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                 Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa uczniów  

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka  

w Częstochowie 

Przedszkole Specjalne Nr 24 

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 23 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 3 

 

 

ROZDZIAŁ I 

Przepisy wstępne 

§ 1 

Regulamin zapewniania bezpieczeństwa uczniów w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23  

im. Janusza Korczaka w Częstochowie, zwany dalej Regulaminem,  opracowano na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 ze  zm. Dz. U z 2016 poz. 1943 z późn.  zm.) 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59) 

3) Przepisów wprowadzających Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60) 

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.   

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (z późn. zm.) 

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

6) 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (z późn. zm.) 

7) Statutu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie 

8) Uchwała Rady Ministrów Nr 131.2017 z dnia 1 września 2017 roku o zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - ,,Bezpieczna +” 

9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 

warunków i sposobów organizowania wycieczek przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki krajoznawstwa i turystyki § 6 (Dz. U. Poz. 1055) 
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10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach. 

§ 2 

 Regulamin dotyczy przedszkola i wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. 

 

§ 3 

Regulamin zawiera procedury związane z zapewnieniem bezpiecznego pobytu uczniów  

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. 

 

§ 4 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) szkole – rozumie się przez to Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka  

w Częstochowie, 

2) przedszkolu – rozumie się przez to Przedszkole Specjalne Nr 24, 

3) dyrektorze lub wicedyrektorze - rozumie się przez to dyrektora lub wicedyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, 

4) dyrekcji – rozumie się przez to dyrektora i wicedyrektorów Zespołu Szkół Specjalnych 

Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, 

5) nauczycielu – rozumie  się przez to nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół 

Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, 

6) wychowawcy – rozumie się przez to wychowawcę oddziału w Zespole Szkół 

Specjalnych                     Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, 

7) wychowawcy świetlicy – rozumie się przez to wychowawcę świetlicy zatrudnionego                     

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, 

8) pomocy nauczyciela - rozumie się przez to pomoc nauczyciela zatrudnioną w Zespole 

Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, 

9) pracowniku – rozumie  się przez to osobę zatrudnioną w Zespole Szkół Specjalnych  

Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, zarówno nauczyciela, jak i osobę nie 

będącą nauczycielem, 
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10)  uczniu – rozumie się przez to dziecko, które uczęszcza do przedszkola bądź szkoły 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka  

w Częstochowie, 

11)  rodzicu – rozumie się przez to rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 

uczęszczającego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w 

Częstochowie. 

 

ROZDZIAŁ II 

Procedura przebywania w budynku szkoły 

 

§ 5 

1. Ze względów bezpieczeństwa budynek szkolny jest zamykany. 

2. Każda osoba nie będąca pracownikiem szkoły, która wchodzi do budynku szkoły musi 

wpisać się do księgi gości. Po wpisaniu się otrzymuje identyfikator. 

3. Przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym podlega kontroli przez wszystkich 

pracowników szkoły. 

4. Każdy pracownik szkoły/przedszkola ma obowiązek zgłosić do dyrekcji przypadki 

przebywania w budynku szkolnym osób nieposiadających identyfikatora. 

5. Rodzice przebywają w budynku szkolnym w uzasadnionych sytuacjach, nie wchodzą do sal 

lekcyjnych i przedszkolnych w trakcie zajęć.   

6. Wszyscy uczniowie przed rozpoczęciem swoich zajęć przebierają się w szatni, a potem 

przebywają w świetlicy szkolnej, z wyjątkiem dzieci uczęszczających do przedszkola. 

7. W trakcie zajęć uczniowie nie mogą przebywać na korytarzu szkolnym. 

8. Podczas wszystkich zajęć oraz przerw w zajęciach uczniowie pozostają pod opieką 

nauczycieli. 

9. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

a) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania wysiłku fizycznego w ciągu 

dnia. 
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10. Dyrektor zapewnia uczniom w szkole miejsce na pozostawienie podręczników i 

przyborów 

      szkolnych. 

ROZDZIAŁ III 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 

 

§ 6 

1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice lub upoważnione 

przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która 

może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 

ukończone 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzic. 

2. Dzieci przyprowadzane są osobiście przez rodziców lub upoważnione osoby i 

przekazywane do sali świetlicowej.  

3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia. 

4. W przypadku spóźnienia rodzic przekazuje dziecko pomocy nauczyciela dyżurującej przy 

portierni, która zaprowadza dziecko do świetlicy lub sali lekcyjnej, z wyjątkiem dzieci 

uczęszczających do przedszkola. 

5. W oddziałach przedszkolnych dzieci odbierane są na zajęcia z szatni przedszkola przez 

pomoce nauczyciela lub nauczycieli. 

 

§ 7 

1. Osobami, które odbierają dzieci ze szkoły/przedszkola lub z przewozu szkolnego są 

wyłącznie rodzice lub upoważnione przez nich osoby. 

2. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć rodzice lub upoważnione przez nich osoby odbierają 

dzieci z szatni. 

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. 

4. Dziecko, które uczęszcza do świetlicy szkolnej jest odbierane po uprzednim 

poinformowaniu wychowawcy świetlicy i sprowadzeniu do szatni przez pomoc nauczyciela. 

5.  Jeżeli uczeń skończył zajęcia i nie został odebrany przez rodzica, a nie jest zapisany do 

świetlicy, to nauczyciel mający z nim ostatnie zajęcia w danym dniu zaprowadza ucznia do 

świetlicy i podaje jego dane (nie dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola). 
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6. W przypadku, gdy dziecko nie zostało odebrane po upływie czasu pracy świetlicy bądź 

czasu pracy przedszkola i wychowawca świetlicy nie może nawiązać kontaktu z jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami, zostanie ono przekazane pod opiekę odpowiednim 

organom (policja). 

7. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły/przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu ani 

środków odurzających: 

a) w przypadku stwierdzenia, że osoba, która zgłosiła się po odbiór ucznia/dziecka 

przedszkolnego jest w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy niezwłocznie 

powiadomić dyrektora lub wicedyrektora szkoły, 

b) dyrektor lub wicedyrektor szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły 

oraz wzywa do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

c) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic (inna osoba) 

odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod 

wpływem alkoholu, dyrektor lub wicedyrektor wzywa policję, 

d) nauczyciel lub wychowawca świetlicy lub sporządza notatkę na temat zaistniałego 

zdarzenia i podjętych działań. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Procedura postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ucznia oraz innych 

osób pozostających w jego otoczeniu, będących następstwem trudnych zachowań 

(agresja i autoagresja) 

§ 8 

1. Dla uczniów, u których występują trudne zachowania, zespół nauczycieli uczących dziecko 

opracowuje program redukowania tych zachowań, który stanowi załącznik do 

Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ucznia. Program zachowań jest 

ustalany wspólnie z rodzicami, którzy wyrażają zgodę na stosowanie określonych 

konsekwencji zachowań. 

2. Jeżeli zachowanie agresywne lub autoagresywne, mimo zastosowanych konsekwencji, nie 

zostało przerwane i zagrożone jest bezpieczeństwo ucznia, innych uczniów i osób 

przebywających w otoczeniu, stosuje się następujące  procedury: 
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a) nauczyciel prowadzący zajęcia wzywa inne osoby, znajdujące się najbliżej miejsca 

wystąpienia sytuacji zagrażającej oraz koordynuje wszystkie działania związane  

z występującą sytuacją trudną, pozostałe osoby służą pomocą i wsparciem,   

b) jedna z wezwanych osób dołącza pozostałych uczniów do innej grupy (opiekę 

przejmuje nauczyciel tej grupy) lub pozostawia uczniów pod opieką wychowawcy 

świetlicy, 

c) nauczyciel prowadzący wyznacza osobę, która zawiadamia o sytuacji zagrażającej 

pielęgniarkę i dyrekcję szkoły a w razie konieczności pogotowie lub policję, 

d) dyrekcja lub wyznaczona osoba telefonicznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu 

rodziców lub prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego przybycia 

do szkoły, 

e) po przybyciu lekarza nauczyciel prowadzący zdaje relację lekarzowi o przebiegu 

wydarzeń; lekarz  podejmuje decyzję  o dalszych działaniach, 

f) nauczyciel sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji w dzienniku lekcyjnym i zapoznaje  

z nią dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciele informują rodziców na bieżąco w formie pisemnej o przejawach agresji  

i autoagresji występującej w szkole oraz skutkach tych zachowań (np. ugryzienia, 

zadrapania, skaleczenia, niszczenie ubrań i innych przedmiotów), a także o innych 

problemach związanych z zachowaniem ucznia w szkole. 

4. W celu skuteczniejszego przeciwdziałania zachowaniom trudnym pożądane jest, aby 

rodzice informowali nauczycieli (w formie pisemnej) o przejawach agresji i autoagresji 

występującej w domu oraz skutkach tych zachowań (np. ugryzienia, zadrapania, 

skaleczenia, niszczenie ubrań i innych przedmiotów). 

5. Nauczyciele oraz rodzice zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie sposobów 

redukowania zachowań niepożądanych dziecka oraz zachowań innych dzieci. 

 

ROZDZIAŁ V 

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych  

i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole 
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Do najczęściej występujących zewnętrznych zagrożeń fizycznych należą: podejrzenie 

podłożenia ładunku wybuchowego, podejrzenie otrzymania podejrzanej przesyłki, włamanie 

do szkoły połączone z kradzieżą, wtargnięcie osoby posiadającej broń, wtargnięcie terrorysty 

do szkoły, zagrożenie wybuchem pożaru lub wybuch pożaru, zagrożenie wybuchem gazu lub 

wybuch gazu, zagrożenie niebezpiecznymi środkami chemicznymi lub biologicznymi, 

zagrożenie katastrofą budowlaną i zagrożenie siła żywiołową 

 

§ 9 

Ewakuacja – zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu w szkole 

Alarm w szkole jest sygnałem ciągłym, znanym wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.  

1. Procedurę ewakuacji uruchamia dyrektor lub osoba do tego wyznaczona 

2. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje 

     decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. 

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego osoba uruchamiająca 

procedurę ewakuacji zawiadamia odpowiednie służby według poniższej instrukcji: 

wybranie numeru odpowiedniej służby, po zgłoszeniu się dyżurnego operatora danej służby 

podanie następujących informacji:  

 rodzaj stwierdzonego zagrożenia  

 nazwę i adres szkoły  

 imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję  

 telefon kontaktowy  

 zrealizowane dotąd działania w reakcji na zagrożenie  

potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia i zapisanie danych przyjmującego zgłoszenie.  

 

Służby, które mogą zostać zawiadomione w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

 Policja 997  

 Straż Pożarna 998  

 Pogotowie Ratunkowe 999  

 Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112  

 Pogotowie Energetyczne 991  

 Pogotowie Gazowe 992  
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 Pogotowie Ciepłownicze 993  

 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994  

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987  

 Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.  

4. W momencie przybycia odpowiednich służb wszyscy bezwzględnie podporządkowują się  

    poleceniom osób funkcyjnych. 

5. Po rozpoznaniu zagrożenia i dokonaniu oceny sytuacji nauczyciel decyduje o możliwej 

    i najkrótszej drodze ewakuacji z budynku. 

6. Bezpieczna ewakuacja powinna uwzględniać rodzaj oraz stopień niepełnosprawności, wiek 

    wychowanków i ewentualne wykorzystanie na potrzeby ewakuacji pomocy ze strony 

    innych osób (pracowników, uczniów). 

7. Po opuszczeniu budynku uczniowie wraz z nauczycielem udają się na wyznaczone miejsce 

    zbiórki. Zbiórka na placu alarmowym służy sprawdzeniu obecności uczniów klas i ustaleniu 

    osób nieobecnych. 

 

§ 10 

Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły 

1. Jeżeli nie ma szansy na ucieczkę należy ukryć się w bezpiecznym miejscu i w miarę 

    możliwości zabezpieczyć dostęp do niego. 

2. Należy bezwzględnie wyciszyć wszystkie urządzenia emitujące dźwięki. 

3. W przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 

    przekazanie informacji policji wysyłając informację tekstową - SMS o zagrożeniu  

4. W miarę możliwości należy zastosować się do poniższych instrukcji: 

 Zasłonić okno, zgasić światło 

 Nie przemieszczać się 

 Stanąć poniżej linii okien, zejść ze światła drzwi 

 Nie otwierać nikomu drzwi 

 Zejść z linii strzału, położyć się na podłodze 

 

§ 11 

Podłożenie ładunku wybuchowego lub podejrzanego pakunku 
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1. Po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego/podejrzanego pakunku 

    w szkole należy bezzwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za uruchomienie 

    procedury ewakuacji. 

2. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

    funkcjonariuszy służb. 

 

§ 12 

Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego 

Przez zagrożenie chemiczne rozumiemy uwolnienie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 

pierwiastków chemicznych oraz ich związków, mieszanin lub roztworów występujących  

w środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka. 

1. W sytuacji, gdy nastąpiło skażenie szkoły/szkoła otrzymała informację o możliwym 

skażeniu 

   substancją chemiczną lub biologiczną należy: 

 zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, 

 natychmiast powiadomić odpowiednie służby, 

 nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, 

 nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, 

 przykryć ją np. kocem, pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie 

dopuścić do przeciągów,  

 opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej 

substancji i nie wpuszczać do niego innych osób. 

Jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy:  

 umyć dokładnie ręce wodą i mydłem, 

 zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją, włożyć do plastikowego 

worka  

 po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody 

odpowiednich służb, 

 oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie otrzymanymi 

od nich wytycznymi. 
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§ 13 

Znalezienie w szkole substancji psychoaktywnych 

1. W przypadku znalezienia w szkole substancji psychoaktywnej należy: 

 zachować szczególne środki ostrożności, 

 zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem, 

 powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia policję, 

 ustalić, jeśli to możliwe, do kogo znaleziona substancja należy, 

 oczekiwać na przybycie policji, która odpowiednio zabezpieczy substancję. 

2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji psychoaktywnej należy: 

 odizolować ucznia, 

 powiadomić dyrektora (powiadamia policję), psychologa/ pedagoga szkolnego 

 powiadomić rodzica/ opiekuna prawnego ucznia, 

 podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne, 

3. W przypadku podejrzenia odurzenia substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, 

     dopalacze itp.) należy dodatkowo wezwać pogotowie. 

 

§ 14 

Wniesienie przez ucznia na teren szkoły niebezpiecznego przedmiotu 

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia posiadania przez ucznia niebezpiecznego 

przedmiotu należy: 

 Zachować szczególne środki ostrożności 

 Zabezpieczyć uczniów przed kontaktem z uczniem podejrzewanym o posiadanie 

niebezpiecznego przedmiotu. 

 Powiadomić dyrektora szkoły, który informuje policję 

W obecności co najmniej dwóch nauczycieli należy zażądać, aby uczeń:  

 przekazał niebezpieczny przedmiot nauczycielowi, 

 pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży, 

 należy omówić skutki postępowania oraz konsekwencje, które zostaną zastosowane 

wobec ucznia, 
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 rodzice/opiekunowie prawni ucznia informowani są o zaistniałym zdarzeniu, jego 

przebiegu oraz konsekwencjach, 

 w przypadku odmowy przekazania niebezpiecznego narzędzia należy odizolować 

ucznia i w możliwie jak najbezpieczniejszy sposób zapewnić mu opiekę do czasu 

przybycia policji, która odpowiednio zabezpieczy niebezpieczny przedmiot. 

§ 15 

Wypadek ucznia w szkole 

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz 

lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły 

lub poza jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli). 

1. Każdy pracownik szkoły, który był świadkiem wypadku należy podjąć następujące działania: 

 niezwłocznie zapewnić uczniowi opiekę, 

 udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 powiadomić Dyrektora szkoły, który zawiadamia rodziców/ opiekunów prawnych 

ucznia, 

 zabezpieczyć miejsce wypadku, 

 przeprowadzić postępowanie powypadkowe, 

 sporządzić dokumentację powypadkową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 16 

Kradzież lub wymuszenie pieniędzy/przedmiotów wartościowych 

Osoba, która wykryła kradzież/ wymuszenie, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły, który zawiadamia policję 

W sytuacji, kiedy sprawca kradzieży jest znany, w obecności co najmniej dwóch nauczycieli 

należy zażądać, aby uczeń:  

 przekazał skradzioną rzecz nauczycielowi, 

 pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży,  

 przekazał inne przedmioty budzące podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rze-

czą. 

Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja. 
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Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmioty pochodzące z kradzieży lub wymu-

szenia i przekazać je policji. 

We współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu  

i ewentualnych świadków zdarzenia i sporządzić notatkę ze zdarzenia. 

Dyrektor szkoły wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadza rozmowy  

z uczniem w ich obecności.  

Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną przez rodziców. 

Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 

 

§ 17 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii  

w szkole 

Po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić Dyrektora i psychologa/pedagoga szkolnego 

W przypadku pozyskania informacji o pojawieniu się osób, których zachowania wobec 

uczniów wzbudza podejrzenia, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji. 

Dyrektor szkoły przekazuje pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu. 

Wychowawcy klas oraz psycholog/pedagog szkolny winni podjąć działania profilaktyczne 

wśród uczniów w celu uwrażliwienia na potencjalne zagrożenia. 

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia molestowania, należy powiadomić rodzi-

ców/prawnych opiekunów ucznia oraz policję w celu przeprowadzenia czynności sprawdza-

jących, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania. 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala działania  

z udziałem psychologa lub pedagoga w celu zapewnienia opieki nad uczennicą/uczniem. 

 

§ 18 

Przypadek rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia 

W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszech-

nianiu przez ucznia pornografii w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,  

a w przypadku treści zamieszczonej w Internecie również administratora sieci. 

W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały por-

nograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych kon-
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sekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez spraw-

ców zdarzenia. 

Dyrektor szkoły przekazuje pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu. 

Wychowawca klasy i pedagog szkolny podejmuje działania profilaktyczne wśród uczniów  

w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze 

pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań. 

Dyrektor wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał 

materiały pornograficzne, w celu przeprowadzenia rozmowy na temat zaistniałego zdarze-

nia. 

 

§ 19 

Bezpieczeństwo cyfrowe uczniów 

W przypadku wystąpienia cyberprzemocy szkoła podejmuje działania zarówno wobec ofiary, 

jak i sprawcy. 

Procedura stosowana wobec ofiary cyberprzemocy. 

 Wychowawca, psycholog/ pedagog szkolny zapewnia ofierze wsparcie psychiczne, 

pomoc i wsparcie emocjonalne, powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych. 

 Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy otrzymuje informację, co zrobić aby nie dopro-

wadzić do eskalacji prześladowania. 

 Po zakończeniu interwencji prowadzone są dodatkowe działania profilaktyczne wśród 

uczniów mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego uczniów. 

 Działaniami profilaktycznymi objęci zostają również rodzice. 

 W sytuacji, gdy przypadek cyberprzemocy kwalifikuje się do złożenia sprawy sądowej 

szkoła powiadamia o takiej możliwości rodziców ofiary i sprawcy. 

Procedura stosowana wobec sprawcy cyberprzemocy. 

 O zaistniałym zdarzeniu należy powiadomić wychowawcę oraz psychologa/ pedagoga 

szkolnego. Wspólnie ustalają okoliczności zdarzenia, dokonują jego analizy i planują 

dalsze postępowanie. 

 Przeprowadzona zostaje rozmowa ze sprawcą w celu ustalenia okoliczności oraz 

przyczyn zajścia. 
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 Należy omówić skutki postępowania oraz konsekwencje, które zostaną zastosowane 

wobec sprawcy. 

 Rodzice/ opiekunowie prawni sprawcy informowani są o zaistniałym zdarzeniu, jego 

przebiegu oraz konsekwencjach. 

 W sytuacji, gdy przypadek cyberprzemocy kwalifikuje się do złożenia sprawy sądowej 

szkoła powiadamia o takiej możliwości rodziców ofiary i sprawcy. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u ucznia dolegliwości zdrowotnych, 

ataku chorób przewlekłych lub objawów chorób zakaźnych 

 

 § 20 

1. W przypadku, gdy dziecko zostało przyprowadzone do szkoły, przedszkola z 

dolegliwościami zdrowotnymi lub gdy dolegliwości te wystąpiły podczas pobytu w szkole 

stosuje się następującą procedurę: 

a)  nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca świetlicy informuje dyrekcję i wzywa 

pielęgniarkę, 

b) dyrekcja powiadamia rodzica o zaistniałej sytuacji i wzywa go do szkoły, przedszkola, 

c) rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły, przedszkola, 

d) jeżeli z rodzicami nie będzie kontaktu, w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu 

dziecka szkoła, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe. 

2. Ucznia, który w czasie zajęć wychowania fizycznego lub zajęć sportowych uskarża się na 

dolegliwości zdrowotne, zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, 

informując o tym jego rodziców (opiekunów). 

 

§ 21 

1. W przypadku wystąpienia ataku choroby przewlekłej (np. padaczki, cukrzycy) stosuje się 

następujący sposób postępowania: 

a) nauczyciel prowadzący zajęcia, nauczyciel przedszkola lub wychowawca świetlicy 

wzywa inne osoby, znajdujące się w pobliżu, 
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b) jedna z wezwanych osób dołącza pozostałych uczniów, dzieci do innej grupy 

(opiekę przejmuje nauczyciel tej grupy) lub pozostawia uczniów pod opieką  

świetlicy, 

c) nauczyciel prowadzący ocenia sytuację i po stwierdzeniu, że zagrożone jest życie 

ucznia wzywa pogotowie, a następnie wyznacza osobę, która zawiadamia o 

sytuacji zagrażającej pielęgniarkę i dyrekcję szkoły, 

d) dyrekcja lub wyznaczona osoba telefonicznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu 

rodziców i wzywa ich do natychmiastowego przybycia do szkoły, przedszkola, 

e) po przybyciu lekarza nauczyciel prowadzący zdaje relację lekarzowi o przebiegu 

wydarzeń; lekarz  podejmuje decyzję  o dalszych działaniach, 

f) nauczyciel sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. 

 

§ 22 

1. W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia choroby zakaźnej obowiązuje następująca 

procedura postępowania: 

a) nauczyciel, który podejrzewa u ucznia, dziecka objawy choroby zakaźnej, 

zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu pielęgniarce szkolnej, 

b) po przeprowadzonym rozpoznaniu medycznym pielęgniarka informuje rodziców  

i kieruje ich do lekarza, 

c) po otrzymaniu od lekarza potwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej 

pielęgniarka informuje dyrektora szkoły, 

d) dyrektor zarządza przeprowadzenie wzmożonej dezynfekcji, zgodnie ze 

wskazaniami udzielonymi przez pielęgniarkę szkolną, 

e) wychowawcy, przy współpracy z pielęgniarką, przeprowadzają pogadanki 

tematyczne i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 Procedura dotycząca uchylania się od spełniania obowiązku odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

 

§ 23 



Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w Zespole Szkól Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka  
w Częstochowie; dokument obowiązujący od 30 maja 2019 r. 

Strona 16 z 19 

1. Nauka jest obowiązkowa od szóstego do ukończenia osiemnastego roku życia. 

2. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na  zajęcia 

szkolne oraz na zajęcia przedszkolne. 

3. Nieobecność na zajęciach uzasadniają tylko: choroba, pobyt w szpitalu lub sanatorium, 

wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, wypadki, zdarzenia losowe. 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności dziecka 

na zajęciach szkolnych i przedszkolnych: 

a) usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców (prawnych 

opiekunów) 

w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka,  

b) nieobecność krótszą (do pięciu dni) rodzic może usprawiedliwić w formie ustnej, 

c) jeśli nieobecność trwa dłużej niż dwa tygodnie  wymagane jest  zaświadczenie od 

lekarza, 

d) usprawiedliwienie powinno być dostarczone w ciągu tygodnia, licząc od 

ostatniego dnia nieobecności; po tym terminie nieobecności uznawane są za 

nieusprawiedliwione. 

 

§ 24 

1. Nauczyciele mają bezwzględny obowiązek sprawdzania stanu obecności uczniów na 

zajęciach. 

2. W przypadku częstej, powtarzającej się nieobecności ucznia na jednym rodzaju zajęć, 

nauczyciel prowadzący informuje wychowawcę. 

3. Wychowawca na bieżąco analizuje frekwencję uczniów na zajęciach edukacyjnych. 

 

§ 25 

1. Jeżeli nieobecność ucznia się przedłuża, a wychowawca nie posiada żadnej  wiedzy, co do 

powodów nieobecności, natychmiast uruchamia procedury dotyczące uchylania się od 

spełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki. 
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2. W przypadku stwierdzenia, że nieusprawiedliwione nieobecności przekraczają 50% dni 

zajęć edukacyjnych za okres dwóch tygodni, wychowawca powiadamia dyrektora, który 

wysyła upomnienie do rodziców. 

3. Jeśli w ciągu kolejnych dwóch tygodni uczeń nie rozpocznie regularnego uczęszczania na 

zajęcia, dyrektor wysyła drugie upomnienie i jednocześnie wzywa rodziców do szkoły. 

4. Wychowawca wraz z dyrektorem przeprowadza rozmowę z rodzicami i jednocześnie 

przypomina o prawnych skutkach nieposyłania dziecka do szkoły, a rodzic podpisuje się 

pod notatką w dzienniku lekcyjnym. 

5. W przypadku, gdy dziecko ma nieusprawiedliwione nieobecności w okresie jednego 

miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu w przypadku rocznego 

przygotowania obowiązku przedszkolnego, szkole podstawowej lub szkole 

przysposabiającej do pracy dyrektor występuje do organu prowadzącego o wszczęcie 

egzekucji w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (kara grzywny wobec rodziców). 

6. Dyrektor zespołu szkół może skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola, na 

wniosek nauczycieli przedszkola, jeżeli dziecko nie uczęszcza na zajęcia przez okres  

2 miesięcy, a rodzice nie informują o przyczynach nieobecności. 

 

§ 26 

1. Wychowawca uwzględnia nieusprawiedliwione nieobecności przy wystawianiu oceny 

zachowania, zgodnie z kryteriami zapisanymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. 

2. Z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, uczeń może nie być 

klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia oceny klasyfikacyjnej. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 Procedura prowadzenia dokumentacji związanej z bezpieczeństwem ucznia 

 

§ 27 
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1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca zbiera od rodziców dane osobowe 

uczniów oraz inne informacje o dziecku (według przyjętego przez szkołę wzoru - załącznik 

nr 4) oraz oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców, 

filmowania, fotografowania i upubliczniania ich wizerunku (według przyjętego przez 

szkołę wzoru - załącznik nr 4a). 

2. Rodzice podpisują oświadczenia dotyczące samodzielnych powrotów dziecka do domu po 

skończeniu zajęć oraz odbierania dziecka ze szkoły, a także zobowiązanie do zgłaszania 

nieobecności dziecka w szkole (według przyjętego przez szkołę wzoru – załącznik nr 2). 

3. Nazwiska dzieci posiadających pozwolenie na samodzielny powrót do domu, a także 

nazwiska osób, które będą odbierały uczniów ze szkoły wychowawca umieszcza  

w dzienniku lekcyjnym. 

4. Wychowawca zbiera od rodziców oświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach 

rewalidacyjnych, lekcjach religii, wycieczkach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych 

(według przyjętego przez szkołę wzoru – załącznik nr 3). 

5. Wychowawcy oddziałów IV - VIII klasy  szkoły podstawowej zbierają od rodziców uczniów                      

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oświadczenia w przypadku, gdy 

rodzic rezygnuje z udziału dziecka w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” (według  

przyjętego przez szkołę wzoru – załącznik nr 3a.) 

6. Dokumentację związaną z bezpieczeństwem ucznia w szkole (oświadczenia, 

usprawiedliwienia i zwolnienia z zajęć, notatki o zachowaniach itp.) wychowawca 

gromadzi i przechowuje w teczce ucznia do końca danego roku szkolnego. 

7. Szkoła prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów – sekretariat szkoły. Rejestr zawiera 

datę, godzinę i cel wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, 

liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 28 

1. Z tekstem Regulaminu powinni być zapoznani wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice 

lub opiekunowie prawni uczniów. 
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2. Zmian w strukturze i treści Regulaminu oraz jego załączników dokonuje się na wniosek 

dyrektora szkoły lub nauczycieli. 

3. Zmiany mogą być dokonywane w szczególności w związku ze zmianami w podstawach 

prawnych oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

 

§ 29 

1.  Tekst Regulaminu wraz z załącznikami sporządza się w 2 egzemplarzach i opatruje pieczątką 

szkoły w nagłówku; na końcu Regulaminu umieszcza się pieczątkę i podpis dyrektora szkoły, 

a na każdej stronie parafki podpisu. 

2.  Regulamin jest przechowywany w dokumentacji dyrektora szkoły, a jego kserokopia 

udostępniana w bibliotece szkolnej. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 30 maja 2019 r. 

 

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 


