji z Radą Rodziców.
Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Tworzenia współpracy z rodzicami ” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr
I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
6. PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI OBOWIĄZKU NAUKI
Podstawa prawna:
- Art. 15, 18, 19 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
1. Wychowawca monitoruje co miesiąc frekwencję uczniów w swojej klasie.
2. Po opuszczeniu przez ucznia 40 godzin nieusprawiedliwionych uczeń otrzymuje
upomnienie na forum klasy. Wychowawca przeprowadza z uczniem indywidualną
rozmowę i informuje rodzica o zaistniałej sytuacji. Wychowawca odnotowuje interwencję
w dokumentacji wychowawcy.
3. Po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 20 godzin ( łącznie 60 godzin), przeprowadzana
jest rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności dyrektora szkoły, pedagoga,
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psychologa i rodzica. Zawarty jest kontrakt dotyczący systematycznego uczęszczania
do szkoły.
4. Gdy uczeń opuści kolejne 40 godzin ( razem 100 godzin ), dyrektor szkoły na wniosek
wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany w obecności rodzica.
5. W przypadku przekroczenia 120 godzin bez usprawiedliwienia, należy wysłać pisemne
zawiadomienie do rodzica z prośbą o natychmiastową wizytę w szkole wraz z uczniemz
informacją, że w przypadku nie stawienia się w szkole zostanie wysłane zawiadomienie do
gminy o nieuczęszczaniu ucznia do szkoły ( kopię zawiadomienia wychowawca zostawia
w dokumentacji klasy).
6. W sytuacji, gdy rodzic wraz z dzieckiem zgłosi się do szkoły, należy dać mu jeszcze jedną
szansę, a więc rozmowa z pedagogiem, psychologiem, podpisanie kontrakt.
7. W sytuacji, gdy rodzic i uczeń nie zgłosi się na wezwanie, po 2 tygodniach od daty
wezwania należy wysłać zawiadomienie do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania
rodzica.
Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Kontroli realizacji obowiązku nauki ” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę
Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
7. PROCEDURA REALIZACJI DODATKOWYCH GODZIN PRACY NAUCZYCIELI
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
 Godziny dodatkowe mogą realizować wszyscy nauczyciele oraz nauczyciele bibliotekarze,
pedagog, psycholog, wychowawcy internatu, a także nauczyciele zajmujący stanowiska
kierownicze inne niż dyrektor i wicedyrektor.
 W roku szkolnym 2018/2019 jest to jedna godzina tygodniowo poza zajęciami
nauczyciela i klasy.
 Rodzaje zajęć, które mogą być realizowane w ramach tych godzin:
- zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracę z uczniem
zdolnym lub uczniem mającym trudności w nauce,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.
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Zajęcia te powinny zatem wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów
poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności
lub pogłębianiu zainteresowań, a także poprzez sprawowanie nad nimi opieki,
zależnieod potrzeb.
 Godzin tych nie można przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami
podczas ich podróży na wycieczkę, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne.
 Godzina dodatkowa powinna trwać:
- dla zajęć dydaktycznych 45 min.
- dla zajęć opiekuńczo- wychowawczych 60 min.
6. Zajęcia dodatkowe powinny być rejestrowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
7. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin wymiar zajęć
dodatkowych w półrocznym okresie rozliczeniowym obniża się proporcjonalnie
do wykonywanego wymiaru zajęć.
8. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności
do pracy (zwolnienie lekarskie) wymiar zajęć dodatkowych ulegnie obniżeniu
o 1 godzinę – za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie
rozliczeniowym.
9. W sytuacji, gdy nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu usprawiedliwionej
nieobecności innej niż niezdolność do pracy, wymiar zajęć dodatkowych nie ulegnie
obniżeniu.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Realizacji dodatkowych godzin pracy nauczycieli ” została pozytywnie zaopiniowana przez
Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
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8. PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY I KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
1. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa do dyrektora szkoły podanie wraz
z opinią z macierzystej szkoły oraz potwierdzoną kopią:
- świadectwa ukończenia klasy programowo niższej
- zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych
2. Jeżeli decyzja dyrektora szkoły jest pozytywna a uczeń jest pełnoletni, to uczeń
zobowiązuje się pisemnie do zaliczenia różnic programowych w określonym terminie.
3. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni, to zapraszani są do szkoły rodzice ucznia.
4. Gdy rodzice potwierdzą przeniesienie ucznia do szkoły, wtedy dyrektor wydaje decyzję
pozytywną pod warunkiem zaliczenia różnic programowych w określonym terminie.
5. Podpis pod zobowiązaniem zaliczenia różnic programowych składa uczeń i jego rodzice.
6. Następnie uczeń musi dostarczyć oryginały dokumentów:
- -świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
- zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych

78
- trzy fotografie
7. Wtedy uczeń otrzymuje skierowanie na badania do Poradni Medycyny Pracy.
8. Gdy wynik badań jest pozytywny, to uczeń otrzymuje od sekretarza szkoły skierowanie
do wychowawcy klasy
9. Przy wyborze klasy bierze się pod uwagę dotychczasowe oceny ucznia oraz języki obce
jakich się uczył.
10. Szkoła występuje do macierzystej szkoły ucznia o przesłanie odpisu arkusz ocen ucznia.
Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:
Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska - Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek
Procedura „Przyjmowania uczniów do szkoły i klasy programowo wyższej” została pozytywnie zaopiniowana
prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
9. PROCEDURA POWOŁYWANIA ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949),
- Statut Szkoly
1. Ustalenie zadań do realizacji na dany rok szkolny – do 15 sierpnia każdego roku.
2. Wyłonienie ewentualnych liderów zespołów zgodnie z ich predyspozycjami.
3. Rozmowa z przyszłymi liderami i przedstawienie im zadań oraz możliwości doboru
członków zespołu.
4. Ustalenie z przewodniczącymi składy zespołów zadaniowych – do 25 sierpnia każdego
roku.
5. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania składu zespołów i ich
przewodniczących.
6. Nadzór nad realizacją zadań, a wnioski z nadzoru stanowią podstawę do powoływania

zespołów na przyszły rok
Opracował:
Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych

Zatwierdził:
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przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Powoływania zespołów zadaniowych” została pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku

10. PROCEDURA PRZYDZIAŁU WYCHOWAWSTW
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Wychowawstwo przydziela się nauczycielowi, który w danym roku szkolnym sprawuje
wychowawstwo w klasie kończącej szkołę, lub nie ma wychowawstwa w danym roku
szkolnym.
2. Pod uwagę przy przydziale wychowawstw bierze się n/w czynniki:
- dotychczasowe sukcesy wychowawcze nauczyciela;
- działania motywujące wychowanków do poprawy wyników nauczania i frekwencji;
- prawidłowo prowadzona dokumentacja nauczania.
3. Wychowawstwo na przyszły rok szkolny przydziela się do 30 kwietnia roku
poprzedzającego.

Opracował:
Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych

Zatwierdził:
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przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Przydziału wychowawstw” została pozytywnie zaopiniowana
przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 230sierpnia 2018 roku.

11.PROCEDURA PRZYDZIAŁU ZADAŃ DODATKOWYCH NAUCZYCIELI
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły.
1. Opracowanie „Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych” na podstawie Kalendarza
roku szkolnego opublikowanego przez MEN.
2. Przydzielenie zadań nauczycielom zgodnie z ich predyspozycjami oraz wcześniej
zgłaszanymi chęciami.
3. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z „Kalendarza imprez i uroczystości szkolnych” oraz
„Przydziałem czynności dodatkowych dla nauczycieli z prośbą o zaopiniowanie.
4. Nadzór nad realizacją zadań dodatkowych ( obserwowanie ich realizacji pod względem
merytorycznym i organizacyjnym)
5. Przy przydzielaniu zadań na następny rok bierze się pod uwagę wnioski
z przeprowadzonego nadzoru.

Opracował:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka

Zatwierdził:
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członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Przydziału zadań dodatkowych nauczycieli” została pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
12.

PROCEDURA USTALANIA ZAJĘĆ
I UDZIAŁU W TYCH ZAJĘCIACH

POZALEKCYJNYCH

W

SZKOLE

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
 Badanie ankietowe wśród uczniów dotyczące ich zainteresowań i chęci udziału
w zajęciach pozalekcyjnych przeprowadzone na początku września przez Zespół ds.
jakości pracy szkoły oraz analiza wyników tego badania.
 Zapoznanie Radę Pedagogiczną z wynikami badań ankietowych do 15 września każdego
roku.
 Ustalenie z nauczycielami rodzaju i terminu zajęć pozalekcyjnych zgodnie
z życzeniami uczniów – Zespół ds. jakości pracy szkoły i wicedyrektor do końca
września.
 Ustalenie z nauczycielami konsultacji indywidualnych dla uczniów - Zespół ds. jakości
pracy szkoły do końca września.
 Wywieszenie terminów zajęć dodatkowych i konsultacji dla uczniów na tablicy ogłoszeń i
umieszczenie na stronie internetowej szkoły do 15 października każdego roku.
 Uczniowie chętni do korzystania
z danych zajęć pozalekcyjnych zapisują się
u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub zgłaszają wychowawcy klasy.
 Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne dokumentuje je w dzienniku zajęć
pozalekcyjnych.
Opracował:

Zatwierdził :
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Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Ustalania zajęć pozalekcyjnych w szkole i udziału w tych zajęciach” została pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
13. PROCEDURA OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania
- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
- warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Podane informacje potwierdzają wpisem w dzienniku lekcyjnym.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania
- skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania
Podane informacje potwierdza wpisem w dzienniku lekcyjnym.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna
dokumentacja oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Klasyfikacja śródroczna uczniów przeprowadzana jest 31grudnia każdego roku.
7. Klasyfikacja
roczna
polega
na
podsumowaniu
osiągnięć
edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego
śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, w tym ocenach
niedostatecznych oraz przewidywanej ocenie zachowania. Rodzic powinien potwierdzić
otrzymane informacje dokumentacji wychowawcy.
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9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, ocenę klasyfikacyjną zachowania –
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
10.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
11. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
12. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny
13. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców złożony najpóźniej w dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej,
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
15. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję dok lasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
17. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych,
może
zdawać
egzamin
poprawkowy.
W wyjątkowych wypadkach na wniosek ucznia lub jego rodziców złożony najpóźniej
w dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyższej.
19. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
w szkole danego typu uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej.
20. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, o której mowa w punkcie 19 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
Opracował:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka

Zatwierdził:
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członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę
Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
14. PROCEDURA SKREŚLANIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW W ZWIĄZKU
Z PORZUCENIEM SZKOŁY LUB NIEUCZĘSZCZANIEM NA ZAJĘCIA
LEKCYJNE

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły.
 Wychowawca monitoruje co miesiąc frekwencję uczniów w klasie zgodnie z „Projektem
poprawy frekwencji”.
 Uczeń otrzymuje upomnienie wychowawcy na forum klasy w przypadku, gdy ma powyżej
40 godzin nieusprawiedliwionych. Należy przeprowadzić indywidualną rozmowę z
uczniem i poinformować rodziców o zaistniałej sytuacji. Wychowawca odnotowuje
interwencję w dokumentacji wychowawcy.
 Po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 20 godzin bez usprawiedliwienia (łącznie 60
godzin) przeprowadzana jest rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności dyrektora
szkoły, pedagoga, psychologa i rodzica. Zawarcie kontraktu dotyczącego systematycznego
uczęszczania do szkoły.
 Gdy uczeń opuści kolejne 40 godz. ( razem 100 godzin), dyrektor szkoły na wniosek
wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt.
 W przypadku przekroczenia 120 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej, telefonuje do
rodzica i prosi rodzica o wizytę w szkole (wpisuje w dzienniku lekcyjnym datę rozmowy),
lub wysyła zawiadomienie z prośbą o wizytę w szkole (kopię zostawia w dokumentacji
wychowawcy).
 W sytuacji, gdy rodzic się zgłosi, wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę
w obecności pedagoga lub psychologa. Uczeń i rodzic podpisują kontrakt.
 Jeśli rodzic w ciągu dwóch tygodni od zawiadomienia nie zgłosi się do szkoły, a uczeń
dalej nie uczęszcza należy:



w przypadku ucznia niepełnoletniego wysłać zawiadomienie do Gminy
właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica,
gdy uczeń jest pełnoletni, sprawdzić w sekretariacie szkoły lub księgowości czy
nie pobierał zaświadczenia do instytucji o pomoc socjalną lub nie korzysta z
pomocy socjalnej, jeśli tak to należy wysłać zawiadomienie do tej instytucji o
nieuczęszczaniu ucznia do szkoły.

 Należy odczekać kolejne dwa tygodnie i wysłać zawiadomienie o wszczęciu procedury
skreślenia z listy.
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 W sytuacji gdy rodzic się zgłosi, należy dać szansę uczniowi, a więc przeprowadzić
z rodzicem oraz uczniem rozmowę w obecności pedagoga lub psychologa. Uczeń i rodzic
podpisują kontrakt.
 W przypadku braku odzewu na pismo w ciągu dwóch tygodni, należy zwrócić się
do Samorządu Uczniowskiego o wyrażenie opinii w sprawie skreślenia ucznia.
 Na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej należy zgłosić ucznia do skreślenia,
a Rada uchwałą skreśla ucznia z listy.
 Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów (uchwały rady oraz opinii samorządu),
Dyrektor wydaje decyzję o skreśleniu z listy.
 Decyzja jest wysyłana do rodziców skreślonego ucznia z adnotacją o możliwości
odwołania się.

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Anna Basińska
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabella Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Skreślania ucznia z listy uczniów w związku z porzuceniem szkoły lub nieuczęszczaniem na zajęcia
lekcyjne” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
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15. PROCEDURA WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE
SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
(Procedura opracowana na podstawie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego)
1. Ustępujący Zarząd rozpisuje wybory. Powinny się one odbyć do końca września każdego
roku szkolnego. W celu przeprowadzenia wyborów powołuje się Szkolną Komisję Wyborczą
z Zarządu Samorządu oraz opiekuna (Rozdział 8 , Art.23).
2. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy: sprawowanie nadzoru nad ścisłym
przestrzeganiem regulaminu wyborów, rejestrowanie kandydatur uczniów,
ustalenie
ewentualnych skarg (Rozdział 8, Art. 24).
3. Sposób prowadzenia wyborów: chętni uczniowie zgłaszają swoje kandydatury do Szkolnej
Komisji Wyborczej, która następnie przeprowadza głosowanie powszechne, tajne wśród
wszystkich uczniów szkoły. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu
wyborów i ujawnia wyniki głosowania do wiadomości ogólnej (Rozdział 8, Art.25).
Sposób powoływania Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.
1. Przewodniczący Samorządu wybierany jest w wyborach tajnych przez całą społeczność
uczniowską (Rozdział 3, Art. 11). Przewodniczący ma prawo wysuwania kandydatów na
Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza (Rozdział 3, Art.13).
2. Wiceprzewodniczącego powołuje Samorząd Szkolny w głosowaniu jawnym na wniosek
Przewodniczącego (Rozdział 4, Art.14).
Opracował:

Zatwierdził :

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska – Kasperek

Procedura „Wyboru Samorządu Uczniowskiego” została pozytywnie
zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

87
16.

PROCEDURA INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualne nauczanie może złożyć:
 Uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;
 Rodzice niepełnoletniego ucznia;
 Wychowawca klasy lub nauczyciel za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia.
2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
3. Wychowawca dołącza do wniosku opinie o predyspozycjach, możliwościach
i dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
4. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydaje orzeczenie o konieczności realizowania
przez ucznia indywidualnego nauczania.
5. Jeśli opinie poradni i rady pedagogicznej są pozytywne, dyrektor zezwala na nauczanie
indywidualne. Zezwolenie jest ważne na czas określony, nie krótszy niż rok. Decyzja jest
wydawana w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
6. Po udzieleniu zezwolenia na nauczanie indywidualne dyrektor przydziela uczniowi
opiekuna.
 Ustalenie przedmiotów, liczby godzin i nauczycieli prowadzących zajęcia;
 Założenie dziennika nauczania indywidualnego i ustalenie tygodniowego rozkładu
zajęć.
2. Odmowę na przyznanie zezwolenia na nauczanie indywidualne dyrektor wydaje w formie
decyzji administracyjnej z informacją o terminie i trybie odwołania.

Opracował:

Zatwierdził:

Maria Kawecka

Procedura „Indywidualnego nauczania” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19
w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY
PRZESTĘPCZOŚCIĄ
I DEMORALIZACJĄ
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Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami,
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły.
WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE STOSOWANIE PROCEDUR
Udzielający pomocy nauczyciel powinien kierować się następującymi zasadami
1) Ocenić sytuację i zabezpieczyć teren
2) Ocenić stan poszkodowanego dziecka
3) Wezwać pomoc lub wyspecjalizowana służbę medyczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba
4) Zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia,
pamiętając o ewakuowaniu z miejsca wypadku tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieje
bezpośrednie zagrożenie dla poszkodowanego
5) Przystąpić do akcji ratowniczej.
Należy pamiętać, że dla poszkodowanego dziecka istotne jest, aby:
- Zapewnić mu komfort psychiczny,
- Mieć z nim ciągły kontakt słowny ( mówić do poszkodowanego bez względu na jego
świadomość),
- Być przy nim, aż opiekę przejmie fachowa służba medyczna.
Wszelkie czynności ratujące powinny być powiązane z udzielaniem pomocy
psychologicznej, mającej na celu zmniejszenie subiektywnego dyskomfortu ofiary
wypadku i zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Należy rozejrzeć się w sytuacji. Zachować spokój i opanowanie. Pamiętać o zapewnieniu
sobie bezpieczeństwa. Pomyśleć, od czego należy zacząć.
Podejść do poszkodowanego. Przedstawić się i powiedzieć, co się wydarzyło. Powiedzieć
mu, że będzie się z nim do czasu przyjazdu pogotowia.
Zasłonić poszkodowanego przed widzami, spokojnie i stanowczo poprosić ich, aby nie
przeszkadzali, albo dać im jakieś zadanie. Nie pozwolić tworzyć zbiegowiska.
Przyjąć pozycję na tej samej wysokości co poszkodowany – uklęknąć lub kucnąć przy nim.
Delikatnie położyć swoją rękę na jego ramieniu lub na głowie, co podziała uspokajająco.
Okryć go np. kocem.
Przeprowadzić czynności ratujące płynnie i sprawnie. Informować poszkodowanego
o podejmowanych czynnościach i efektach z tym związanych.
Mówić spokojnym tonem i cierpliwie wysłuchać poszkodowanego. Nie krytykować, nie
wypowiadać pesymistycznych opinii. Zapytać, czy kogoś powiadomić o wypadku.
Jeśli trzeba opuścić poszkodowanego, poinformować go o tym. Poprosić kogoś. Aby przy
nim pozostał.
Młodsze dziecko trzeba potraktować bardziej emocjonalnie. Najważniejszy jest kontakt
cielesny. Jeśli jest to możliwe dać mu maskotkę i zapewnić obecność rodziców lun kogoś
bliskiego.
Podstawowe zasady działania
Najpierw należy sprawdzić, czy bezpiecznie można udzielić pomocy.
Ostrożnie zbadać ofiarę.
Sprawdzić, czy ofiara jest przytomna oraz skontrolować podstawowe funkcje życiowe, takie
jak tętno i oddech.
Delikatnie odchylić głowę ofiary do tyłu, często ten ruch przywraca normalny oddech.
Jeśli ranny nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie.
Jeśli jest krwotok, starać się go zatamować.
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7.
8.
9.
10.

1)
2)
3)
4)

Jeśli przestało pracować serce i poszkodowany nie oddycha, trzeba podjąć czynności
reanimacyjne i wezwać pogotowie.
Gdy ofiara ma poważne obrażenia szyi lub pleców, nie wolno jej ruszać, chyba że trzeba ją
ratować przed pożarem, wybuchem itp.
U ofiar wypadków samochodowych zawsze trzeba podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa.
Każdorazowo, gdy istnieje zagrożenie zdrowia i życia rannego, po wykonaniu czynności
ratujących należy skorzystać z pomocy lekarskiej.
Wzywanie pomocy
Pamiętać, aby jak najszybciej wezwać pomoc.
Jeżeli jest co najmniej dwóch ratujących, jeden z nich musi udać się po pomoc zaraz
po stwierdzeniu, że poszkodowany nie oddycha.
Gdy na miejscu wypadku jest tylko jeden ratujący, a poszkodowany jest osobą dorosłą, która
nie oddycha prawdopodobnie w wyniku choroby serca, należy natychmiast wezwać pomoc.
W przypadku prawdopodobieństwa utraty przytomności w wyniku braku oddechu, np.
spowodowanego urazem, tonięciem, zadławieniem, ratujący powinien przez blisko
1 minutę wykonywać zabiegi przywracające podstawowe czynności życiowe .
Meldunek o wypadku powinien zawierać następujące dane (dotyczy wszystkich numerów
ratunkowych)
CO? – rodzaj wypadku
GDZIE? – miejsce wypadku
ILE? – liczba poszkodowanych
Jak?- stan poszkodowanego
CO ROBISZ? – informacje o udzielnej dotychczas pomocy
KIM JESTEŚ? – dane personalne osoby wzywającej pomoc ( numer telefonu z którego
dzwonisz)
Zgłaszający wypadek nigdy pierwszy nie odkłada słuchawki!!!!

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:
Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska – Kasperek
Procedura „Postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i
demoralizacją” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018
roku.
18. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO
TRUDNOŚCI:
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
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- Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły;
- Statut Szkoły.
1. Działania wychowawcy; rozmowy z uczniem, rozmowy z rodzicami.
2. Działania pedagoga, psychologa : rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicami.
3. Spotkanie : uczeń, rodzice, wychowawca, pedagog, psycholog w celu wspólnego
określenia problemu i ustalenia form pomocy i pracy z uczniem.
4. Zwołanie zespołu wychowawczego.
5. Wystąpienie do sądu rodzinnego o nadzór Kuratorski.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę
Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

19. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓBY
SAMOBÓJCZEJ UCZNIA
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Ustawa z 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły;
- Statut Szkoły.
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1. Ustalenie rodzaju zdarzenia, usunięcie wszystkiego, co może spowodować realizację
zamiaru samobójczego, pamiętając o tym, aby nie pozostawiać ucznia samego.
2. Bez rozgłosu przeprowadzenie ucznia w bezpieczne miejsce, zebranie wstępnych
informacji o zdarzeniu.
3. Wezwanie pomocy (pielęgniarki szkolnej, wychowawcy, pedagoga/psychologa, dyrekcji
szkoły).


Pielęgniarka szkolna wzywa pogotowie;



Wychowawca, pedagog/psycholog powiadamia rodziców ucznia, dokonuje oceny
sytuacji i priorytetów działania;



Dyrektor szkoły wzywa straż pożarną, policję (w zależności od potrzeb) oraz
powiadamia Kuratorium Oświaty.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę
Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

20. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Powiadomienie dyrektora.
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazanie sprawcy dyrektorowi bądź pedagogowi pod opiekę.
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4. Powiadomienie rodziców.
5. Kiedy sprawa dotyczy rozboju czy uszkodzenia ciała – niezwłoczne powiadomienie
Policji.
6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z
przestępstwa.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania wobec sprawcy czynu karalnego” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę
Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

21. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PROFILAKTYCZNEGO, W PRZYPADKU
GDY UCZEŃ ZAŻYWA NARKOTYKI
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Wychowawca spisuje z uczniem, który zażywał narkotyki i jego rodzicami kontrakt.
2. Wychowawca klasy ucznia, który zażywał narkotyki jest zobowiązany do:
- Informowania rodziców i pedagoga/psychologa, za każdym razem, gdy sytuacja
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się powtórzy;
- Monitorowania realizacji zawartego z uczniem kontraktu;
3.

Wychowawca klasy ucznia jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć ukazujących
szkodliwość używek dla młodego organizmu np. w formie prelekcji, filmu dydaktycznego,
warsztatów.

4. Psycholog/pedagog jest zobowiązany do obserwowania zachowań ucznia i do objęcia
go indywidualną pomocą.
5. Podjęcie działania zapobiegającego wystąpieniu na szerszą skalę problemu narkotyków w
Twojej szkole. Przykładowe działania zostały zapisane w kolejnych etapach.
6. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną stworzenie uczniom możliwość bezpiecznego,
anonimowego

zgłaszania

informacji

o

wszystkich

przypadkach

używania

lub

rozpowszechniania narkotyków. Np. założenie skrzynki, do której uczniowie będą mogli
anonimowo wrzucać kartki z informacjami lub uruchom w tym celu specjalny adres email.
7. Zgłoszenie Policji każdego przypadku zażywania narkotyków.
8. Zorganizowanie spotkania z:
-policją/kuratorem sądowym dotyczące prawnych aspektów zażywania/ rozpowszechniania
narkotyków,
- przedstawicielami służby zdrowia dotyczące negatywnego wpływu używek i środków
odurzających na zdrowie i psychikę młodych ludzi,
- osobami wychodzącymi z uzależnień.
9. We współpracy z pedagogiem/psychologiem, Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców,
organem

prowadzącym

podjęcie

działania

promującego

zdrowy

styl

życia,

np.

organizowanie prelekcji, zajęć sportowych; zadbanie, aby sklepik szkolny oferował
zdrową żywność itp.

Opracował:
Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka

Zatwierdził:
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członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania profilaktycznego, w przypadku gdy uczeń zażywa narkotyki” została pozytywnie
zaopiniowana prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

22. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH U UCZNIA
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnie jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2. W miarę swoich możliwości stara się ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
3. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa szkoły.
4. Wezwanie policji.
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5. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania w przypadku znalezienia substancji psychoaktywnych u ucznia” została pozytywnie
zaopiniowana prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
23. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY
STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.;
- Konwencja o prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989;
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły.

1. Udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza lub pogotowia.
2. Powiadomienie Dyrektora szkoły.
3. Powiadomienie rodziców.
4. Wezwanie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna.

Opracował:
Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych

Zatwierdził:
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przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego” została pozytywnie
zaopiniowana prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

24. PROCEDURA

POSTEPOWANIA

W

SYTUACJACJI,

GDY

NAUCZYCIEL

PODJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY
POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 października1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Powiadomienie o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły
i pedagoga/ psychologa szkoły.
2. Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać
go samego; stwarzać warunki, w których nie będzie zagrożenia życia ani zdrowia.
3. Wezwać lekarza lub pielęgniarkę szkolną w celu sprawdzenia stanu trzeźwości lub
odurzenia, ewentualnie udzielenie pomocy medycznej.
4. Zawiadomieni o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów, których
zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.


Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia
w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go
do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego
stanu zdrowia w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
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W przypadku agresywnego, gorszącego lub zagrażającemu bezpieczeństwu
zachowania nietrzeźwego ucznia, gdy rodzice odmawiają przybycia szkoły,
dyrektor powiadamia policję. Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby
wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie 24 godziny). O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył
18 lat.



Uczeń i jego rodzice zobowiązani są do kontaktu z zespołem interwencyjnym
w celu ustalenia przyczyn wystąpienia zdarzenia oraz spisania kontraktu o nie
używaniu środków psychoaktywnych.



Odmowa podjęcia współpracy lub powtarzanie się sytuacji będą skutkować
powiadomieniem policji lub sądu rodzinnego (przed ukończeniem 18 lat).



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. Należy o tym
fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej
instytucji.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący
pod wpływem alkoholu lub narkotyków” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19
w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
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25. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC AGRESYWNEGO ZACHOWANIA
UCZNIA
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły.
1. Przerwanie agresywnego zachowania.
2. Poinformowanie wychowawcy/wychowawców o zdarzeniu.
3. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniami / uczniem w obecności

4.
5.
6.
7.

8.
9.

nauczyciela, świadka zdarzenia ( zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka zdarzenia i
wyciągnięcie wniosków).
Sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).
Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, uczniów, uczestników
zdarzenia, o zaistniałej sytuacji.
Zgłoszenie powtarzających się sytuacji do pedagoga/psychologa oraz dyrektora szkoły.
Natychmiastowe powiadomienie przez wychowawców, pedagoga/psychologa
i
dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań (stwarzających
zagrożenie dla zdrowia i życia).
Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrektorem szkoły sankcji w stosunku
do ucznia ( uczniów w oparciu o Statut Szkoły).
Przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na temat
wyciągniętych w stosunku do ucznia (uczniów) konsekwencji wynikających ze Statutu
Szkoły).
Interweniujący powinien:






Reagować stanowczo.
Mówić prosto i jasno.
Traktować sprawcę jako osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność
za swoje czyny.
Użyć siły – jeśli konieczne, ale tylko tyle, ile potrzeba np. do rozdzielenia bijących
się uczniów.
Szanować ucznia ( mówić o zachowaniu, nie osobie).

Osoba podejmująca interwencję powinna unikać:


Agresji fizycznej.
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Agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia, nie stosować
komunikatów adresowych ,,Ty” np. ,,Z Tobą są zawsze problemy”!).
Okazywanie niepewności.
Długich monologów i moralizowania.
Wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana.

Postępowanie wobec ofiary:















Powiedzieć o swoich intencjach.
Okazać ciepło i akceptację.
Wczuć się w stan emocjonalny ofiary.
Aktywnie, uważnie słuchać.
Zadawać pytania ułatwiające nawiązanie kontaktu.
Unikać zbyt wielu dociekliwych pytań.
Być cierpliwym – dać czas na udzielenie odpowiedzi.
Nie oceniać ofiary ani zdarzeń, które przedstawia.
Pomóc uczniowi nazwać uczucia.
Podkreślić mocne strony, dowartościowanie ucznia.
Uszanować odmowę i lęk ucznia, kiedy nie wskazuje sprawców.
Przypomnieć uczniowi prawa, które go chronią.
Informować o wszystkim co zamierzamy zrobić w tej sprawie.
Zmotywować ucznia do współpracy ( z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem,
terapeutą, przedstawicielami instytucji w celu rozwiązania problemu.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania wobec agresywnego zachowania ucznia” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę
Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
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26.

PROCEDURY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL
PODEJRZEWA,

ŻE

UCZEŃ

POSIADA

PRZY

SOBIE

SUBSTANCJĘ

PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga/psychologa) ma prawo żądać,
aby uczeń przekazał mu substancję. Pokazał zawartość plecaka i kieszeni (we własnej
odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związkuz
poszukiwana substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie przeszukiwać odzieży ani
teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego wstawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty
należące do ucznia oraz zabezpiecz znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
4. Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej 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.
Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek
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Procedura „Postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk” została pozytywnie zaopiniowana prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30
sierpnia 2018 roku.
27. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SZKOŁY
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły;
- Statut Szkoły
1. Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej

osób niepowołanych oraz ewentualnie jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
2. W miarę swoich możliwości stara się ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
3. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa szkoły.
4. Wezwanie policji.
5. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Postępowania w przypadku znalezienia substancji psychoaktywnych na terenie szkoły” została
pozytywnie zaopiniowana prze Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

28. PROCEDURA ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE
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Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 czerwca 2015r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Na podstawie art.44zb ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty Dz.U.z 2004r.Nr256,
poz.2572, z późn. zm);
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
- Statut Szkoły.

1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego lub zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie pisemnej prośby rodziców / prawnych
opiekunów i w oparciu o złożoną dokumentację na druku stanowiącym załącznik 1 i
załącznik 2 do procedury.
2. Pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zwolnienie z zajęć wychowania
fizycznego wraz ze zwolnieniem lekarskim należy złożyć w sekretariacie Szkoły,
w terminie:
a) do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego semestr,
b) wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których przyczyna determinująca zwolnienie
z zajęć zaistniała po terminie opisanym w podpunkcie 2a) - w takich przypadkach
uczeń ma na dostarczenie odpowiedniego zwolnienia tydzień od zaistnienia przyczyny.
3. Uczniowie zwolnieni z czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego
mają obowiązek uczestniczenia biernego tzn. obecności.


Decyzja o zwolnieniu ucznia z
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania
fizycznego, podjęta przez Dyrektora Szkoły na podstawie dostarczonych dokumentów,
zostaje przedstawiona rodzicom/ prawnym opiekunom, wychowawcy klasy i
nauczycielowi wychowania fizycznego. Jeden egzemplarz tej Decyzji, po podpisaniu przez
rodziców/ prawnych opiekunów, zostaje w dokumentach Szkoły.



Wychowawca klasy informuje rodziców / prawnych opiekunów o Decyzji w sprawie
zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.



Uczniowie zwolnieni z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie Decyzji, o
której mowa w pkt. 4 otrzymują do dziennika wpis "zwolniony".



Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel wychowania fizycznego bierze pod uwagę
dłuższy semestr. Zależnie od tego uczeń otrzymuje ocenę, bądź "zwolnienie".



Odpowiedzialność
za
terminowe
dostarczanie
dokumentacji
związanej
ze zwalnianiem ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego lub zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
spoczywa na rodzicach/ prawnych opiekunach ucznia.



W kwestiach nieuregulowanych tą procedurą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
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Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Anna Basińska
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek

Procedura „Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w
Chełmie” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną
nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia
2018 roku.
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Załącznik 1
do procedury uzyskiwania zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego lub zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
Chełm, dnia ..................................

Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Proszę o zwolnienie mojego syna / córki .....................................................................
ucznia / uczennicy klasy .........................................................
z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego/
zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
w okresie :
w terminie od dnia ........................... do dnia ................................................
z powodu .........................................................................................................................
W załączeniu przedstawiam zaświadczenie lekarskie.

.......................................
(podpis rodzica (opiekuna)

Załącznik 2
do procedury uzyskiwania zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego lub zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego
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DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY O ZWOLNIENIU UCZNIA
Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO/ Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO
zgoda / negatywnie *

..............................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
___________________________________________________________________________
________________
Do wiadomości:
podpis rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………
podpis wychowawcy : ……………………………....…..........................................
podpis nauczyciela wf: ……………………….....……………………………....
* niepotrzebne skreślić (formularz dotyczy zwolnień całorocznych lub semestralnych powyżej 2 miesięcy
niezdolności do ćwiczeń)

29. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH /
INFORMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W CHEŁMIE

Podstawa prawna:
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- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 czerwca 2015r. w sprawie warunków
i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Na podstawie art.44zb
ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty Dz.U.z 2004r.Nr256, poz.2572, z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);

1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć komputerowych i informatyki podejmuje Dyrektor
Szkoły na podstawie pisemnej prośby rodziców / prawnych opiekunów

i w oparciu

o złożoną dokumentację na druku stanowiącym załącznik 1 i załącznik 2 do procedury.
2. Pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zwolnienie z zajęć
komputerowych i informatyki wraz z opinią o braku możliwości uczestnictwa ucznia
w tych zajęciach wydaną przez lekarza na czas określony w opinii należy złożyć
w sekretariacie Szkoły, w terminie:
a) do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego semestr,
b) wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których przyczyna determinująca zwolnienie
z zajęć zaistniała po terminie opisanym w podpunkcie 2a) - w takich przypadkach
uczeń ma na dostarczenie odpowiedniego zwolnienia tydzień od zaistnienia przyczyny.
3.

Uczniowie zwolnieni z czynnego uczestnictwa w zajęciach komputerowych

i informatyki mają obowiązek uczestniczenia biernego tzn. obecności.
4. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć komputerowych i informatyki

podjęta przez

Dyrektora Szkoły na podstawie dostarczonych dokumentów, zostaje przedstawiona
rodzicom/ prawnym opiekunom, wychowawcy klasy i nauczycielowi wychowania
fizycznego. Jeden egzemplarz tej Decyzji, po podpisaniu przez rodziców/ prawnych
opiekunów, zostaje w dokumentach Szkoły.
5. Wychowawca klasy informuje rodziców / prawnych opiekunów o Decyzji w sprawie
zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych i informatyki.
6. Uczniowie zwolnieni z

zajęć komputerowych i informatyki na podstawie Decyzji,

o której mowa w pkt. 4 otrzymują do dziennika wpis "zwolniony".
7. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki bierze
pod uwagę dłuższy semestr. Zależnie od tego uczeń otrzymuje ocenę, bądź "zwolnienie".
8. Odpowiedzialność

za

terminowe

dostarczanie

dokumentacji

związanej

ze zwalnianiem ucznia z zajęć komputerowych i informatyki spoczywa na rodzicach/
prawnych opiekunach ucznia.
9. W kwestiach nieuregulowanych tą procedurą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Opracował:

Zatwierdził:
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Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Anna Basińska
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska – Kasperek

Procedura „Zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych/ informatyki w Zespole Szkół Budowlanych i
Geodezyjnych w Chełmie” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30
sierpnia 2018 roku.

Załącznik 1
do procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych/informatyki
Chełm, dnia ..................................

Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Proszę o zwolnienie mojego syna / córki .....................................................................
ucznia / uczennicy klasy .........................................................
z zajęć komputerowych / informatyki
w okresie :
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w terminie od dnia ...........................

do dnia ................................................

z powodu .........................................................................................................................
W załączeniu przedstawiam opinię o braku możliwości uczestnictwa ucznia
w tych zajęciach wydaną przez lekarza na czas określony w opinii.

.......................................
(podpis rodzica (opiekuna)

Załącznik 2
do procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych/ informatyki

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY O ZWOLNIENIU UCZNIA
Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH/INFORMATYKI
zgoda / negatywnie *

..............................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
___________________________________________________________________________
________________
Do wiadomości:
podpis rodzica/prawnego opiekuna ……………………………………………
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podpis wychowawcy : ……………………………....…..........................................
podpis nauczyciela zajęć komputerowych/ informatyki:
……………………….....……………………………....
* niepotrzebne skreślić (formularz dotyczy zwolnień całorocznych lub semestralnych powyżej 2 miesięcy
niezdolności do ćwiczeń)

30. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO
NOWOŻYTNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W CHEŁMIE

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 czerwca 2015r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Na podstawie
art.44zb ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty Dz.U.z 2004r.Nr256, poz.2572, z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);

1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego podejmuje Dyrektor
Szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia i w oparciu
o złożoną dokumentację na druku stanowiącym załącznik 1 i załącznik 2 do procedury.
2. Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia o zwolnienie z drugiego języka obcego
nowożytnego wraz z opinią poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej oraz zaświadczenie potwierdzające wadę słuchu, głęboką dysleksję
rozwojową, afazję, niepełnosprawności sprzężone lub autyzm, wydaną przez lekarza
należy złożyć w sekretariacie Szkoły, w terminie:
a) do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego I semestr nauki w szkole,
b) wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których przyczyna determinująca zwolnienie
z zajęć zaistniała po terminie opisanym w podpunkcie 2a) - w takich przypadkach
uczeń ma na dostarczenie odpowiedniego zwolnienia tydzień od zaistnienia przyczyny.
3. Decyzja o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego podjęta przez
Dyrektora Szkoły na podstawie dostarczonych dokumentów, zostaje przedstawiona
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4.
5.
6.
7.

rodzicom/ pełnoletniemu uczniowi i wychowawcy klasy. Jeden egzemplarz tej Decyzji,
po podpisaniu przez rodziców/ pełnoletniego ucznia, zostaje w dokumentach Szkoły.
Wychowawca klasy informuje rodziców / pełnoletniego ucznia o Decyzji w sprawie
zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego.
Uczniowie zwolnieni z nauki drugiego języka nowożytnego na podstawie Decyzji,
o której mowa w pkt. 4 otrzymują do dziennika wpis "zwolniony" albo „zwolniona”.
Odpowiedzialność
za
terminowe
dostarczanie
dokumentacji
związanej
ze zwalnianiem ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego spoczywa na rodzicach/
pełnoletnim uczniu.
W kwestiach nieuregulowanych tą procedurą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:

Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska – Kasperek

Procedura „Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego w Zespole Szkół Budowlanych i
Geodezyjnych w Chełmie” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30
sierpnia 2018 roku.
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Załącznik 1
do procedury uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
Chełm, dnia ..................................

Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Proszę o zwolnienie .....................................................................
ucznia / uczennicy klasy .........................................................
z nauki drugiego języka nowożytnego
z powodu .........................................................................................................................
W załączeniu przedstawiam opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej oraz zaświadczenie potwierdzające wadę słuchu, głęboką dysleksję rozwojową,
afazję, niepełnosprawności sprzężone lub autyzm, wydaną przez lekarza.

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

podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia
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Załącznik 2
do procedury uzyskiwania zwolnień z nauki drugiego języka nowożytnego

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY O ZWOLNIENIU UCZNIA
Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA NOWOŻYTNEGO
zgoda / negatywnie *

..............................................................
(pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
___________________________________________________________________________
________________
Do wiadomości:
podpis rodzica/pełnoletniego ucznia ……………………………………………
podpis wychowawcy : ……………………………....…..........................................

* niepotrzebne skreślić ( formularz dotyczy zwolnień do końca danego etapu edukacyjnego ucznia)

31. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z NAUKI JAZDY POJAZDEM SILNIKOWYM
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W CHEŁMIE
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Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 czerwca 2015r. w sprawie warunków
i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Na podstawie art.44zb
ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty Dz.U.z 2004r.Nr256, poz.2572, z późn. zm.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);

1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym podejmuje Dyrektor
Szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia i w oparciu
o złożoną dokumentację na druku stanowiącym załącznik 1 i załącznik 2 do procedury.
2. Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia o zwolnienie z nauki jazdy pojazdem
silnikowym wraz przedłożonym prawem jazdy odpowiedniej kategorii należy złożyć
w sekretariacie Szkoły, w terminie:
a) do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego I semestr nauki w szkole,
b) wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których przyczyna determinująca zwolnienie
z zajęć zaistniała po terminie opisanym w podpunkcie 2a) - w takich przypadkach
uczeń ma na dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia tydzień od otrzymania prawa
jazdy odpowiedniej kategorii.
3. Decyzja o zwolnieniu ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym podjęta przez Dyrektora
Szkoły na podstawie dostarczonych dokumentów, zostaje przedstawiona rodzicom/
pełnoletniemu uczniowi i wychowawcy klasy. Jeden egzemplarz tej Decyzji, po
podpisaniu przez rodziców/ pełnoletniego ucznia, zostaje w dokumentach Szkoły.
4. Wychowawca klasy informuje rodziców / pełnoletniego ucznia o Decyzji w sprawie
zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym.
5. Uczniowie zwolnieni z nauki jazdy pojazdem silnikowym na podstawie Decyzji,
o której mowa w pkt. 4 otrzymują w dokumentacji przebiegu nauczania wpis "zwolniony"
albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz
datę wydania uprawnienia.
6. Odpowiedzialność
za
terminowe
dostarczanie
dokumentacji
związanej
ze zwalnianiem ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego spoczywa na rodzicach/
pełnoletnim uczniu.
7. W kwestiach nieuregulowanych tą procedurą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
Opracował:

Zatwierdził:

Zespół ds. opracowania i aktualizacji
aktów wewnętrznych
przewodniczący : Aneta Zembrzycka
członkowie:
Elżbieta Paszkiewicz
Izabela Antoszewska – Łatka
Justyna Wojciechowska - Kasperek
Procedura „Zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w Zespole Szkół Budowlanych i
Geodezyjnych w Chełmie” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30
sierpnia 2018 roku.
Załącznk 1
do procedury uzyskiwania zwolnień z nauki jazdy pojazdem silnikowym

Chełm, dnia ..................................
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Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Proszę o zwolnienie .....................................................................
ucznia / uczennicy klasy .........................................................
z nauki jazdy pojazdem silnikowym
W załączeniu przedstawiam prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
.......................................

podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia

32. PROCEDURA
POSTĘPOWANIA
ZEWNĘTRZNYCH

NA

WYPADEK

ZAGROŻEŃ

I. Cel procedury:
Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego wszystkich uczniów
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
nauczycieli i pracowników obsługi administracji na wypadek zagrożenia zewnętrznego.
II. Podstawy prawne uruchomienia procedury:
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- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- Uchwała Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego
na lata 2015–2019”;
- Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 o zarządzaniu kryzysowym;
- Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
- Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o ochronie zdrowia;
- Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
III. Przedmiot i zakres stosowania procedury:
Procedura dotyczy stwierdzenia zagrożenia lub możliwości jego wystąpienia oraz symptomów
wskazujących na podjęcie koniecznych czynności przez administratora obiektu, dyrektora (osób
wskazanych) placówki związanych z zapewnieniem uczniom i pracownikom szkoły
bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Procedura określa sposób
postępowania na wypadek:
1.
2.
3.
4.

Podłożenia ładunku wybuchowego.
Zagrożenia niebezpiecznymi środkami chemicznymi.
Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią.
Groźba zamachu terrorystycznego.

IV. Uprawnienia i odpowiedzialność osób realizujących konieczne działania:
1.

Zespół zarządzania w sytuacji zagrożenia:
- dyrektor placówki - podejmuje czynności związane z sytuacją zagrożenia, wdraża
obowiązującą procedurę, kieruje i zarządza procesami bezpieczeństwa w placówce.
Wydaje dyspozycje i polecenia pracownikom, powiadamia odpowiednie służby oraz
kontroluje przebieg zastosowanej procedury;
- wicedyrektor – pod nieobecność dyrektora placówki, podejmuje czynności związane z
sytuacją zagrożenia;
- sekretarz – powiadamia pod nieobecność dyrektora placówki, podejmuje czynności
związane z sytuacja zagrożenia.

2. Za uruchomienie i anulowanie alarmu w placówce odpowiada dyrektor, wicedyrektor,
sekretarz.
3.Decyzję o ewakuację uczniów i pracowników podejmuje administrator budynku.
4.Odpowiednie służby powiadamia dyrektor lub osoba, która zauważyła zagrożenie.
V. Sposób postępowania na wypadek:
Ad. 1. Podłożenia ładunku wybuchowego.
1) Zgłoszenie o podłożeniu bomby.
-

Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji zachowaj spokój.
Nie używaj telefonu komórkowego.
Ustaw uczniów w parach i przelicz.
Zadbaj o uczniów ze SPE.
Zabierz dziennik, listę uczniów z numerami telefonów do rodziców.
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- Opuść z uczniami miejsce zagrożonego wybuchem przemieszczając się
po wyznaczonych drogach ewakuacyjnych.
- Udaj się na miejsce ewakuacji boisko naturalne przy drugiej bramce od strony szkoły
- Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
- Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci.
- Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze
kierowanie akcją.
- Bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.
2) Przesyłka z podejrzaną zawartością w formie płynnej lub stałej (proszek, pył,
galareta, piana itp.)
-

Nie dotykaj jej! Nie otwieraj! Nie wąchaj!
Połóż na płaskiej powierzchni.
Jeśli podejrzana przesyłka jest uszkodzona, przykryj ją delikatnie.
Zamknij okna.
Wyłącz systemy wentylacji i klimatyzacji.
Opuść pomieszczenie zamykając je tak, aby nikt nie wszedł.
Powiadom dyrektora.

Ad. 2. Zagrożenie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.
1) Rozlana substancja
- Nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych substancji.
- Nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy.
- Zabezpiecz substancję jeżeli masz taką możliwość (np. odgrodzić stolikiem bądź
krzesłem).
- Poproś uczniów o zabezpieczenie dróg oddechowych.
- Wyprowadź uczniów z zagrożonego pomieszczenia.
- Wyłącz klimatyzację i wentylację.
- Zamknij drzwi na klucz.
- Zawiadom dyrektora o zagrożeniu.
- Udaj się z uczniami w bezpieczne miejsce np. toaleta.
- Zaopiekuj się uczniami ze SPE i osobami poszkodowanymi.
- Nie opuszczaj budynku, oczekuj na decyzję dyrektora szkoły.
- Dyrektor powiadamia o zagrożeniu pracowników i uczniów, nakazując pozostanie
w salach lekcyjnych.
2) Rozpylenie gazu w klasie
- Poproś uczniów o zabezpieczenie dróg oddechowych i oczu (nie trzeć oczu,
nie przełykać śliny)
- Otwórz okna i drzwi.
- Ustaw uczniów i przelicz.
- Zadbaj o uczniów ze SPE.
- Zabierz dziennik, listę uczniów z numerami telefonów do rodziców.
- Opuść z uczniami miejsce zagrożone przemieszczając się po wyznaczonych drogach
ewakuacyjnych.
- Powiadom dyrektora o zdarzeniu.
- Udaj się na miejsce ewakuacji – sala gimnastyczna lub korytarz na dole przy wejściu
głównym (w zależności od miejsca rozpylenia gazu).
- Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
- Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci.
- Po przybyciu Policji na miejsce incydentu, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
- Bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.
- Zamknij i uszczelnij drzwi pomieszczenia.
- Otwórz okna i posadź uczniów przy oknach.
- Zaopiekuj się uczniami wymagającymi pomocy (np. w przypadku gazu pieprzowego
zdjąć biżuterię, okulary, przemyć oczy, zastosować zimne okłady).
- Powiadom dyrektora o zdarzeniu.
- Oczekuj na pomoc.
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Ad.3. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią.
1)
Zasady zachowania
Kiedy wejdą napastnicy, usłyszysz strzały i jesteś blisko tego zdarzenia połóż się twarzą
do ziemi i zakryj rękami głowę.
Jeżeli widzisz napastnika nie uciekaj.
Uciekaj kiedy wiesz, że ucieczka się powiedzie.
Po opuszczeniu budynku powiadom policję.
2) Pozostanie w budynku – zabarykadowanie się
Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz, zabarykaduj się.
Wycisz i uspokój uczniów.
Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy.
Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.
Zasłoń okno, zgaś światło.
Nie przemieszczaj się.
Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.
Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze.
Jeżeli padną strzały, nie krzycz.
Jeżeli możesz powiadom policję.
Nie otwieraj nikomu drzwi.
3)
-

Bezpośredni kontakt z napastnikiem
Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika.
Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon.
Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia.
Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika.
Nie zwracaj na siebie uwagi.
Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.
Nie oszukuj terrorysty.
Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami.
Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów.
Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.

W przypadku działań antyterrorystycznych
1) Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za
terrorystę.
2) Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.
3) Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.
4) Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom.
5) Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.
6) Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.
7) Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.
8) Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja
tożsamość nie zostanie potwierdzona.
9) Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym
kierunku.
10) Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub
pożaru.
Ad. 4 Groźby zamachu terrorystycznego
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1. Podejrzanie zachowująca się osoba na terenie placówki
1) Dyskretnie obserwuj podejrzaną osobę.
2) Podejmij współpracę z inną osobą (jeżeli jest to możliwe), która powiadomi
dyrektora o zaistniałej sytuacji.
3) Przy braku informacji zwrotnej od osoby współpracującej powiadom policję
zaistniałej sytuacji.
4) Jeżeli uznasz, że osoba stwarza zagrożenie wycofaj się na bezpieczną odległość.
5) Zbierz uczniów.
6) Uciekaj albo zabarykaduj się w pomieszczeniu.
7) Po drodze informuj o zagrożeniu osoby znajdujące się w strefie zagrożonej.

o

2.

Podejrzany pakunek, paczka na terenie szkoły.
1) Nie dotykaj , nie przemieszczaj podejrzanej paczki.
2) Zabezpiecz miejsce i poproś uczniów o wycofanie się w bezpieczne miejsce.
3) Zachowaj spokój.
4) Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu podłożonego ładunku.
5) Powiadom dyrektora o zagrożeniu.
6) Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji, udaj się z uczniami na miejsce ewakuacji
– boisko naturalne przy drugiej bramce od strony szkoły.
7) Zadbaj o uczniów ze SPE.
8) Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób znajdujących się
w strefie zagrożonej.
9) Sprawdź, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
10) Powiadom rodziców o miejscu odbioru dzieci.
11) Po przybyciu Policji na miejsce incydentu, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.
12) Bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.

VI. Sposób przygotowania do ewakuacji:
podczas zajęć
- Sprawdź, czy wszyscy uczniowie są w klasie.
- Ustaw uczniów na trasie wyjścia do drzwi.
- Osoby ze SPE poproś do przodu.
- Przepuścić przed osobą niepełnosprawną ruchowo strumień ewakuowanych.
- Zabierz dziennik, listę dzieci z telefonami do rodziców/prawnych opiekunów.
- Wydawaj krótkie i czytelne polecenie: „ ustawiamy się, wychodzimy na ......”.
- Wyprowadź uczniów drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsce ewakuacji.
- Podczas ewakuacji zachowaj ciszę, spokój i rozwagę.
- Sprawdzić, czy wszyscy uczniowie doszli do wyznaczonego miejsca.
- Powiadom rodziców o miejscu odbioru dziecka.
podczas przerwy
- Uczniowie gromadzą się wokół najbliżej stojącego nauczyciela.
- Pozostali nauczyciele udają się do klas, w których mają zajęcia.
- Nauczyciele z uczniami opuszczają zagrożony teren drogami ewakuacyjnymi, udając się
na wyznaczone miejsce ewakuacji.
- Koordynator odpowiedzialny za osoby niepełnosprawne sprawdza zgodnie z listą
identyfikacyjną, czy wszyscy uczniowie ze SPE opuściły zagrożony teren.
VII. Sposób odczytywania sygnałów alarmowych
Sytuacja zagrożenia
Podłożenia ładunku
Wybuchowego
2 długie (minuta) dzwonki
Zagrożenia niebezpiecznymi
środkami chemicznymi

Sygnał podstawowy

Sygnał alternatywny

2 długie sygnały
2 długie (minuta) dzwonki

2 długie sygnały
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Wtargnięcie napastnika z
niebezpiecznym narzędziem
lub
bronią

1 długi (minuta) dzwonek

1 długi sygnał

Groźba zamachu
Terrorystycznego

1 długi (minuta) dzwonek

1 długi sygnał

Przykładowe sygnały alternatywne np.: syrena dźwiękowa.
VIII. Telefony alarmowe
1. Policja 997
2. Straż Pożarna 998
3. Pogotowie Ratunkowe 999
4. Telefon alarmowy telefonów komórkowych 112
5. Pogotowie Energetyczne 991
6. Pogotowie Gazowe 992
7. Pogotowie Ciepłownicze 993
8. Pogotowie Wodno -Kanalizacyjne 994
9. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
10. Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226
11. SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112
IX. Sposób powiadamiania służb specjalnych:
Wybierz jeden z w/w numerów. Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora instytucji mów spokojnie
wyraźnie, podając następujące informacje:
Podaj miejsce zdarzenia i rodzaj zagrożenia.
Podaj liczbę napastników i opisz ich wygląd.
Podaj informacje o zagrożeniu życia i zdrowia osób przebywających w budynku.
Określ i podaj liczbę ofiar, jeżeli takie były.
Podaj numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.
Opisz najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia.
Podaj swoje nazwisko, pełnioną funkcję w szkole/placówce.
Po powiadomieniu nie odkładaj słuchawki do czasu potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia.
X. Sposób postępowania z uczniami ze SPE
1. Osoba odpowiedzialna za koordynację działań w zakresie postępowania z uczniami
ze SPE w sytuacji zagrożenia – n-el opiekujący się w danym czasie klasą.
2. Osoba odpowiedzialna za opracowanie listy osób ze SPE i uaktualnianie jej na bieżąco –
wychowawca klasy, sekretarz, psycholog.
3. Osoba odpowiedzialna za zapoznanie wszystkich nauczycieli z zachowaniami
i reakcjami uczniów z określoną niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą
w sytuacji zagrożenia - pielęgniarka szkolna.
4. Osoba odpowiedzialna za opracowanie i modyfikację procedur postępowania
z uczniami ze SPE w sytuacji zagrożenia – Komisja ds. bezpieczeństwa zewnętrznego.
5. Sposób postępowania z uczniami ze SPE w sytuacji zagrożenia np.:
1) Uczeń na wózku
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opiekę nad uczniem – nie dotyczy
- osoba na wózku wyprowadzana jest jako ostatnia,
- jeżeli nie ma możliwości wyprowadzenia wózka należy wynieść ucznia na plecach
lub na tzw. siodełku.
 Uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi (np. autystyczny)
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za opiekę nad uczniem – nie dotyczy
podjęcie próby uspokojenia ucznia,
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- w sytuacji bezpośredniego zagrożenia przytrzymanie i unieruchomienie ucznia
np. na podłodze, „w foteliku”,
- uzyskanie pisemnej zgody rodziców na zastosowanie wszelkich środków
(również przymusu) w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.
XI. Zarządzanie na wypadek sytuacji kryzysowej
1. Personel działający w trakcie zagrożenia – ochrona szkoły.
2. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie stanu zabezpieczeń przed osobami
z zewnątrz –dyrektor szkoły, kierownik administracyjny.
3. Zapoznać z procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia pracowników i uczniów Osoby
odpowiedzialne – wychowawcy klas, kierownik administracyjny.
4. Wyznaczyć i sprawdzać kierunki i drogi ewakuacji. Osoby odpowiedzialne – kierownik
gospodarczy.
5. Wyznaczyć i wyposażyć w środki pierwszej pomocy określone pomieszczenia – sale lekcyjne,
gabinety, pokoje nauczycielskie.
6. Alternatywne miejsce ewakuacji – plac zieleni naprzeciw szkoły przy ul. Batorego.
7. Źródła alarmowania – dzwonek szkolny, syrena alarmowa.
8. Częstotliwość ćwiczeń w przypadku określonych zagrożeń – raz w roku.
9.

Informację o zaplanowanych ćwiczeniach - groźba zamachu terrorystycznego
(wtargnięcie na teren placówki obcej osoby) oraz napastnik z groźnym narzędziem należy
bezwzględnie przekazać wszystkim osobom w nich uczestniczącym.
10. Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie dokumentów i planów szkoły/placówki, dyrektor, wicedyrektor, sekretarz szkoły.
XII. Obowiązki pracowników:
1. Zapoznać się z rodzajami alarmów i naucz się ich rozpoznawania.
2. Zapamiętać rodzaje komunikatów ostrzegawczych i ćwiczyć je z uczniami.
3. Nauczyć się na pamięć numerów telefonów Służb Ratowniczych.
4. Uczestniczyć w ćwiczeniach posługiwania się technicznymi środkami alarmowymi.
5. Zapamiętać miejsca rozmieszczenia środków alarmowych i głównych wyłączników.
6. Zapamiętać miejsca schronienia na wypadek zagrożenia i niemożliwości ewakuacji.
7. Zapamiętać/zapisać
numery telefonu do dyrektora placówki, osób decydujących
w zagrożeniu.
8. Przypominać sobie obowiązujące instrukcje i procedury w szkole/placówce.
9. Realizować programy profilaktyczne o zagrożeniach ze swoimi uczniami.
10. Alarmy w sytuacjach kryzysowych traktować poważnie i odpowiedzialnie.
11. Postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Opracował:
Zatwierdził:
Kamil Kaszak
Procedura „Postępowania na wypadek zagrożeń zewnętrznych” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę
Pedagogiczną nr I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

33. ORGANIZACJI I ZASAD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA

Podstawa prawna :
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1.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz .U. z dnia 25
sierpnia 2017r.poz. 1501).
2.Rozporządzenie MAN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 29sierpnia 2017r. poz.1616).
3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych (Dz.U. z31 sierpnia2017r. poz.1647).
4.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017r. poz.1578).
5.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. wprowadzająca Prawo Oświatowe (Dz. U. z2016r., poz.60).
6.Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949), ogłoszono dnia 11
stycznia 2017r.
7.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017r. poz.1651 z późn. zm).
8.Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów
nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z dnia31 marca 2017r. po 703).
9. Rozporządzenie MEN z dnia24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017r. poz.1635).
10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej, i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017r. poz.1646).
Opracowane
formy
pomocy
o obowiązujące prawo oświatowe.

psychologiczno

-pedagogicznej

w

oparciu

1. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor szkoły.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne
i
nieodpłatne.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog,
doradca zawodowy, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, specjaliści zaproszeni
lub zatrudnieni z zewnątrz w razie pojawiających się potrzeb.
3. Wszyscy pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do zapoznania się z procedurą
i przestrzegania jej.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest gdy pojawiają się następujące przypadki:
1)

Uczeń posiada

a) Opinię poradni, która stwierdza istnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych, np. trudności
w uczeniu się, szczególne uzdolnienia,
b) Opinię publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia zindywidualizowaną
ścieżką kształcenia,
c) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologicznopedagogiczną
d) Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
2)
Uczeń:
a) Ma niepowodzenia szkolne(odzwierciedla je dokumentacja przebiegu nauczania),
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3)




b) Jest zaniedbany środowiskowo ze względu na swoją sytuację bytową i sytuację jego
rodziny, kontakty środowiskowe, sposób spędzania czasu wolnego,
c) Jest niepełnosprawny,
d) Ma przewlekłą chorobę (posiada zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności),
e) Ma zaburzenia zachowania lub emocji,
f) Ma deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
g) Przeżywa (ł) sytuację kryzysową lub traumatyczną,
h) Ma trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub zmiana środowiska
edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
i) Jest szczególnie uzdolniony,
j) Jest zagrożony niedostosowaniem społecznym,
k) Jest niedostosowany społecznie.
Procedura
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów jest udzielana podczas bieżącej pracy
nauczyciela z uczniem poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości
psychofizycznych ucznia, rozpoznawania sposobu uczenia się
i stosowania
odpowiednich metod nauczania, indywidualizację pracy na zajęciach.

Pomoc jest udzielana w formie:
1) zajęcia wspierające
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia
3) zajęcia rewalidacyjne
4) zajęcia psychoedukacyjne
5) porady i konsultacje
6) warsztatów
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna nauczycielom i rodzicom uczniów jest udzielana
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Polega na wspieraniu rodziców
i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
udzielanej uczniom.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:
1) rodzica/opiekuna prawnego
2) ucznia
3) dyrektora szkoły
4) nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem
5) PPP
6) kuratora sądowego
5. Dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno –pedagogiczną wychowawca
zakłada indywidualną teczkę, w której znajduje się rejestr podejmowanych działań oraz
dokumentacja ucznia(opinie, zaświadczenia lekarskie oraz inne dokumenty). Za teczkę
odpowiada wychowawca klasy. Teczki przechowuje się w sekretariacie szkoły.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym specjalistyczna uczniom i ich
rodzicom/prawnym opiekunem udziela się we współpracy z:
1) rodzicami/prawnymi opiekunami
2) dyrektorem szkoły
3) wychowawcą klasy, nauczycielami uczącymi
4) placówkami wspomagającymi pracę szkoły, w tym Poradnią PsychologicznoPedagogiczną nr.1 w Chełmie
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7. Nauczyciele zatrudnieni w szkole udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej
natychmiast, gdy zajdzie taka potrzeba, w trakcie bieżącej pracy.
8. Wychowawca informuje innych nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów zatrudnionych
w szkole o sytuacji ucznia, jeśli uznają to za potrzebne. Wychowawca informuje rodziców
ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno –pedagogiczną.
9. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole informują wychowawcę o sytuacji ucznia, jeśli
uznają to za potrzebne. Wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go
pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
10. W
ramach
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
świadczona
jest
pomoc
specjalistyczna(psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, oligofrenopedagoga,
surdopedagoga, tyflopedagoga).
11. Pomoc specjalistów w szkole udzielania jest zgodnie z zakresem czynności i uprawnień
przydzielonym przez dyrektora szkoły.
12. Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej wymaga pisemnej zgody
rodziców/opiekunów prawnych, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat .Uczeń pełnoletni sam
wyraża zgodę na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
13. Rodzice/opiekunowie mogą nie wyrazić zgody na udzielenie swojemu dziecku pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Odmowa ma formę pisemną.
14. Udzielając uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się zalecenia zawarte
w orzeczeniach lub opiniach.
15. W przypadku, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną :
1) Rodzice /opiekunowie prawni mają prawo zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora
szkoły lub wychowawcy klasy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną
syna/córki.
2) Dyrektor szkoły powołuje zespół złożony z nauczycieli oraz specjalistów. Pracę
zespołu koordynuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń albo nauczyciel lub
specjalista , który prowadzi zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
16. Program Edukacyjno -Terapeutyczny opracowuje się w terminie:
- do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego
kształcenia w szkole,
- 30 dni od złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
17. Dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Są one
uwzględnione w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym(IPET).
1) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) podpisują członkowie

zespołu i rodzice/prawni opiekunowie
18. Spotkania zespołu nauczycieli i specjalistów odbywają się w miarę potrzeb. Nie rzadziej niż
dwa razy w roku, zespół dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania
ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej
uczniowi. W miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Rodzice /opiekunowie prawni
ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji
programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Rodzice /opiekunowie prawni
ucznia otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia
i programu.
19.W celu wspierania rodziców, wychowawców oddziałów klasowych oraz pozostałych
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, sytuacji wychowawczych powołuje się zespół
wychowawczy.
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20. Koordynatorem zespołu wychowawczego jest wychowawca klasy. Ustala on termin
spotkania zespołu, o którym informuje na tablicy w pokoju nauczycielskim w ZSBiG.
Informację umieszcza się z tygodniowym wyprzedzeniem, a w razie potrzeby termin ten
może być skrócony.
21.W skład zespołu wychowawczego wchodzą : wychowawca klasy, nauczyciele wnioskujący o
zespół , w zależności od specyfiki problemu specjaliści pracujący w szkole. W razie potrzeby
również inni nauczyciele lub przedstawiciele instytucji wspierających.
22. W spotkaniu mogą uczestniczyć również rodzice ucznia/opiekunowie. Wychowawca klasy
powiadamia rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej lub telefonicznie. Wtedy
należy sporządzić notatkę z przeprowadzonej rozmowy.
23.Z posiedzeń zespołu wychowawczego wychowawca klasy sporządza w ciągu trzech dni
protokół (w 2 egzemplarzach), który zawiera wnioski i ustalenia zespołu. Protokół
przedstawia dyrektorowi szkoły do podpisu. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje
w
indywidualnej teczce ucznia, drugi u pedagoga szkolnego. Protokół podpisują wszyscy
uczestnicy spotkania zespołu.
24.W przypadku, gdy udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi
efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia , dyrektor szkoły za zgodą
rodziców/ opiekunów w celu rozwiązania problemu będzie występował do poradni
o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu.
24.Integralną częścią procedury jest rejestr działań w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej , którą wypełnia wychowawca klasy. Rejestr przechowuje się
w indywidualnej teczce ucznia.
Opracował:
Zatwierdził:
Anna Radelczuk
Izabella Antoszewska- Łatka

Procedura „Organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w Zespole
Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie” została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną nr
I/18/19 w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
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