
 
 

 

 

  

SP nr 166 w Łodzi 

PROCEDURY 
OBOWIĄZUJĄCE 
W SZKOLE 
 



 
 

I 

PROCEDURA ORGANIZACJI JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI 

PRZEDMIOTOWEJ NA TERENIE MIASTA ŁODZI 

 

1. Wycieczki przedmiotowe są inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

obowiązującego programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów 

pokrewnych. 

2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań  

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania  

i umiejętności specjalistycznych. 

3. Wychowawca na pierwszym zebraniu z rodzicami zbiera ich pisemne zgody na udział dziecka 

w jednodniowych wycieczkach na terenie Łodzi raz na cykl kształcenia, które przechowuje  

w teczce pracy wychowawcy. 

4. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym,  

a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o celu, 

trasie, harmonogramie i zasadach BHP. 

5. Zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek  

i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 5a ustawy  

z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.” 

6. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, imię i nazwisko kierownika oraz 

liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły. 

Funkcję kierownika i opiekuna może pełnić ta sama osoba, gdy uczestniczy w wycieczce  

z jedną klasą realizując podstawę programową.   

7. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi zał. 1. (załącznik do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1516))  

8. Kartę wycieczki kierownik wycieczki przedstawia dyrektorowi szkoły do akceptacji  

co najmniej 2 dni przed terminem wycieczki/imprezy. 

9. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel. 

10. Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości  

na wycieczki powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów. 

11. Opiekun w szczególności: 

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,  

b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki  

lub imprezy,  



 
 

c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

d) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,    

e)  wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU NA WYCIECZCE 

 

1. Jeżeli w czasie wycieczki któryś z jej uczestników ulegnie wypadkowi, kierownik wycieczki 

oraz opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

2. Jeżeli poszkodowany wymaga opieki specjalistycznej, w tym interwencji Pogotowia 

Ratunkowego, decyzję o wezwaniu Pogotowia podejmuje kierownik wycieczki. 

3. Kierownik wycieczki ma obowiązek zawiadomienia o zaistniałym wypadku rodziców  

i dyrektora szkoły. 

4. W przypadku stwierdzenia, że przyjazd Pogotowia Ratunkowego może się opóźniać,  

a obrażenia na to zezwalają, poszkodowany może zostać odwieziony w towarzystwie 

opiekuna do najbliższego szpitala autokarem. 

5. Jeżeli zapadnie decyzja o pozostawieniu dziecka w szpitalu, opiekunowie telefonicznie 

informują rodziców i dyrektora szkoły o pozostawieniu dziecka w szpitalu.  

6. Kierownik wycieczki wyznacza opiekuna, który towarzyszy dziecku w szpitalu do czasu 

przyjazdu jego rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W SZKOLE 

 

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 

a) W sytuacji podejrzenia o stosowanie przemocy przez ucznia nauczyciel zgłasza swoje 

przypuszczenia wychowawcy klasy. 

b) Jeśli przypuszczenia nauczyciela potwierdzają się, wychowawca rozmawia                         

z uczniem/ofiarą i udziela mu wsparcia. 

c) Wychowawca zawiadamia pedagoga, a pedagog dyrektora i koordynatora do spraw 

bezpieczeństwa. 

d) Wychowawca informuje o zajściu rodziców/opiekunów prawnych ofiary i agresora przez 

dziennik elektroniczny lub wpis do zeszytu korespondencji.  

 

2.  DIAGNOZA STANU I POTRZEB AGRESORA I OFIARY 

Wyjaśnienie problemu poprzez rozmowę z agresorem i ofiarą dokonuje pedagog we 

współpracy z wychowawcą klasy. W poważnych przypadkach pedagog po porozumieniu  

z dyrektorem szkoły razem z zespołem wychowawczym wzywa rodziców/opiekunów 

prawnych do szkoły. 

 

3.  ROZWIĄZANIE PROBLEMU 

Jednocześnie prowadzone są działania z agresorem, ofiarą i klasą. 

 

AGRESOR 

a) Rozmowa pedagoga z agresorem w obecności rodzica/opiekuna prawnego. 

b) Spisanie kontraktu z rodzicem/opiekunem prawnym i dzieckiem. 

c) Wspólne ustalenie kary i zadośćuczynienia. 

d) W przypadku niewywiązywania się rodzica/opiekuna prawnego i dziecka z kontraktu, 

stosuje się (według kolejności): 

■ Powtórne spotkanie z rodzicem/opiekunem prawnym, poinformowanie go  

o konsekwencjach. 

■ Pedagog w porozumieniu i za zgodą dyrektora kieruje pismo na Policję w celu 

przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej. 

■ Pedagog w porozumieniu i za zgodą dyrektora kieruje pismo do Sądu Rodzinnego. 



 
 

 

OFIARA 

a) Rozmowa pedagoga z uczniem w obecności rodzica/opiekuna prawnego. 

b) W razie zaistnienia takiej potrzeby pedagog po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy    

i za zgodą rodzica/opiekuna prawnego podejmuje decyzję o objęciu dziecka pomocą na 

terenie szkoły. 

 

DZIAŁANIA PODJĘTE Z KLASĄ 

a) Zajęcia profilaktyczne w klasie prowadzone przez pedagoga szkolnego, specjalistów. 

b) Wpływanie na postawy uczniów (rozmowy indywidualne z uczniami, pogadanki, 

zajęcia cykliczne prowadzone na zajęciach z wychowawcą). 

 

W razie stwierdzenia braku skuteczności podejmowanych działań wychowawca, pedagog  

i koordynator do spraw bezpieczeństwa w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują 

decyzję o dalszych krokach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

WANDALIZMU LUB AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 

 

 

1. Nauczyciel reaguje na zachowanie agresywne i je przerywa. 

2. Informuje wychowawcę klasy o zdarzeniu. 

3. Nauczyciel rozmawia z uczniem/uczniami (ewentualnie w obecności świadka zdarzenia) - 

identyfikuje ofiarę, agresora, świadka, ocenia zdarzenia i wyciąga wnioski. 

4. Informuje rodziców/prawnych opiekunów ofiary/sprawcy o zaistniałej sytuacji, jeśli sytuacja 

tego wymaga. 

5. Nauczyciel sporządza notatkę o zaistniałym zdarzeniu w zeszycie korespondencji  

lub dzienniku i przekazuje informację wychowawcy.  

6. Wychowawca informuje pedagoga o powtarzających się agresywnych zachowaniach ucznia. 

W takich wypadkach  uczeń zostaje objęty na terenie szkoły opieką zgodnie z procedurą 

„Zapobieganie przemocy w szkole”. 

7. W sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ucznia wzywa się natychmiast karetkę  

i postępuje się zgodnie z procedurą „Wypadek ucznia”. 

8. Wychowawca ustala sankcje w stosunku do ucznia/uczniów w oparciu o Statut Szkoły. Za akt 

wandalizmu wychowawca może pozbawić ucznia przywilejów pozalekcyjnych (np. wyjścia 

klasowe, dyskoteka, itp.).  

9. W przypadku wandalizmu rodzice/prawni opiekunowie ucznia naprawiają wyrządzone 

szkody lub uiszczają opłatę za ich naprawę. 

 

 

 

 



 
 

V 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZANIEDBYWANIA UCZNIÓW 

PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW POD WZGLĘDEM 

ZDROWOTNYM ORAZ ZAPEWNIANIA PODSTAWOWYCH POTRZEB 

ŻYCIOWYCH 

 

1. Wychowawca poprzez obserwację i rozmowę z uczniem diagnozuje sytuację rodzinną  

i potrzeby życiowe dziecka. 

2. W przypadku podejrzenia zaniedbania ucznia przez rodziców/prawnych opiekunów 

wychowawca wzywa ich do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy. Przedstawia swoje 

spostrzeżenia i proponuje podjęcie koniecznych działań w celu wyeliminowania problemu. 

Udziela wsparcia w rozwiązaniu sytuacji i wskazuje możliwość kontaktu z instytucjami 

wspierającymi rodzinę, np. z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Wychowawca 

przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom listę instytucji, z których pomocy mogą 

skorzystać. Odnotowuje ten fakt w dzienniku.  

3. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego,  

który przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami, podczas której ustala 

przyczyny i uświadamia konsekwencje zaniedbywania dziecka. Sporządza notatkę z odbytej 

rozmowy, w której rodzic zobowiązuje się do poprawy sytuacji dziecka. 

4. Przy braku współpracy z rodzicami /prawnymi opiekunami ucznia, dyrektor szkoły  

w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia Policję i/lub Sąd 

Rodzinny wskazując na niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZANIEDBYWANIA  

PRZEZ UCZNIÓW WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

 

1. Nauczyciel rozmawia z uczniem i wskazuje mu zaniedbania szkolne (zaległości z podstawy 

programowej, zaniedbania w zakresie wyposażenia w podstawowe przybory szkolne, rzeczy 

niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego, spóźnienia i niską frekwencję). Nauczyciel 

wskazuje uczniowi konkretne działania naprawcze, a uczeń zobowiązuje się do ich realizacji.  

2. W razie braku poprawy zespół wychowawczy przeprowadza rozmowę z uczniem i jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami; podczas rozmowy zespół wychowawczy zobowiązuje ich 

do wypełniania obowiązków.  

3. Przy braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia pedagog  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje 

wspierające rodzinę, np. Policję, Sąd Rodzinny i MOPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VII 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA NIETYKALNOŚCI 

OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY 

 

1. Pod pojęciem naruszenia nietykalności osobistej rozumie się: agresję słowną i fizyczną,  

w tym obelżywe wyzwiska, groźby i zastraszanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

2. W przypadku naruszenia nietykalności osobistej zespół wychowawczy wzywa na rozmowę 

agresora i przeprowadza rozmowę wyjaśniającą. Z rozmowy sporządza się notatkę. 

3. Dyrektor szkoły w przypadku poważnego naruszenia nietykalności powiadamia Policję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY 

 

1. Uczeń zgłasza wychowawcy klasy fakt kradzieży. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, a następnie ewentualnymi 

świadkami, w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

3. W momencie ustalenia okoliczności kradzieży wychowawca powiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów poszkodowanego oraz sprawcy – jeśli udało się go ustalić – i odnotowuje ten fakt 

w dzienniku w rubryce  “Kontakty z rodzicami”. 

4. Wychowawca zobowiązuje sprawcę do oddania skradzionej rzeczy, ewentualnie pokrycia 

kosztów skradzionego przedmiotu. Podejmuje próbę odzyskania utraconego mienia z tym,  

że jako pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania. Prawo takie posiada Policja. 

5. W przypadku dokonania przez ucznia kradzieży obowiązuje ta sama procedura, 

 co wobec popełnienia przez ucznia niepełnoletniego czynu karalnego. 

6. Wychowawca powiadamia o zaistniałej sytuacji koordynatora do spraw bezpieczeństwa  

i dyrektora szkoły. 

7. W przypadku braku ustalenia sprawcy konieczne jest napiętnowanie czynu wobec wszystkich 

uczniów oraz wezwanie do czujności. 

8. W przypadku zgłoszenia przez rodziców faktu kradzieży na terenie szkoły przedmiotu 

należącego do dziecka, wychowawca podejmuje próbę ustalenia okoliczności zdarzenia.  

O zaistniałej sytuacji powiadamia koordynatora do spraw bezpieczeństwa oraz dyrektora 

szkoły.  

9. Przy braku obiektywnych dowodów wskazujących na dokonanie kradzieży szkoła nie ma 

obowiązku powiadamiania o tym fakcie Policji. Rodzice/prawni opiekunowie muszą to zrobić 

samodzielnie, jeśli uznają to za zasadne. 

10. Monitoring wizyjny udostępniany może być tylko i wyłącznie organom ścigania. 

 

 

 



 
 

IX 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY UCZEŃ UŻYWA 

TELEFONU KOMÓRKOWEGO LUB INNEGO URZĄDZENIA 

ELEKTRONICZNEGO W NIEDOZWOLONYCH SYTUACJACH 

 

1. Na terenie szkoły oraz podczas innych zajęć organizowanych poza szkołą obowiązuje zakaz 

używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych  zgodnie ze Statutem 

Szkoły. 

2. Używanie telefonu komórkowego dozwolone jest wyłącznie w sytuacji konieczności 

skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi (w uzasadnionych przypadkach). 

W innych sytuacjach nauczyciel odbiera urządzenie, przy czym uczeń zobowiązany jest do 

wyłączenia urządzenia. 

3. Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel oddaje do 

sekretariatu szkoły, prosząc panią sekretarkę o powiadomienie rodziców/opiekunów 

prawnych.  

4. Fakt odbioru telefonu/urządzenia  rodzic potwierdza w sekretariacie szkoły w specjalnym 

zeszycie. 

5. Nauczyciel, który odebrał uczniowi urządzenie zobowiązany jest w dzienniku wpisać 

negatywną uwagę. 

6. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego, nauczyciel informuje o tej sytuacji wychowawcę klasy, który wzywa do 

szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia do osobistego zgłoszenia się po jego odbiór. 

7. W trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia wychowawca informuje  

o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do ustaleń określonych w Statucie 

Szkoły (w tym kryteriach ocen zachowania) i oddaje urządzenie. Fakt rozmowy zostaje 

odnotowany w dzienniku w rubryce “Kontakty z rodzicami”. 

 

 

 



 
 

X 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY UCZEŃ PRZEJAWIA 

PROBLEMY ZDROWOTNE 

 

1. Uczeń ma obowiązek zgłosić złe samopoczucie nauczycielowi lub w sekretariacie szkoły.  

2. W sytuacjach nagłych w trakcie lekcji nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły poprzez 

wyznaczonego ucznia. 

3. Uczniowi udziela się pierwszej pomocy.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni są powiadamiani o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek 

natychmiastowego osobistego odebrania dziecka ze szkoły. 

5. W przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości osobistego odebrania dziecka  

ze szkoły, może telefonicznie wyznaczyć inną osobę dorosłą, która odbierze dziecko. Osoba 

wyznaczona przez rodzica ma obowiązek napisać w sekretariacie szkoły oświadczenie,          

w którym zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za dziecko.  

6. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem,  gdy nie ma zagrożenia życia 

dziecka, uczeń pozostaje w szkole pod opieką pracowników. 

7. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka postępuje się zgodnie z procedurą 

„Wypadek w szkole”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XI 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA  

O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM 

 

Podmiotem właściwym w zakresie dowodzenia na miejscu zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym jest Policja. 

I. Zagrożenie bombowe 

1. Informację o zagrożeniu przekazać należy w przypadku Policji Ekspertowi/Dyżurnemu 

Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod niżej wymienione numery 

telefonów: 

           603 392 438 

           lub (42) 665 22 50 

           faks nr (42) 665 17 55 (10) 

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć, 

nie należy jej przekazywać osobom niepowołanym, gdyż jej niekontrolowane 

rozpowszechnianie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie 

sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego rejonu. 

2. Zawiadamiając Policję należy podać w miarę możliwości następujące informacje: 

rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, przekazana drogą 

mailową, ujawniony podejrzany przedmiot); 

treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, jej dane wynikające 

z tonu głosu: płeć, wiek, akcent; 

numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej 

przyjęcia; 

adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej; 

opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

3.  Czynności związane z zagrożeniem bombowym w pierwszej fazie wykonuje Nieetatowa 

Grupa Rozpoznania Minersko - Pirotechnicznego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 

(NGRM - P KMP w Łodzi). Następnie, w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia 

bombowego ( ujawnienia przedmiotu mogącego zawierać urządzenie lub materiał 

wybuchowy) działania prowadzi Komórka Minersko - Pirotechniczna Samodzielnego 

Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi (K - MPSPAP w Łodzi). Funkcjonariusze 

wyżej wymienionych struktur Policji określają bezpośrednią strefę zagrożenia, w której 

obrębie nie mogą znajdować się żadne inne osoby. 



 
 

4. Zagrożenie bombowe może wystąpić w postaci: 

a) otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

W tym przypadku, ponieważ nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

(ładunek lub urządzenie wybuchowe nie zostało zlokalizowane) decyzję o przeprowadzeniu 

sprawdzenia lub zarządzeniu ewakuacji podejmuje dyrektor lub kierownik administracji, 

który do czasu przybycia Policji kieruje akcją. Po przybyciu na miejsce Policja przekazuje 

dyrektorowi/kierownikowi administracji rekomendację w zakresie ewakuacji oraz przejmuje 

dalsze kierowanie działaniami. W przypadku braku zgody na ewakuację (przekazanej ustnie, 

a następnie potwierdzonej pisemnie w formie oświadczenia) rola Policji ogranicza się do 

uzgodnienia przez dowódcę z dyrektorem/kierownikiem administracji zakresu prowadzonych 

działań sprawdzających w ograniczonym zakresie. 

b) znalezienie ładunku wybuchowego lub jego atrapy: 

W przypadku zlokalizowania materiału, urządzenia wybuchowego lub ich atrapy decyzję        

o zarządzeniu ewakuacji i jej zakresie podejmuje: 

- w pierwszej fazie dyrektor/kierownik administracji 

- po przybyciu sił Policji - decyzję w przedmiotowym zakresie podejmuje dowódca 

interwencyjny 

- po przybyciu NGRM-P KMP lub K-MP SPAP – decyzję w przedmiotowym zakresie 

podejmuje dowódca wymienionych komórek minersko – pirotechnicznych 

 

UWAGA! 

Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać i zbliżać się do nich. Należy odizolować 

miejsce, w którym się znajdują. Pracownicy ochrony nie są uprawnieni do neutralizacji lub 

przemieszczania podejrzanych przedmiotów. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia 

policjantów. 

Podczas opuszczania budynku obowiązuje procedura taka jak w przypadku zagrożenia 

pożarowego. 

 

II. Sytuacja zakładnicza 

W przypadku znalezienia się w sytuacji zakładniczej należy stosować się do następujących 

zasad: 

1. Jeśli słyszysz strzały przyjmij w miarę możliwości pozycje leżącą za najbliższą osłoną. 

2. Nie stawiaj oporu, wykonuj polecenia. 

3. Nie odwracaj się tyłem do terrorystów. 

4. Nie zwracaj na siebie uwagi terrorystów. 



 
 

5. Bądź spokojny, neutralny, znajdź postawę pośrednią między agresja a pasywnością              

i uległością, nie dyskutuj. 

6. Pytaj zawsze o pozwolenie, gdy chcesz wykonać jakąś czynność. 

7. Nie wykonuj poleceń terrorystów w sposób gwałtowny. 

8. Unikaj dłuższego kontaktu wzrokowego z terrorystami, gdyż to może wzbudzać agresję. 

9. Staraj się dyskretnie obserwować oraz zapamiętać jak najwięcej szczegółów - może to 

pomóc w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz w ujęciu sprawców. 

 

III. Zagrożenie toksycznymi środkami chemicznymi i biologicznymi 

Skażenie rejonu środkami biologicznymi może mieć miejsce w wyniku ataku 

terrorystycznego z użyciem broni biologicznej, takiej jak: wirusy, bakterie oraz ich toksyn. 

Sygnał alarmowy w przypadku zagrożenia skażeniem 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

UWAGA! UWAGA! 

Osoby znajdujące się na terenie ................... około godz. ... min.... moze nastąpić skażenie....  

z kierunku.... 

Odwołanie alarmu 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

UWAGA! UWAGA! 

Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami ......................  dla ...................... 

Sygnał alarmowy w przypadku skażenia 

Dźwięk trwający 10 sek. powtarzany przez 3 minuty z przerwami 25-30 sek. 

Odwołanie alarmu 

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty. 

1. Stan zagrożenia - uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami 

Zasady postępowania: 

- włączyć odbiorniki radiowe i telewizyjne na program lokalny w celu wysłuchania 

komunikatów ostrzegawczych, stosować sie do poleceń komunikatów nadawanych przez 

obronę cywilną 

- zaalarmować i ewakuować pracowników i uczniów oraz inne osoby przebywające w strefie 

zagrożenia w kierunku pod wiatr od źródła zagrożenia, poprzecznie do kierunku wiatru 

- natychmiast zamknąć i w miarę możliwości uszczelnić wszystkie otwory wentylacyjne, 

okna i drzwi 

- w miarę możliwości przygotować wilgotne "tampony" do ochrony dróg oddechowych 



 
 

- powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających dużego 

wysiłku 

- powiadomić Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Inspekcję Sanitarną 

- do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych 

pomieszczeń oraz nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych 

- osoby przebywające na otwartej przestrzeni lub przystępujące do ewakuacji (po jej 

zarządzeniu) powinny jak najszybciej opuścić strefę niebezpieczną prostopadle do kierunku 

wiatru przenoszącego skażone powietrze  

2. Po ogłoszeniu alarmu o użyciu środków biologicznych 

Atak szybko wykryty 

Zasady postępowania: 

Oprócz podjęcia w trybie alarmowym działań opisanych wyżej , należy podjąć następujące 

działania: 

- ewakuować ludzi ze skażonych pomieszczeń i terenu 

- ograniczyć ruch ludzi na zewnątrz budynków 

- śledzić komunikaty radiowe i inne 

- stosować się do poleceń kierowników jednostek ratowniczych i dyrekcji szkoły 

Atak późno wykryty (powstały już ogniska zachorowań) 

Zasady postępowania: 

Działania w tych przypadkach muszą być zdecydowane, bardzo sprawnie kierowane                

i koordynowane. Niezbędne jest podjęcie następujących przedsięwzięć: 

- wprowadzenie kordonu sanitarnego i wydzielenie stref zakażenia 

- ścisłe stosowanie się do zaleceń dowódców specjalistycznych jednostek ratowniczych            

i medycznych 

3. Odwołanie alarmu 

Po odwołaniu alarmu o skażeniu biologicznym należy: 

- zapewnić poszkodowanym pomoc doraźną 

- usunąć zagrożenie czynnikiem biologicznym wewnątrz budynku poprzez specjalne zabiegi 

odkażające 

- wszystkie pomieszczenia dokładnie przewietrzyć 

- usunąć materiały zakażone 

- przeprowadzić specjalistyczną kontrolę bhp 

Rozpoczęcie normalnej pracy może nastąpić po usunięciu zagrożenia. 

Informacje dodatkowe 

Środki biologiczne, które mogą być zastosowane przez terrorystów to: 



 
 

- wąglik 

- ebola 

- pałeczka jadu kiełbasianego 

- dżuma 

IV. Postępowanie w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia 

A. W przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia      

z jakiegokolwiek innego powodu np. 

- brak nadawcy 

- brak adresu nadawcy 

- przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego nie spodziewamy się  

należy: 

1. Nie otwierać tej przesyłki! 

2. Umieścić przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć. 

3. Worek ten umieścić w drugim, grubym, plastikowym worku, szczelnie zamknąć, zawiązać 

supeł, zakleić taśmą. 

4. Nie przemieszczać paczki, pozostawić ją na miejscu. 

5. Powiadomić lokalny posterunek policji (997, z kom. 112), lub straż pożarną (998). Służby 

te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki. 

B. W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną 

zawartość w formie  stałej (pył, kawałki, blok, galaretę, pianę lub inną) lub płynnej  

należy: 

1. Możliwie nie naruszać zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, 

nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (zamknąć okna). 

2. Całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem. 

3. Dokładnie umyć ręce. 

4. Zaklejony worek umieścić w drugim worki, zamknąć go i zakleić. 

5. Ponownie dokładnie umyć ręce. 

6. W przypadku braku odpowiednich opakowań - unikać poruszania i przemieszczania 

przesyłki. 

Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (997 z kom. 112) lub straż pożarną 

(998). Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń. 

 

 

 

 



 
 

 

XII 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY  

(CYBERMOBBINGU) 

 

Cyberprzemoc to prześladowanie, zastraszanie, nękanie wyśmiewanie innych osób  

z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: sms, e-mail, witryny 

internetowe, fora dyskusyjne w Internecie i inne. Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy 

wymaga podjęcia w szkole konkretnych działań interwencyjnych. Aby interwencja była 

skuteczna, warto zadbać o następujące sprawy: 

1. Wprowadzić działania profilaktyczne w szkole – uświadamiające całej społeczności szkolnej 

(uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły) zasady korzystania               

i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych. 

2. Podejmować interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy). 

Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc może pochodzić z różnych źródeł.  

Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być: 

a) poszkodowany uczeń 

b) rodzice 

c) inni uczniowie – świadkowie zdarzenia 

d) nauczyciele, anonimowe zawiadomienia 

Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek cyberprzemocy interwencja powinna obejmować: 

1. Udzielenie wsparcia ofierze przemocy 

2. Zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia 

3. Wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy ucznia 

 

Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów 

elektronicznych powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane. 

1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien przekazać 

informacje wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora. 

2. Pedagog i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować 

dalsze postępowanie. 

3. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie na 

etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy. 



 
 

 

Zabezpieczenie dowodów 

1.  Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy 

zanotować: 

- datę i czas otrzymania materiału 

- treść wiadomości 

- dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) lub adres 

strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil 

2. Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi 

(odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, 

z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor  

i pedagog, rodzice, wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa 

3. Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy, jak również identyfikacji sprawcy 

warto korzystać z pomocy nauczyciela informatyki. 

Jak możesz zarejestrować dowody cyberprzemocy? 

telefon komórkowy 

Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie, zarówno tekstowe jak i nagrane na pocztę głosową 

w pamięci telefonu 

Komunikatory 

Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz również np. skopiować 

rozmowę, wkleić do dokumentu Word, zapisać i wydrukować 

Strony serwisów społecznościowych www 

Aby zachować kopie materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze Ctrl  

i Print Screen, a następnie wykonaj operację "Wklej" w dokumencie Word 

Czat 

Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz 

na ekranie, wciśnij klawisze Ctrl i Print Screen, a następnie wykonaj operację "Wklej"  

w dokumencie Word. Możesz też wydrukować interesującą cię stronę 

E - mail 

Wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się ustaleniem 

okoliczności zajścia. Zachowanie całości wiadomości, a nie tylko samego tekstu, jest bardziej 

pomocne, ponieważ zawiera informację o jej pochodzeniu. 

 

 



 
 

XIII 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GROŹBY ZACHOWANIA 

AUTODESTRUKCYJNEGO 

(W TYM ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE I ICH ZAPOWIEDZI) 

 

1. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia powiadomić pogotowie ratunkowe. 

2. Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wezwać rodziców lub prawnych opiekunów oraz poinformować ich o konieczności 

zapewniania dziecku stałej opieki. 

4. Sporządzić notatkę służbową.  

5. W przypadku wątpliwości co do możliwości zapewnienia przez rodziców lub prawnych 

opiekunów odpowiedniego wsparcia małoletniemu, powiadomić Policję. 

6. Jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole powiadomić Policję oraz w oczekiwaniu 

na funkcjonariuszy rozpytać osoby, które mogą mieć wiedzę co do okoliczności sprawy.  

7. Otoczyć ucznia opieką psychologiczno – pedagogiczną (zwołać zespół wychowawczy – 

pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy jeśli rodzina objęta jest 

nadzorem i inni) oraz współpracować z placówkami specjalistycznymi. 

8. Współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

9. Dokumentować pracę wychowawczą z uczniem i rodziną.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIV 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC POPEŁNIENIA CZYNU KARALNEGO 

PRZEZ UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO 

 

 

Czyny karalne: 

 Bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej ucznia przez 

rówieśnika lub dorosłego, w tym przemoc fizyczna. 

 Znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela przez ucznia lub dorosłego. 

 Kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy). 

 Znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego zachowania wbrew woli, 

groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu 

Internetu lub innych mediów). 

 Zniszczenie mienia, wandalizm. 

 Posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychoaktywnych 

(np. narkotyków). 

 Fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika, legitymacji 

szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, faktur, oświadczeń, usprawiedliwień od rodziców, 

podpisów w dzienniczku). 

 

Postępowanie: 

1. Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie (przerwać akt 

agresji, w miarę możliwości ująć sprawców). 

2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy. 

3. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem. 

4. Ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia. 

5. Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

6. W uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne 

(np. Straż Pożarną). 

7. Powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar (w przypadku podejrzenia, 

że sprawcą lub współsprawcą jest jedno z rodziców lub prawnych opiekunów albo zachodzi 

podejrzenie, że w miejscu zamieszkania mogą znajdować się przedmioty pochodzące  

z przestępstwa, bądź posiadanie których jest zabronione, rodziców  



 
 

lub prawnych opiekunów powiadamia Policja, a nie szkoła; do czasu przyjazdu rodziców lub 

prawnych opiekunów albo Policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel;  

po przyjeździe Policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy). 

8. W przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia (pracownik oświaty nie 

ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada Policja). 

9. Powiadomić Policję o zdarzeniu. 

10. Przygotować na przyjazd Policji następujące informacje o zdarzeniu: dane osobowe 

sprawców i ofiar oraz listy świadków (rozpytanie przez Policję sprawców i ofiar jest możliwe 

bez uczestnictwa ich rodziców lub prawnych opiekunów i pracowników szkoły; Policja ma 

prawo zatrzymać i zabrać sprawców). 

11. Tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XV 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ  

W STANIE WSKAZUJĄCYM NA UŻYCIE ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH (NP. NARKOTYKÓW) 

 

 

1. W miarę możliwości odizolować ucznia oraz sprawować nad nim pieczę i zapewnić osobie 

udzielającej pomocy wsparcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych. 

2. Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wezwać pomoc medyczną w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy przedmedycznej. 

4. Zawiadomić rodziców, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze 

szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole 

czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji 

decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły. 

5. W miarę możliwości ustalić, jaką substancję uczeń zażył, w jakiej ilości, kiedy, z kim, gdzie  

i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia. O ile jest taka możliwość 

zabezpieczyć pozostałość substancji poprzez dążenie do jej odebrania, z zachowaniem 

bezpieczeństwa własnego i osób trzecich (ograniczając kontakt do minimum). Jeżeli 

odebranie wymaga przeszukania, odizolować ucznia, sprawować nad nim nadzór i wezwać 

Policję (nr 997), która dokona przeszukania. 

6. Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami lub prawnymi opiekunami, udokumentować 

rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (nie prowadzić rozmów  

z uczniem ani rodzicem lub prawnym opiekunem, którzy są pod wpływem alkoholu lub innej 

substancji psychoaktywnej). 

7. Otoczyć ucznia opieką psychologiczno – pedagogiczną (zwołać zespół wychowawczy - 

pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy jeśli rodzina objęta jest 

nadzorem i inni) oraz współpracować z placówkami specjalistycznymi. 

8. Współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

9. Dokumentować pracę wychowawczą z uczniem i rodziną.  

 

 

 



 
 

XVI 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 

ZAGROŻENIA NATURALNE (HURAGAN) 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom nauczyciele przebywający  w pomieszczeniach 

szkolnych zobowiązani są do sprawdzenia czy okna są zamknięte. 

2. Podczas zajęć i przerw nauczyciele zobligowani są do minimalizowania skutków zagrożeń 

atmosferycznych. 

3. W przypadku powstania niebezpieczeństwa, należy zadbać o bezzwłoczne zabezpieczenie 

zagrożonego rejonu (np. zabezpieczyć uszkodzone okna, drzwi, dach, usunąć kwiaty  

z parapetów). 

4. Uczniowie pozostają pod całkowitą opieką nauczyciela. 

5. W przypadku ogłoszenia ewakuacji nauczyciele i uczniowie postępują zgodnie  

z zasadami ewakuacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVII 

PROCEDURA INFORMOWANIA RODZICÓW O SYTUACJACH, ZDARZENIACH  

I WYPADKACH W SZKOLE, ZMIANIE PLANU LEKCYJNEGO, NIEODBYCIA 

SIĘ ZAJĘĆ W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELA 

 

 

1. Na początku roku szkolnego każdy wychowawca jest zobowiązany: 

a) uzyskać od rodziców wzór podpisu i zapoznać z procedurami obowiązującymi  

w szkole. 

b) przedstawić rodzicom zasady zwalniania z lekcji – wzór oświadczenia rodzica: 

 

„Proszę o zwolnienie syna/córki ................................................... z zajęć w dniu ....................  

z powodu  .............................................................................................................  

Po wyjściu dziecka ze szkoły biorę wyłączną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo  

i zdrowie.” 

 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia może zwolnić ucznia jedynie na pisemną prośbę rodziców lub 

opiekunów prawnych według wzoru przedstawionego rodzicom na początku roku szkolnego 

przez wychowawcę. 

3. W przypadku stałego zwolnienia ucznia z zajęć np. wychowania fizycznego, na pisemną 

prośbę rodziców skierowaną do dyrektora szkoły, można ucznia zwolnić z lekcji, jeżeli są to 

lekcje początkowe lub końcowe. 

4. Jeżeli uczeń zgłasza złe samopoczucie lub zaistniał wypadek, stosuje się procedury nr 10 lub 

19. 

5. O zmianie planu uczniów informuje nauczyciel wskazany w karcie zastępstw. Uczniowie 

zmiany zapisują w dzienniczkach lub zeszytach do języka polskiego, informację tę podpisują 

rodzice. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVIII 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA 

 

 

1. W sytuacji, gdy uczeń uległ nagłemu wypadkowi, który zagraża jego zdrowiu 

lub życiu, każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do wezwania pogotowia  

a do czasu jego przybycia udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 

2. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek niezwłoczne zawiadomić dyrektora 

szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku. 

3. Nauczyciel / osoba udzielająca pomocy ma obowiązek otoczyć opieką 

poszkodowanego, a pozostałych uczniów przekazać pod opiekę innej osoby.  

4. Jeżeli zapadnie decyzja o zabraniu dziecka do szpitala przy nieobecności 

rodzica/prawnego opiekuna, dziecku towarzyszy nauczyciel, który pozostaje 

przy nim, aż do pojawienia się w szpitalu rodzica (prawnego opiekuna). 

Nauczyciel ma obowiązek telefonicznego poinformowania dyrektora szkoły, 

do którego szpitala zostało przyjęte dziecko. 

5. Pracownik szkoły/osoba udzielająca pomocy ma obowiązek odnotowania tego 

wypadku w zeszycie ewidencji wypadków uczniów. 

6. Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powołany przez dyrektora 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIX 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEZREALIZOWANIA 

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 

1. Realizację obowiązku szkolnego rozpoczyna pobrana przez dyrektora aktualizacja  

o zameldowaniu dzieci w obwodzie szkoły z Wydziału Ewidencji Ludności. 

2. Weryfikacja wykazu dzieci z obwodu szkoły z Wydziału Ewidencji ze stanem faktycznym  

w szkole – zadanie to realizuje sekretarz szkoły. 

3. W przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) nie zapisze dziecka (wymienionego  

w wykazie dzieci z obwodu szkoły) do szkoły w wyznaczonym terminie, tj. do końca 

kwietnia każdego roku, zbierane są informacje od mieszkańców o możliwym pobycie dziecka 

i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Sekretariat szkoły prowadzi telefoniczne rozmowy i zbiera informacje  

z okolicznych szkół podstawowych o możliwej realizacji obowiązku szkolnego 

niezgłoszonego dziecka w tych placówkach. 

5. W sytuacji, gdy dziecko nie rozpocznie nauki w nowym roku szkolnym, sekretarz szkoły 

podejmuje działania (list do rodziców, poszukiwanie w szkołach dziecka, powiadomienie 

policji i MOPS).  

6. Jeśli informacje pisemne nie przynoszą oczekiwanego efektu, szkoła zgłasza policji wniosek 

o ustalenie miejsca pobytu dziecka, jego opiekunów (prawnych opiekunów).  

7. Jeśli wszystkie dotychczasowe próby odnalezienia miejsca pobytu dziecka nie udały się, 

dyrektor szkoły informuje o tym pisemnie Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta Łodzi oraz 

Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

8. W sytuacji, gdy szkoła otrzymała zawiadomienie z innych państw o uczęszczaniu dziecka do 

jednej z tamtejszych szkół, dokonuje się stosownego wpisu w dokumentacji szkoły. 

9. Dopuszcza się pisemną informację o pobycie dziecka poza miejscem stałego zameldowania 

podpisaną przez dorosłego członka rodziny dziecka. 

10. Do końca pierwszego tygodnia września wychowawcy sprawdzają, czy wszyscy uczniowie 

kontynuują naukę w nowym roku szkolnym i informują o tym fakcie dyrektora.  

 

 

 

 



 
 

XX 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEMORALIZACJI  

(NIEPRZYSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO) 

 

 

Przez demoralizację rozumie się „rozprężenie, zwłaszcza moralne zepsucie, rozluźnienie 

dyscypliny, karności – szczególnie intensywną i względnie trwałą postać nieprzystosowania 

społecznego (odurzenia, nierząd, popełnienie czynu zabronionego, uchylanie się  

od obowiązków szkolnych, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych).” 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń przejawia zachowanie świadczące  

o demoralizacji, nauczyciel (pracownik obsługi) powinien poinformować o tym wychowawcę 

klasy. 

2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca po uzyskaniu zgody dyrektora wzywa do szkoły rodziców ucznia (prawnych 

opiekunów) i wspólnie z pedagogiem szkolnym informuje ich o problemach  

w zachowaniu dziecka. 

4. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi), a potem  

z uczniem w obecności jego rodziców (opiekunów prawnych) – dokonuje zapisu  

w dokumentacji pedagoga. 

5. Po wyjaśnieniu sprawy, w przypadku potwierdzenia zachowania świadczącego  

o demoralizacji ucznia wychowawca i pedagog zobowiązują go do zaniechania negatywnego 

postępowania, a rodziców (opiekunów prawnych) do bezwzględnego  

i szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji o charakterze profilaktycznym 

pedagog może zasugerować rodzicom (opiekunom prawnym) skierowanie dziecka  

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, specjalistycznej placówki i udział dziecka  

w programie terapeutycznym. 

6. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają współpracy lub nie stawiają się  

na stosowne wezwanie do szkoły, dyrektor szkoły, na wniosek pedagoga, powiadamia  

o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

7. Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych  

(m.in. rozmowa z dzieckiem, ostrzeżenie ucznia itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły, na wniosek pedagoga szkolnego, powiadamia Sąd 

Rodzinny lub policję. 



 
 

XXI 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA  

UCIECZKI UCZNIA Z ZAJĘĆ 

 

1. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne jest zobowiązany do sprawdzenia listy 

obecności uczniów. 

2. W przypadku stwierdzenia różnicy w stosunku do poprzedniej lekcji należy tak szybko, jak to 

jest możliwe, podjąć próbę ustalenia stanu faktycznego (zapytać uczniów, sprawdzić zgodnie 

z procedurą zwalniania z zajęć). 

3. Przy braku informacji nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie wychowawcę 

klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły. 

4. Osoba wyjaśniająca sytuację: 

a) zdobywa dodatkowe informacje mogące wyjaśnić miejsce pobytu ucznia czy sposób 

opuszczenia szkoły, 

b) przekazuje telefonicznie informację o nieobecności dziecka rodzicom i robi adnotację  

o tym fakcie w dzienniku zajęć w rubryce „Kontakty z rodzicami”. 

c) ustala, czy dziecko znajduje się pod opieką osoby dorosłej.  

5. Ucieczki z zajęć lekcyjnych nie podlegają procedurze zwalniania i usprawiedliwiania 

nieobecności, a także mają odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania ucznia, zgodnie 

ze statutem szkoły. 

6. Powtarzające się sytuacje skutkować mogą skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego i na 

policję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXII 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

ORGANIZOWANYCH W SZKOLE I POZA NIĄ 
 

A. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych: 

 

1. Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą rzeczowe uzasadnienie 

z formułą: „Biorę pełną odpowiedzialność za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka w tym 

czasie poza terenem szkoły” z wyraźnym podpisem i datą wystawienia (załącznik nr 1). 

2. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności dyrektor lub wicedyrektor, podejmuje 

decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeżeli uzna, że uczeń sam napisał prośbę 

i sfałszował podpis; jeżeli w tym dniu zaplanowane są zapowiedziane prace pisemne. 

3. W dniu zapowiedzianych prac pisemnych uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych 

powodów (wizyta u lekarza, ważne sprawy rodzinne lub urzędowe). 

4. W razie wątpliwości co do zasadności lub autentyczności zwolnienia, wychowawca powinien 

to zweryfikować poprzez jak najszybszy kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na 

nieobecność ucznia na zajęciach. 

 

B. Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia: 

 

1. Każda informacja o złym samopoczuciu, otrzymana od ucznia, zobowiązuje nauczyciela do 

udzielenia mu pomocy, w tym bezpiecznego doprowadzenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej 

lub sekretariatu szkoły. 

2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z: 

a) zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej; 

b) powiadomieniem wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrektora  

lub wicedyrektora szkoły o zdarzeniu; 

c) powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniem  

z nimi wszystkich działań. 

3. Uczeń chory nie może być zwolniony ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po niego rodzic  

lub inna osoba upoważniona. 

4. Osoba odbierająca ucznia z zajęć lekcyjnych i przejmująca opiekę nad nim jest zobowiązana 

wypełnić kartę zwolnienia ucznia z zajęć (załącznik nr 1). 

 



 
 

5. Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby lub złego samopoczucia nie 

mogą przebywać na terenie szkoły i uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych. W takim 

przypadku zwolnienie traci ważność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do procedury XXII 

 

 

Zwolnienie dziecka z lekcji 

 

Proszę o zwolnienie mojego syna/ córki ……………………………………………..………………….. 

z klasy ………. w dniu ………………….. o godzinie …………….. z powodu 

……………………………………………………………………………………………. …………….. 

Biorę pełną  odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki w tym czasie poza 

terenem szkoły. 

 

Łódź, dn. ……………..…  r.                                              …………………………………….. 

       Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

____________________________________________________ 

Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Art. 15. pkt 

1.) Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Art. 18. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu są obowiązani do: pkt 2.) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXIII 

PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM 
 

1. Każde podanie leków w placówce w uzasadnionych przypadkach (dziecko przewlekle chore) 

odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców (załącznik nr 1). 

2. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zlecenia lekarskiego, które określa nazwę leku, 

dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. 

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły wyraża pisemną zgodę na podanie leku dziecku 

(załącznik nr 2). 

4. Lek dostarczony do szkoły musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero  

w obecności nauczyciela/pracownika placówki podającego lek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXIV 

PROCEDURA USTALAJĄCA ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIEL – RODZIC  

 

1. Formami kontaktów między rodzicami a nauczycielami SP 166 są: 

– cotygodniowe dyżury nauczycieli, na które rodzic ma prawo przyjść bez umawiania się, 

– comiesięczne konsultacje lub zebrania. 

2. Dodatkową formą kontaktu z nauczycielem może być spotkanie uzgodnione wcześniej  

w terminie dogodnym dla obu stron. 

3. Na wiadomości od rodziców otrzymywane drogą elektroniczną nauczyciel nie musi 

odpowiadać – zgodnie z punktem 1 i 2 procedury.  

4. Sprawy zgłoszone przez rodzica poprzez dziennik elektroniczny mogą być omawiane 

wyłącznie podczas osobistego kontaktu z nauczycielem (na konsultacjach lub dyżurach). 

5. Dziennik elektroniczny służy tylko i wyłącznie do rejestrowania i monitorowania realizacji 

podstawy programowej, frekwencji, zachowania i oceny ucznia a także do przekazywania 

przez nauczyciela informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

XXV 

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UCZNIOM POSIADAJĄCYM OPINIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNYCH  

 

Działania przed przekazaniem szkole opinii 

1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mogą wystąpić do szkoły z prośbą o wydanie opinii  

o dziecku w celu przedłożenia w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Aby otrzymać 

taką opinię, rodzic składa podanie w sekretariacie szkoły – załącznik nr 1.  

2. Podanie przekazywane jest pedagogowi szkolnemu, który wraz z wychowawcą formułuje 

opinię o uczniu – załącznik nr 2a-2c. 

3. Opinia zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły.  

 

Działania nauczycieli po przekazaniu szkole opinii 

1. Opinię otrzymaną z poradni psychologiczno – pedagogicznej rodzic ucznia/opiekun 

prawny dostarcza do sekretariatu szkoły. 

2. Opinia o uczniu przekazywana jest z sekretariatu szkoły szkolnemu koordynatorowi 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którym jest szkolny psycholog. 

Koordynator przekazuje wszystkim uczącym dziecko nauczycielom informację                 

o konieczności zapoznania się z opinią oraz konieczności przygotowania dostosowań 

wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia.  

3. Wszyscy nauczyciele uczący dziecko wraz z psychologiem przygotowują dostosowania 

wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia (załącznik nr 3). 

4. Psycholog organizuje spotkanie z rodzicami, podczas którego zapoznaje rodziców  

z przygotowanymi dostosowaniami oraz proponowaną ofertą zajęć dodatkowych 

(załącznik nr 4), a także przedstawia ofertę zajęć na terenie poradni. Zapoznanie  

z powyższymi dokumentami rodzic/opiekun prawny potwierdza swoim podpisem. 

Dostosowania są realizowane przez nauczycieli po podpisaniu ich przez rodzica/opiekuna 

prawnego. 

 

Wspomaganie rozwoju ucznia posiadającego opinię 

1. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów podczas 

bieżącej pracy w trakcie zajęć lekcyjnych jest podstawową formą wspierania rozwoju 

ucznia na terenie szkoły i polega na usprawnieniu bieżącej pracy ucznia. Aby osiągnąć jak 

najlepsze efekty w rozwoju ucznia konieczna jest współpraca szkoły  

z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. Rozwój ucznia posiadającego opinię 

powinien być dodatkowo stymulowany poprzez dodatkowe ćwiczenie tych funkcji, które 

są zaburzone.  

2. Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi zgodnie ze Statutem zapewnia uczniom zajęcia 

terapeutyczne po uwzględnieniu możliwości finansowych i organizacyjnych szkoły. Jeżeli 



 
 

szkoła nie jest w stanie zapewnić uczniowi takich zajęć, rodzic powinien zgłosić się do 

poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu ustalenia terminu zajęć dla dziecka.  

3. W sytuacji, w której uczeń nie może uczęszczać na zajęcia wskazane w opinii ani  

w szkole, ani w poradni, może otrzymywać od nauczyciela materiały z ćwiczeniami 

wspomagającymi do samodzielnej pracy w domu. Chęć wspierania rozwoju dziecka 

poprzez wykonywanie z nim dodatkowych materiałów w domu rodzic powinien zgłosić 

nauczycielowi. Nauczyciel ustala wraz z uczniem i jego rodzicami sposób oraz termin 

wywiązywania się z dodatkowych prac domowych. Rodzic może wówczas zostać 

poproszony przez nauczyciela o zakupienie dodatkowych ćwiczeń lub kart pracy.  

4. Rodzice ucznia mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z pedagogiem 

i psychologiem szkolnym w zakresie wspierania rozwoju dziecka (po uprzednim 

umówieniu się). 

  



 
 

Załącznik nr 1 do procedury XXV. Podanie o wystawienie opinii o uczniu 

 

Łódź, dn………………………………. 

 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 
(dane rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi 

 

Zwracam się z prośbą o wystawienie opinii o ………………………………………..., 

uczniu/uczennicy klasy……………… w związku ze zgłoszeniem dziecka na badania  

w poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

 

………………………………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 2a.  

Opinia o uczniu – wzór Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi 

 

 

Pieczęć szkoły        Data 

 

INFORMACJA O UCZNIU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

1. Imię i nazwisko       data urodzenia 

    Szkoła         klasa 

    Adres domowy        telefon 

 

 

2. Wyniki w nauce (ostatni rok szkolny lub semestr) 

 

j. polski…............................       I j. obcy.................................   II j. obcy ................................. 

matematyka..........................       fizyka..................................     chemia.................................... 

biologia ................................       geografia.............................     historia …............................... 

WOS......................................      WF......................................      religia   .................................. 

informatyka............................      technika..............................       muzyka................................. 

plastyka ……………………..     zachowanie ………………. 

Inne: ............................................................................................................................................. 

 

 

3. Ogólna ocena dziecka - (m.in. uzdolnienia, zainteresowania, cechy usposobienia     

     i charakteru, umiejętności społeczne). 

 

4. Osiągnięcia szkolne, aktywność (m.in. działania na rzecz szkoły, klasy, pełnione funkcje,   

     wolontariat). 

 

5. Trudności szkolne. 

 

6. Umiejętności edukacyjne (m.in. pisanie, czytanie, umiejętności matematyczne, umiejętność   

      pracy samodzielnej). 

 

7. Frekwencja-  ilość opuszczonych godzin: 

    w ostatnim roku szkolnym.......................... 

    w ostatnim semestrze.................................. 

 

 

8. Oczekiwana forma pomocy /właściwe podkreślić/ 

a) Opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości 

ucznia. 

b) Orzeczenie do kształcenia specjalnego z uwagi na: 

 niepełnosprawność ruchową, 

 niepełnosprawność umysłową, 

 niepełnosprawność w obrębie zmysłów, 



 
 

 autyzm, 

 zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 
c) inna / jaka / ............................................................................................................... 

 

 

 

 

Podpis wychowawcy       Podpis dyrektora szkoły 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 2b.  

Opinia o uczniu – wzór w przypadku ubiegania się o indywidualne nauczanie  

 

 
Pieczęć szkoły Łódź, dnia  .....................................  

 

OPINIA SZKOŁY O UCZNIU 

  
     ubiegającym się o indywidualne nauczanie lub korzystającym z tej formy nauczania 

 

Podstawa prawna: 

§ 6 ust.9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  

(Dz. U. Nr 173, poz.1072) 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………  

data i miejsce ur. .......................................................................... ………………………………. 

Nr PESEL ………………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………... 

Szkoła …………………………………………………………………………………………...  

klasa  ............................................................................................ ………………………………. 

 

1. Wpływ stanu zdrowia na funkcjonowanie ucznia w szkole: 
 

2. Frekwencja ucznia: 

 

3. Przebieg realizacji obowiązku szkolnego: 
(odroczenie obowiązku. szkolnego, powtarzanie klas, stosunek ucznia do obowiązku szkolnego, przebieg 

dotychczasowego indywidualnego nauczania) 
 

4. Funkcjonowanie w środowisku szkolnym: 
(relacje z nauczycielami i rówieśnikami; w przypadku negatywnych podać od kiedy) 

 

5. Funkcjonowanie w środowisku pozaszkolnym: 
(kontakty z grupami nieformalnymi, przekraczanie norm społecznych i prawnych, nadzór kuratora 

sądowego) 
 

6. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakimi objęty jest uczeń na terenie 

szkoły 
      (dostosowanie wymagań edukacyjnych, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia 

terapeutyczne) 

 

7. Ocena skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole: 

 

8. Sytuacja rodzinna, możliwości wspierania dziecka, współpraca ze szkołą: 

 

9. Ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych: 



 
 

 

10. Inne ważne informacje w sprawie: 

 

 

 

 

........ .......................................... …  
Opinię opracował/a – stanowisko, podpis                                                                            podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

  



 
 

Załącznik nr 2c.  

Opinia o uczniu – wzór Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łodzi 

 

 
Pieczęć szkoły Łódź, dnia  .....................................  

 

OPINIA SZKOŁY O UCZNIU 

  
Podstawa prawna: 

§ 6 ust.9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  

(Dz. U. Nr 173, poz.1072) 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………  

data i miejsce ur. .......................................................................... ………………………………. 

Nr PESEL ………………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………... 

Szkoła …………………………………………………………………………………………...  

klasa  ............................................................................................ ………………………………. 

 

1. Frekwencja ucznia: 

 

2. Funkcjonowanie w środowisku szkolnym: 
(relacje z nauczycielami i rówieśnikami; w przypadku negatywnych podać od kiedy) 

 

3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jakimi objęty jest uczeń na terenie 

szkoły 
      (dostosowanie wymagań edukacyjnych, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia 

terapeutyczne) 

 

4. Ocena skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole: 

 

5. Sytuacja rodzinna, możliwości wspierania dziecka, współpraca ze szkołą: 

 

6. Ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych: 

 

7. Inne ważne informacje w sprawie: 

 

 

 

........ .......................................... …  
Opinię opracował/a – stanowisko, podpis                                                                            podpis dyrektora szkoły 

  



 
 

Załącznik nr 3 do procedury XXV. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych  

do potrzeb i możliwości ucznia/uczennicy 

 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy: 

Opinia nr: 

Przedmiot: 

Nauczyciel: 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych: 

1. Warunki zewnętrzne: 

  

  

 

2. Organizacja pracy podczas zajęć: 

  

  

 

3. Egzekwowanie wiedzy i ocenianie: 

  

  

 

4. Prace domowe: 

  

  

 

5. Zachowanie, relacje społeczne, motywacja: 

  

  

 

6. Inne 

………………………………………… 

                                                                     Podpis nauczyciela 

 



 
 

Załącznik nr 4 do procedury XXV. Propozycja zajęć dodatkowych – wzór 

 

Uczeń/Uczennica kl. …, 

posiadający/posiadająca opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej 

 

Propozycja zajęć dodatkowych na rok szkolny …… 

Uwzględniając treść opinii wystawionej przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną 

proponujemy dla ucznia/uczennicy następujące zajęcia dodatkowe: 

 

Zajęcia Termin Osoba prowadząca 
Zgoda rodzica 

   

Wyrażam /  

Nie wyrażam zgody* 

   
Wyrażam /  

Nie wyrażam zgody* 

   
Wyrażam /  

Nie wyrażam zgody* 

  *właściwe podkreślić 

 * w przypadku wyrażenia zgody prosimy o pisemną informację, skierowaną do nauczyciela 

prowadzącego zajęcia 

 

Zapoznałem się / Zapoznałam się z przedstawioną mi ofertą zajęć dodatkowych 

…………………………………………………………………… 

(podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XXVI 

PROCEDURA ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH DALSZYCH, 

KRAJOWYCH 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 22, ust. 2, pkt 12  (Dz. U. z 2009 

r. Nr 56, poz.458 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1150).  

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej 

szkoły.  

2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:  

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 

i historii,  

b) poznawanie kultury i języka innych regionów,  

c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego,  

d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,  

e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,  

f) podnoszenie sprawności fizycznej,  

g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych 

ekologicznie,  

h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,  

i) przeciwdziałanie patologii społecznej,  

j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.  

3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.  

4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 

przygotowania  i umiejętności specjalistycznych.  

5. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać 

udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni 

zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju 

i stopnia niepełnosprawności.  



 
 

6. Wycieczki w szkole odbywają się w grupach wiekowych kl. I-III oraz IV-VI. 

Wycieczki dla danej grupy wiekowej odbywają się we wcześniej ustalonych 

terminach. 

7. Aby wycieczka spełniała ważny cel integracji społeczności klasowej, powinna 

obejmować minimum 80% uczniów danej klasy, w przypadku mniejszej liczby 

uczniów decyzję podejmuje dyrektor. 

8. W ciągu roku szkolnego mogą odbyć się dwie wycieczki dalsze, bądź wyjazdy na 

„zieloną szkołę”, po jednej w każdym semestrze. 

9. Do końca grudnia danego roku szkolnego rada oddziałowa klasy przedstawia 

rodzicom projekty wycieczek, jakie chce zorganizować w bieżącym roku szkolnym. 

Wyboru oferty wycieczki dokonują rodzice z rady oddziałowej. Projekt zawiera 

wstępne ustalenia trasy, orientacyjne koszty i przewidzianą liczbę uczestników. 

Rodzice (prawni opiekunowie) wstępnie deklarują chęć uczestnictwa w planowanej 

wycieczce (wycieczkach) w formie pisemnej. Ostateczną decyzję o wyborze biura 

turystycznego podejmuje kierownik wycieczki, który też podpisuje z biurem umowę. 

10. Zgodę na organizację wycieczki wyraża dyrektor szkoły. 

11.  Organizator wycieczki ma obowiązek przestrzegania Regulaminu organizacji 

wycieczek. 

12.  Organizator zbiera pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo 

ich dzieci w wycieczce (załącznik nr 3 do Regulaminu). Oświadczenia te przechowuje 

dyrektor szkoły. 

13. W przypadku zbyt małej ilości chętnych z jednej klasy, organizator może zwrócić się 

do wychowawców innych klas z prośbą o przekazanie uczniom informacji                    

o organizowanej wycieczce i o możliwości dołączenia do niej. Dopuszcza się 

organizowanie wycieczki dla uczniów dwóch lub więcej klas. 

14. Wychowawca/nauczyciel klasy zobowiązany jest do wpisania terminu wycieczki na 

zbiorczą listę wywieszoną w pokoju nauczycielskim i omówienia jej z dyrektorem 

szkoły miesiąc przed planowanym terminem. 

15.  Organizator wycieczki zapoznaje uczestników z regulaminem wycieczki (załącznik nr 

4 do Regulaminu), co jest potwierdzone podpisami uczestników. 

16.  Organizator nie ma obowiązku ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych            

w kraju. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest 

obowiązkowe. 

17.  Sugeruje się, aby kierownik i opiekunowie wycieczki (imprezy) posiadali 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w trakcie organizowanego wyjazdu. 

18.  Organizator przygotowuje dokumentację wycieczki:  

a) Dwa egzemplarze Karty wycieczki/ imprezy – (załącznik nr 1 do Regulaminu)  

b) Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki – (załącznik nr 2 do 

Regulaminu) 

c) Pisemną zgodę rodziców – (załącznik nr 3 do Regulaminu) 

d) Podpisany przez dzieci i rodziców regulamin zachowania się uczniów podczas 

wycieczki – (załącznik nr 4 do Regulaminu) 

19.  Założenia programowe wycieczki, trasę wycieczki (imprezy), termin wycieczki 

(imprezy), liczbę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz imiona i nazwiska 

opiekunów, środki lokomocji oraz szczegółowy program   i harmonogram wycieczki 

(imprezy) zawiera karta wycieczki (imprezy), którą wraz z dołączoną imienną listą 

uczestników z uwzględnieniem ich wieku zatwierdza dyrektor szkoły. Dokumentacja 

wycieczki winna być złożona w terminie  minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem do 

zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 



 
 

20. Po zakończeniu wycieczki organizator ma obowiązek rozliczenia kosztów wycieczki       

przed dyrektorem szkoły i zapoznania z tym rozliczeniem rodziców/radę oddziałową.– 

załącznik nr 5 do Regulaminu. 

21.  Pełna dokumentacja wycieczki (imprezy) musi znajdować się w dyspozycji 

dyrektora/zastępcy dyrektora szkoły. 

 

§ 2 

Zasady organizacji wycieczek 

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinny  być 

przestrzegane zasady dotyczące maksymalnej liczby uczniów przypadających na 

jednego opiekuna:  

podczas wycieczek poza jej terenem – 15 

2. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną 

niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich 

będą się one odbywały. 

3. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac przed 

szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły.  

4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku oraz 

przedstawić im regulamin wycieczki. Uczniowie potwierdzają fakt zapoznania się              

z regulaminem własnoręcznym podpisem. 

5. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu 

docelowego.  

6. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się 
w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów 

prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem 

w niej ich dziecka.  

7. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.  

8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach.  

9. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

10. Placówka wypoczynku, w której mają przebywać uczniowie winna posiadać kartę  

kwalifikacyjną obiektu.  

 

§ 3 

Rodzaje wycieczek 

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:  

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu 

lub przedmiotów pokrewnych,  

b) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od 

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,  

c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,  



 
 

d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od 

uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, 

w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,  

e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone 

szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.  

 

§ 4 

Kierownik wycieczki i opiekunowie 

1. Kierownika wycieczki (imprezy) wyznacza dyrektor spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form 

krajoznawstwa i turystyki.  

2. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników 

obozów wędrownych.  

3. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca 

uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.  

4. Opiekunem wycieczki (imprezy) może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która 

uzyska zgodę dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki 

(imprezy), o ile w wycieczce (imprezie) bierze udział jedynie kilkoro dzieci. 

6. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów, przynajmniej jeden z nich powinien 

być nauczycielem.  

7. Do zadań kierownika wycieczki (imprezy) należy:  

a) opracowanie programu i harmonogramu - wycieczki lub imprezy,  

b) zapoznanie wszystkich uczestników z regulaminem,  

c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub 

imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,  

d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do 

ich przestrzegania,  

e) określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,  

f) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy,  

g) organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników,  

h) dokonanie podziału zadań wśród uczestników,  

i) opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce, 

j) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 

imprezy,  

k) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po 

jej zakończeniu.  

8. Obowiązkiem opiekuna jest:  

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,  

b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy,  

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  

d) nadzór nad  wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,  

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.  



 
 

9. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki/ imprezy 

przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.  

10. Kierownik wycieczki powinien posiadać pełną kserokopię dokumentacji wycieczki: kartę 

wycieczki, listę uczestników, regulamin wycieczki. 

11. Kierownik i opiekunowie są odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających 

bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki (imprezy), sprawując ciągły nadzór nad 

pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa. Odpowiedzialność ta spoczywa również na kierowniku i opiekunach                  

w przypadku korzystania z kadry pedagogicznej Domów Wczasowych Dziecięcych. Jest to 

równoznaczne z obecnością opiekunów na zajęciach organizowanych przez pracowników 

DWD. 

12. Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno – 

krajoznawczych zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 

sanitarno – epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg publicznych i szlaków 

turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych regulaminów oraz zarządzeń 

wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych. 

13. Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych zobowiązani są do 

bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz 

wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekuna. 

14. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy. 

Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno – 

krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo – opiekuńczej. 

Kadrę obowiązuje pełna znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków 

bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie. 

15. Kierownik i opiekunowie wycieczki (imprezy) są zobowiązani możliwie jak najprędzej 

zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika 

wycieczki (imprezy) poprzez wezwanie lekarza. 

§ 5 

Dokumentacja wycieczki. 

1. Dwa egzemplarze karty wycieczki/imprezy – załącznik nr 1. 

2. Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki – załącznik nr 2. 

3. Pisemna zgoda rodziców – załącznik nr 3. 

4. Dwa egzemplarze regulaminu wycieczki – załącznik nr 4. 

5. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 5.  

6. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 – 4 winna być złożona w terminie  

minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia. 

 

§ 6 

Obowiązki uczestników wycieczki określa regulamin – załącznik nr 4. 



 
 

§ 7 

 Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej  w dniach zajęć 

szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.  

2. Listę tych uczniów wychowawca wywiesza w pokoju nauczycielskim w widocznym 

miejscu na tablicy ogłoszeń.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą stosuje się inne akta prawne 

dotyczące oświaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 do procedury XXVI 

Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1516) 

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) 

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) 

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

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

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

Trasa wycieczki (imprezy) 

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

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

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

Termin ...................................... ilość dni .......................  klasa/grupa ............................... 

Liczba uczestników ...................................................................................................... 

Kierownik (imię i nazwisko) 

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

Liczba opiekunów 

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

Środek lokomocji 

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

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na 

wycieczkach  i  imprezach dla dzieci i młodzieży. 

Opiekunowie wycieczki (imprezy) 

(imiona i nazwiska oraz podpisy) 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

………………………………………………….                          Kierownik wycieczki (imprezy) ) 

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



 
 

 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) 

Data i godz. 

wyjazdu 

Ilość  

km 
Miejscowość Program 

Adres punktu 

noclegowego 

i żywieniowego 

          

  

Adnotacje organu prowadzącego 

placówkę  

i sprawującego nadzór pedagogiczny 

 

Zatwierdzam 

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

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do procedury XXVI 

Lista uczestników wycieczki 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

uczestnika 
Klasa 

Numer telefonu 

opiekunów 

Pesel 

uczestnika 
Wiek 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       



 
 

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       



 
 

50.       

51.       

52.       

53.       

54.       

55.       

56.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Załącznik nr 3 do procedury XXVI 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgadzam się na udział mojego dziecka 

 

(imię i nazwisko) 

w wycieczce szkolnej _________________________________________________________ 

(termin i trasa wycieczki) 

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.  

 

  ---------------------------------------------- 

(Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgadzam się na udział mojego dziecka 

 

(imię i nazwisko) 

w wycieczce szkolnej _________________________________________________________ 

(termin i trasa wycieczki) 

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.  

  ---------------------------------------------- 

(Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 



 
 

Załącznik nr 4 do procedury XXVI 

Regulamin wycieczki 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może 

mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub 

przewodników. 

3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

5. W czasie jazdy nie zmieniać miejsca wyznaczonego przez opiekuna, nie chodzić po 

autokarze, swoje miejsce zostawić w nienagannym stanie. 

6. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

7. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne. 

8. Przestrzegać regulaminów we wszystkich obiektach, w których przebywa. 

9. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 

10. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

11. Przestrzegać godzin ciszy nocnej. 

12. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

13. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających. 

14. Informować opiekuna o złym samopoczuciu. 

Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiadają rodzice, 

którzy zobowiązani są do pokrycia oszacowanych kosztów przekazanych przez 

poszkodowanego. Rodzice nie mogą żądać kosztorysu rzeczoznawcy.  

W przypadku rezygnacji z wycieczki, bez względu na przyczynę, rodzice nie mogą 

oczekiwać zwrotu kosztów.  

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. 

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 13 zawiadamia się jego rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. 

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania 

dziecka   z wycieczki. 



 
 

 Zapoznałem(am) się z regulaminem wycieczki i jej programem: 

 

Lp. Imię i nazwisko uczestnika 
Podpis 

uczestnika 
Podpis rodzica Data 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.       

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      



 
 

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      



 
 

51.      

52.      

53.      

54.      

55.      

56.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 5 do procedury XXVI 

ROZLICZENIE 

 

wycieczki 

(imprezy) szkolnej do ....................................................................................................... 

zorganizowanej w dniu .................................. przez .................................................................. 

I. DOCHODY  

 

1. Wpłaty uczestników: liczba osób .......... x  koszt wycieczki ............... = ................. zł 

2. Inne wpłaty: ................................................................................................................            

 

     Razem dochody:..........................................  

 

II. WYDATKI  

 

1. Koszt wycieczki: …………………………… 

 

2.    Inne wydatki (.............) .................................              

 

  Razem wydatki..................................  

 

III. Koszt wycieczki (imprezy) na 1 uczestnika:      -          -

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

 

IV. Pozostała kwota w 

wysokości ................... zł      zostaje ......................................................... 

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

.....        (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.) 

Upoważnia się wychowawcę klasy do wydatkowania w/w środków. 

 

 

ORGANIZATOR  (kierownik  wycieczki):                   Rada Oddziałowa klasy: 

....................................................  1. ..................................................  

2. ..................................................   

Rozliczenie przyjął:             

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

(data i podpis dyrektora szkoły) 

 


