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ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach.  

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i 

stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły 

oraz w środowisku społecznym wynikających w szczególności:  

a) z niepełnosprawności,  

b) z niedostosowania społecznego,  

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  

d) z zaburzeń zachowania lub emocji, 

e) ze szczególnych uzdolnień,  

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,  

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,  

h) z choroby przewlekłej,  

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,  

j) z niepowodzeń edukacyjnych,  

k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami 

środowiskowymi,  

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą.  
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3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom 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. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom 

nauczyciele, wychowawcy klas i inni specjaliści wykonujący w szkole zadania z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 

współpracy z:  

a) rodzicami uczniów,  

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi,  

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,  

d) innymi szkołami, 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  

a) ucznia,  

b) rodziców ucznia,  

c) dyrektora szkoły, 

d) nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia              

z uczniem,  

e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

f) poradni,  

g) asystenta edukacji romskiej, 

h) pomocy nauczyciela, 
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i) pracownika socjalnego, 

j) asystenta rodziny, 

k) kuratora sądowego, 

l) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i 

specjalistów, a także w formie:  

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,  

b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym,  

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,  

f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

g) porad i konsultacji, 

h) warsztatów. 

10.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom 

uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

11.  Nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści: 

a) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów,  

b) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów, 

c) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniające 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły, 

d) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 

funkcjonowania, 
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e) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym. 

12.  Nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści prowadzą w szczególności: 

a) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na 

celu rozpoznanie u uczniów: 

• trudności w uczeniu się, w tym, w przypadku uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności 

językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 

uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

• szczególnych uzdolnień, 

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w 

trakcie bieżącej pracy z uczniami. 

13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają 

uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym 

wychowawcę klasy. 

14. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie 

objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 

pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę oraz we współpracy                   

z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-

pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz 

bieżącej pracy z uczniem. 

15. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że 

konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

formach, o których mowa w pkt. 9 ppkt. a-g, dyrektor szkoły na wniosek 

wychowawcy klasy ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

16. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę 

określoną w arkuszu organizacji szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z 
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zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia. 

17. Wychowawca klasy lub dyrektor oraz nauczyciel planując udzielanie uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub 

oraz – w zależności od potrzeb – z innymi podmiotami, o których mowa w pkt. 

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinię poradni planowanie udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniach 

lub opiniach. 

18.  Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi w formach, o których mowa w pkt. 9 ppkt.a-g oceniają efektywność 

udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na 

celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

19. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w pkt. 17 wynika, że mimo 

udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie 

następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły, za zgodą 

rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem                            

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

20.  Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom w szkole. 

21.  Do zadań koordynatora należy: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w 

tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej,  
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b) powiadamianie dyrektora szkoły, rodziców ucznia oraz innych 

specjalistów o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, 

c) przechowywanie dokumentacji w zakresie udzielania przez szkołę 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d) udzielanie porad, konsultacji i pomocy nauczycielom w zakresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e) występowanie z wnioskami do dyrektora szkoły z propozycjami szkoleń i 

dokształcania nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

f) współpraca i konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Lęborku oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami. 

22.  Do zadań pedagoga szkoły należy w szczególności:  

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w 

tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,  

c) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów dzieci i młodzieży, 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 
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f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych, 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

h) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w 

tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

23.  Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:  

a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych 

w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego 

uczniów, 

b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji 

dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów 

i eliminowania jej zaburzeń, 

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w 

tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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24.  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej,  

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,  

c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów,  

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę, 

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu,  

f) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

25.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

a) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu 

rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 

terapeutycznych, 

b) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów, 

e) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
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edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i 

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w 

życiu szkoły, 

f)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

ZASADY OKREŚLAJĄCE FORMĘ OPIEKI NAD UCZNIAMI 
NIEUCZESTNICZĄCYMI W RELIGII, ZWOLNIONYMI Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO  
 

1. dotyczy: uczniów nieuczestniczących w lekcji religii 

• Uczeń, który na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna nie uczestniczy w 

lekcji religii (w przypadku środkowej lekcji), ma obowiązek zgodnie z 

oświadczeniem podpisanym przez rodzica i ucznia przebywać w świetlicy 

(dzieci klas edukacji wczesnoszkolnej) lub w bibliotece szkolnej 

(uczniowie klas 4-8).  

• Odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i kontrola frekwencji należy 

do obowiązków wychowawcy świetlicy lub nauczyciela bibliotekarza, 

którzy prowadzą rejestr uczniów przebywających w świetlicy lub 

bibliotece szkolnej podczas trwania zajęć lekcyjnych. W przypadku 

nieobecności ucznia w bibliotece szkolnej, nauczyciel bibliotekarz wysyła 

informację do rodzica/opiekuna prawnego/ za pomocą komunikatora w 

dzienniku elektronicznym. 

• W przypadku pierwszej i ostatniej godziny rozkładu zajęć danej klasy na 

pisemny wniosek / oświadczenie rodzica uczeń może być zwolniony z 

konieczności przebywania w tym czasie w świetlicy lub w bibliotece 

szkolnej.  W przypadku pierwszej godziny lekcyjnej uczeń przychodzi do 

szkoły później, a na ostatniej może opuścić szkołę. 

• Uczniowie klas 4-8 na wniosek rodzica, zgodnie z oświadczeniem może 

opuścić teren szkoły w przypadku środkowej lekcji religii. 

Odpowiedzialność za ucznia ponosi w tej sytuacji rodzic. 
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2. dotyczy: uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego 

•   Uczeń korzysta z długoterminowego zwolnienia z zajęć wychowania 

fizycznego na podstawie podania rodzica, orzeczenia lekarskiego i pisemnej 

decyzji dyrektora szkoły. 

•  W czasie trwania zajęć uczeń przebywa w miejscu odbywania zajęć pod 

opieką nauczyciela prowadzącego lekcję. 

•  Odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i kontrola frekwencji należy do 

obowiązków nauczyciela wychowania fizycznego. 

•  Podczas lekcji uczeń może być pomocny nauczycielowi przy wykonywaniu 

jego pracy.  

• Jeżeli WF jest na pierwszych lekcjach, uczeń może później przyjść do szkoły 

bądź WF jest na ostatnich lekcjach, uczeń może iść wcześniej do domu, 

wymagana jest zgoda rodzica. 

ZASADA POSTĘPOWANIA POLICJI PODCZAS WYKONYWANIA 
CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH WOBEC UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 W LĘBORKU 
 

(w nawiązaniu do opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

i Sportu, Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy 

szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i  

demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją) 

 

Art. 37 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich upoważniają policję do: 

• przesłuchania nieletniego, 

• przesłuchania świadków, 

• zatrzymania nieletniego i umieszczenia go w Policyjnej Izbie Dziecka. 

Działania te podejmuje Policja w sytuacjach niecierpiących zwłoki, tylko wówczas, 

gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przez nieletniego czynu karalnego oraz gdy 

niezbędne jest zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa lub wykroczenia, z 

uwagi na niebezpieczeństwo ich utraty lub zniekształcenia. Na mocy art. 37, art. 39 i 
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art. 40 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, wymienione czynności Policja 

może wykonywać samodzielnie, tzn. przed wszczęciem postępowania przez sędziego 

rodzinnego. Należy podkreślić, że niezbędne czynności procesowe o charakterze 

zabezpieczającym, czynności niecierpiące zwłoki oraz czynności sprawdzające 

podjęte przez policję, podlegają nadzorowi sędziego rodzinnego.  

Przesłuchanie nieletniego sprawcy wymaga zachowania następujących zasad: 

• zapewnienia nieletniemu pełnej swobody wypowiadania się, 

• wysłuchania nieletniego w warunkach zbliżonych do naturalnych, w miarę 

możliwości w miejscu jego zamieszkania, 

• przesłuchania nieletniego w obecności rodziców lub opiekuna albo obrońcy, 

a niekiedy w obecności nauczyciela lub innych osób. 

Obowiązkiem Policji jest więc zapewnienie przy przesłuchaniu obecności rodziców 

lub opiekunów, lub obrońcy nieletniego. W przypadku niemożliwości zapewnienia 

obecności którejś z wymienionych osób, Policja może wezwać nauczyciela lub 

przedstawiciela organizacji społecznej zainteresowanej sprawami wychowawczymi. 

Przez niemożność wzięcia udziału rodziców lub opiekuna w przesłuchaniu należy 

rozumieć przeszkodę natury faktycznej, której w danej sytuacji nie można pokonać, 

np. choroba, znaczna odległość od miejsca zamieszkania. Przesłuchanie nieletniego 

sprawcy czynu karalnego bez udziału którejkolwiek z wymienionych osób stanowi 

istotne naruszenie procedury i uzasadnia złożenie zażalenia. Nie jest natomiast 

uchybieniem procesowym przesłuchanie nieletniego w obecności tylko jednego z 

rodziców. 

W przypadku przesłuchania ucznia, który ukończył 17 rok życia, podejrzewanego o 

popełnienie czynu zabronionego - przepisy kodeksu postępowania karnego nie 

uwzględniają obecności żadnych innych osób, w tym także rodziców, a uczestnictwo 

osób trzecich zależy od zgody prowadzącego postępowanie. 

Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w 

art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 

lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach 

określonych w kodeksie karnym, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju 
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sprawcy, jego warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli 

poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. 

Wówczas zatem, podobnie jak przy przesłuchaniu ucznia, który ukończył 17 lat, nie 

jest przewidziana obecność rodziców lub innych osób. Czynności procesowe 

wykonywane przez policjantów prowadzone są tak, jak wobec osób pełnoletnich i 

oparte są na przepisach kodeksu postępowania karnego. 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i kodeks postępowania karnego nie 

normują kwestii udziału osób trzecich w przesłuchaniu świadka niepełnoletniego. Art. 

171 § 3 kodeksu postępowania karnego dopuszcza możliwość przesłuchania osoby, 

która nie ukończyła 15 lat w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego 

opiekuna, chyba, że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie. Żaden przepis nie 

nakazuje przesłuchania niepełnoletniego świadka w obecności osoby trzeciej. Do 

przesłuchania nieletniego świadka nie ma zastosowania art. 39 ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich, wymagający obecności rodziców, opiekunów albo innych 

wskazanych osób. Obecność rodziców w przesłuchaniu wynika z moralnego prawa do 

opieki oraz uregulowania zawartego w art. 95 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

który stanowi, że dziecko pozostaje pod pieczą rodziców. Oznacza to, że wzywając 

dziecko, należy wezwać również jego rodziców lub opiekunów, pod których pieczą 

dziecko pozostaje. W przypadku braku możliwości przesłuchania w obecności 

przedstawicieli ustawowych można przesłuchać małoletniego świadka w obecności 

pedagoga szkolnego lub nauczyciela. 

 W przypadku zatrzymania nieletniego policjant zobowiązany jest: 

• natychmiast poinformować zatrzymanego nieletniego o przyczynach 

zatrzymania, 

• pouczyć nieletniego o jego prawach i obowiązkach, 

• sporządzić protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje nieletni za 

pokwitowaniem odnotowanym na oryginale protokołu, 

• niezwłocznie zawiadomić o zatrzymaniu nieletniego jego rodziców lub 

opiekunów, 
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• niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zatrzymania, 

zawiadomić właściwy sąd rodzinny. 

 

W sytuacji zatrzymania ucznia, który ukończył 17 rok życia, ustawodawca nie nałożył 

na organy prowadzące postępowanie karne wyjaśniające, obowiązku powiadamiania 

osób trzecich. Obowiązek ten istnieje w przypadku zatrzymania procesowego 

związanego z osadzeniem, tylko wtedy, gdy zatrzymany tego żąda. 

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14 Ustawy o Policji, podczas wykonywania 

czynności służbowych policjanci mają obowiązek poszanowania godności obywateli 

oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.  

Czynności służbowe mogą polegać na: 

• legitymowaniu osób, 

• zatrzymywaniu osób, 

• obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-

rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych, także i 

dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom, 

• przeprowadzaniu kontroli osobistej, 

• przeszukaniu osób, pomieszczeń i rzeczy, 

• utrwalaniu dowodów procesowych. 

Każdorazowo, przed rozpoczęciem czynności służbowych w szkole, policjant 

zobowiązany jest do skontaktowania się z dyrektorem szkoły lub osobą zastępującą 

dyrektora, w celu przekazania niezbędnych danych: 

• stopnia służbowego, imienia i nazwiska, 

• nazwy jednostki policji, telefonu do dyżurnego jednostki. 

Po okazaniu legitymacji służbowej, policjant winien zapoznać dyrektora szkoły lub 

osobę, która go zastępuje, z powodami swojej obecności w szkole oraz powodami 

podjęcia czynności służbowych wobec ucznia w stopniu, na jaki pozwala dobro ucznia 

i dobro postępowania wyjaśniającego. 

Dyrektor szkoły zobowiązany jest: 
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• stworzyć policjantowi odpowiednie warunki do wykonywania czynności 

służbowych, podejmowanych wobec ucznia, mając na względzie dobro 

ucznia i sprawy, 

• niezależnie od obowiązku policji, do niezwłocznego powiadomienia 

rodziców lub opiekunów ucznia o czynnościach podjętych przez policję. 

 

ZASADY UDZIAŁU UCZNIÓW W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH 

 

DOTYCZY: zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, kół zainteresowań, kół 

przedmiotowych, sportowych 

      Uczeń ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych 

prowadzonych w formie: kół przedmiotowych, kół zainteresowań, kół 

sportowych, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, konsultacji, projektów  

szkolnych.  

Podczas zajęć pozalekcyjnych uczeń przebywa pod opieką nauczyciela 

prowadzącego. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem na dany 

rok szkolny. Aktywne uczestniczenie w różnych formach zajęć 

pozalekcyjnych może mieć wpływ na podwyższenie oceny z przedmiotu 

bądź też zachowania. 

ZASADY KIEROWANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- 
WYRÓWNAWCZE 

 

• Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze organizuje się dla wszystkich 

uczniów, szczególnie dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (na podstawie opinii i orzeczeń PPP oraz wskazanych przez 

nauczyciela prowadzącego, wychowawcę). Mają one na celu uzupełnienie 

bieżących zaległości oraz z wcześniejszych etapów nauczania. 

• Na zajęcia uczniowie kierowani są przez nauczyciela przedmiotu, na 

podstawie orzeczeń i opinii PPP oraz bieżącej obserwacji ucznia. 
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• O skierowaniu ucznia na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rodziców za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, informuje nauczyciel przedmiotu ze 

wskazaniem terminu odbywania się zajęć.  

• Podczas zajęć uczeń jest pod opieką nauczyciela prowadzącego. 

• Za zgodą dyrektora i nauczyciela prowadzącego na zajęcia dydaktyczno– 

wyrównawcze w wyjątkowych przypadkach mogą uczęszczać uczniowie, 

którzy z usprawiedliwionych powodów opuścili część zajęć 

edukacyjnych. Na zajęcia uczęszczają do momentu uzupełnienia 

zaległości. 

• Wszystkich uczniów obowiązuje przestrzeganie frekwencji na zajęciach. 

Bezpodstawne nieobecności mogą przyczynić się do skreślenia z listy. 

• Frekwencja na zajęciach jest monitorowana przez nauczyciela 

prowadzącego.  

• O nieobecności na zajęciach nauczyciel prowadzący informuje rodziców 

ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY I SPOSOBY 
ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

 

• Zasady współdziałania organów szkoły: 

 Dyrektor, na wniosek poszczególnych organów szkoły, udziela im 

pomocy organizacyjnej oraz zapewnia obsługę administracyjną. 

 Dyrektor w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły oraz 

efektywnego rozwiązywania problemów czy sporów, może za zgodą 

poszczególnych organów szkoły organizować spotkania z ich 

przedstawicielami. 

  Rada Rodziców może występować do dyrektora lub Rady Pedagogicznej 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw związanych ze 

szkołą. 

 Samorząd Uczniowski może przedstawić dyrektorowi lub Radzie 

Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach.  
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 Wszystkie organy szkoły mają prawo do swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, określonych w 

Statucie szkoły oraz na podstawie obowiązujących regulaminów. 

• W sytuacji wystąpienia sporów między organami szkoły, głównym ich 

obowiązkiem jest dążenie do rozstrzygnięcia tychże na terenie szkoły. 

• Sposoby rozwiązywania konfliktów: 

• Mediatorem może być: 

a) wychowawca klasy w sporach między: 

• uczniami, 

• uczniami i nauczycielem przedmiotu, 

• rodzicem i nauczycielem przedmiotu, 

b) pedagog szkolny w sporach między: 

• uczniami 

• uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja         

wychowawcy nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, 

• uczniem i wychowawcą, 

c) dyrektor lub z jego upoważnienia wicedyrektor w konfliktach między: 

• uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do 

rozwiązania sporu, 

• uczniem i nauczycielem lub wychowawcą (patrz jw.), 

• nauczycielami, 

• nauczycielem a innym pracownikiem szkoły. 

• Sprawy sporne między dyrektorem a pracownikiem szkoły rozpatrywane są 

przez: 

-Radę Pedagogiczną na posiedzeniu prowadzonym przez 

wicedyrektora szkoły. 

- skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez organ prowadzący  

szkołę, jeżeli na jej terenie nie uda się rozwiązać konfliktu. 

• Spory pomiędzy uczniem, rodzicem/ prawnym opiekunem a nauczycielem czy  

innym pracownikiem szkoły powinny być zgłaszane wychowawcy klasy, który  
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jest zobowiązany do rozpoznania wszystkich okoliczności sporu. Osobą       

wspomagającą działania może być pedagog szkolny. Wychowawca informuje        

o swoich działaniach dyrektora. 

• W przypadku naruszenia praw ucznia (konflikt pomiędzy uczniem                     

a pracownikiem szkoły): 

a) uczeń powinien zgłosić ten fakt wychowawcy, który jest zobowiązany do 

rozpatrzenia wszystkich okoliczności sporu, 

b)  osobą wspomagającą działania może być pedagog szkolny.  

c) Wychowawca informuje o zaistniałym konflikcie i podjętych w tej 

sprawie działaniach dyrektora. 

• Uczeń, rodzic, nauczyciel lub pracownik szkoły ma prawo zwrócić się 

bezpośrednio do dyrektora lub wicedyrektora, który podejmuje działania 

wyjaśniające okoliczności sporów. 

• W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia konfliktu lub w razie, 

gdy podjęte decyzje nie satysfakcjonują rodziców, nauczyciela lub innego  

pracownika szkoły, mogą oni zwracać się - w zależności od rodzaju sprawy - do 

organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Rozstrzygnięcia w/w organów są ostateczne i wiążące obie strony. 

 

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z WYBRANYCH ZAJĘĆ 
LEKCYJNYCH 

 

DOTYCZY: uczniów nieuczestniczących w lekcji religii 

• Uczeń, który nie uczestniczy w lekcji religii, ma obowiązek przebywania w 

czasie trwania zajęć w świetlicy szkolnej (uczniowie edukacji wczesnoszkolnej) 

lub bibliotece szkolnej (uczniowie klas 4-8). 

• Odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i kontrola frekwencji należy do 

obowiązków nauczyciela świetlicy lub nauczyciela bibliotekarza.  

• Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodzica, uczeń może przebywać poza 

terenem szkoły na jego odpowiedzialność. 
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• Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który 

samowolnie opuści szkołę. 

• W przypadku pierwszej i ostatniej godziny planu lekcji danej klasy uczeń może 

być zwolniony na pisemny wniosek rodzica. 

 

DOTYCZY: uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego 

 

• Uczeń korzysta z długoterminowego zwolnienia z zajęć wychowania 

fizycznego na podstawie orzeczenia lekarskiego i pisemnej decyzji dyrektora 

szkoły. 

• W czasie trwania zajęć uczeń przebywa w miejscu odbywania zajęć pod opieką 

nauczyciela prowadzącego lekcję. 

• Odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i kontrola frekwencji należy do 

obowiązków nauczyciela wychowania fizycznego. 

• Obecność ucznia podczas zajęć wychowania fizycznego jest niezbędna do tego, 

aby uczeń zapoznał się z treściami podstawy programowej tego przedmiotu. 

• W przypadku ucznia zwolnionego z zajęć na basenie (jeśli taka forma zajęć w 

ramach wychowania fizycznego obowiązuje w danym roku szkolnym), 

obowiązek sprawowania nad nim opieki należy do osoby wskazanej przez 

dyrektora szkoły. 

• W przypadku pierwszej i ostatniej godziny planu lekcji danej klasy uczeń może 

być zwolniony na pisemny wniosek rodzica. 

• Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych przez rodzica traktowane jest jako 

nieobecność usprawiedliwiona. 

• Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych na podstawie: 

a) pisemnego wniosku rodzica, 

b) zalecenia pielęgniarki szkolnej, 

c) decyzji wychowawcy klasy lub innego nauczyciela. 

d) decyzji wicedyrektora,  

e) decyzji pedagoga szkolnego. 
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• Potwierdzone przez wychowawcę klasy lub wicedyrektora zwolnienie z zajęć 

lekcyjnych uczeń przekazuje pracownikowi obsługi w szatni szkolnej, co 

stanowi podstawę do otwarcia szatni przez pracownika obsługi i wydania 

odzieży i obuwia. 

• W sytuacjach problemowych wychowawca lub wicedyrektor kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia zasad opieki nad uczniem 

zwolnionym z zajęć. 

• W sytuacji złego samopoczucia ucznia, obowiązkiem rodzica jest odebrać 

ucznia ze szkoły. Kiedy nie jest to możliwe, dziecko za zgodą rodzica wraca 

samodzielnie do domu, a odpowiedzialność prawna spoczywa wówczas na 

rodzicu.  

• Nauczyciel zwalniający ucznia reprezentującego szkołę w konkursie, zawodach 

sportowych, jest zobowiązany do pozostawienia na tablicy ogłoszeń w pokoju 

nauczycielskim, pisemnego wykazu uczniów zwalnianych z określonej ilości 

godzin lekcyjnych. Na tej podstawie wychowawca usprawiedliwia nieobecność 

ucznia na zajęciach. Zwolnienie ucznia w w/w przypadku wymaga akceptacji 

dyrekcji szkoły. 

ZASADY NOSZENIA IDENTYFIKATORÓW PRZEZ UCZNIÓW 
                (nie obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022) 

• Identyfikatory obowiązują wszystkich uczniów szkoły. 

• Identyfikator zawiera imię, nazwisko ucznia, jego zdjęcie i nazwę klasy, do 

której uczęszcza. 

• Wychowawcy klasy zobowiązani są do przekazania uczniom informacji na 

temat zasad obowiązku noszenia przez nich identyfikatorów.  

• Uczniowie zobowiązani są nosić identyfikatory w sposób widoczny, zarówno w 

czasie zajęć lekcyjnych, jak i na przerwach. 

• Ochrona szkoły ma prawo wylegitymować ucznia przed wejściem do szkoły. 

• Nauczyciele przed wejściem do klas sprawdzają, czy uczniowie mają 

identyfikatory zawieszone na szyi. 
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• W sytuacji braku identyfikatora nauczyciel prowadzący zajęcia odnotowuje 

uwagę w dzienniku lekcyjnym. 

• Jeżeli uczeń notorycznie nie nosi identyfikatora, wychowawca nakłada 

stosowną karę. 

• Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian: 

a) dopisywanie innych informacji na plakietce, 

b) zmian fotografii,  

c) danych osobowych, 

d) dokładania innych plakietek, wizytówek, itp. 

• W sytuacji, gdy uczeń zniszczy lub zgubi identyfikator, zgłasza fakt 

sekretarzowi szkoły, a następnie stosuje się do wydanych zaleceń. 

 

ZASADY KONTAKTÓW Z RODZICAMI 
 

• Miejscem kontaktów rodziców/ prawnych opiekunów z nauczycielami jest 

szkoła.  

• Kontakty rodziców/ prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się 

według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu 

organizacyjnym z rodzicami we wrześniu.  

• Informacje o zebraniach z rodzicami zamieszczone są na stronie internetowej 

szkoły.  

• Spotkania odbywają się w formie: 

a) zebrań ogólnych z rodzicami, 

b) wywiadówek, 

c) dyżurów nauczycielskich, 

d) indywidualnych kontaktów. 

• Wychowawca za pośrednictwem dziennika elektronicznego informuje 

rodziców/ prawnych opiekunów o spotkaniu, wywiadówce. 
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• Rodzice/ prawni opiekunowie uczniów szkoły mogą dodatkowo kontaktować 

się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po 

uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem (telefonicznie, pisemnie).  

• W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również 

dyżurów) nauczyciel nie może przyjmować rodziców/ prawnych opiekunów 

ucznia. 

• Miejscem kontaktów nauczycieli na terenie szkoły są sale lekcyjne, gabinet 

dyrektora, wicedyrektora, pedagoga (nie pokój nauczycielski, korytarz szkolny). 

Poza tymi miejscami informacji nie udziela się. 

• O ewentualnych zmianach terminu spotkań z rodzicami wychowawca 

zobowiązany jest poinformować rodziców/ prawnych opiekunów pisemnie lub 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego z 3–dniowym wyprzedzeniem, 

podając datę, miejsce, godzinę spotkania. 

• W razie nieobecności rodzica/ prawnego opiekuna na zebraniu wychowawca 

może wezwać rodzica/ prawnego opiekuna do szkoły w terminie dogodnym dla 

wychowawcy. 

• Wynikłe w czasie wywiadówki sprawy trudne, wymagające udziału lub 

interwencji dyrektora szkoły, należy rozwiązać w ciągu 2 tygodni (zaraz po 

spotkaniu, informując dyrektora o zaistniałym problemie). 

• Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów 

rodzice/, prawni opiekunowie mogą kierować w następującej kolejności do: 

a) wychowawcy, 

b) nauczyciela uczącego danego przedmiotu, 

c) pedagoga szkolnego, 

a w wyjątkowych sytuacjach do: 

a) dyrektora szkoły,  

b) wicedyrektora. 
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ZASADY DZIAŁANIA WOLONTARIATU 
 

1) Podstawowa forma działania wolontariatu na terenie szkoły to SKW, czyli Szkolny 

Klub Wolontariatu.  

2) SKW musi mieć spisany i zatwierdzony (uchwałą Rady Pedagogicznej) regulamin.  

3) Zadania wolontariuszy wynikające z działalności SU muszą zostać wpisane            

w program działań samorządu.  

4) Szkolny Klub Wolontariatu musi mieć swojego opiekuna/opiekunów (koordynatora 

działań).  

5) Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie z opiekunami opracowuje roczny plan pracy i 

następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań 

poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną 

instytucją czy grupą potrzebujących, racjonalizowania pewnych problemów, 

mówienia o trudnościach i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia. 

6) Wolontariusze to uczniowie szkoły, którzy współpracują z opiekunami i 

przebywają w czasie wolontariatu po opieką osób starszych, pracowników szkoły. 

Wolontariusze muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela 

ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego, który czytelnym podpisem 

potwierdza swoją zgodę na działalność dziecka w SKW. 

7) Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole. 

8) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli 

wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponoszą 

opiekunowie SKW. 

9) Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w SKW, poza godzinami szkolnymi, 

powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia. 
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