
PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie 

 

1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami oraz 

uwzględnienia ich w działalności wychowawczej szkoły zawartej w szkolnym programie wychowawczym. 

 

2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku 

szkolnego harmonogramu, uwzględniającego: 

- Zebrania z rodzicami 

- Dni otwarte w szkole /mogą być wprowadzone na wniosek Rady Rodziców/. 

 

3. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb 

wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i 

miejsca takiego spotkania. 

 

4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie szkoła. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z 

rodzicami tylko w klasach, a nie na korytarzu szkolnym. 

 

5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami 

w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem. 

 

6. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o uczniach. 

 

7. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności 

dla danej klasy. 

 

8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o uczniu w czasie trwania 

lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie. 

 

9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do: 

- nauczyciela, 

- wychowawcy, 

- dyrektora szkoły, 

- rady rodziców, 

- rady szkoły, 

- rady pedagogicznej, 

- organu nadzorującego szkołę. 

 

10. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, 

ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy szkoły z rodzicami. 

 



SZKOLNA PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013,poz. 532 ) 

 

2.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 poz. 382). 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Opinia o uczniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łobzie jest przygotowywana przez wychowawcę lub 

pedagoga/psychologa szkolnego. 

 

2.Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę : 

 

a) rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

b) poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej, 

c) Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych), 

d) innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS, PCPZ. 

 

3. Opinię przygotowuje się w terminie 14dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku / prośby o jej 

sporządzenie. 

 

4. Druki wniosków dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony 

internetowej szkoły. 

 

5. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora 

szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły. 

 

6. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca bądź pedagog/psycholog szkolny mają 

potwierdzenie w swojej dokumentacji. 

 

7. Rodzic ( prawny opiekun) zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych 

instytucji, do której opinia ma zostać przekazana przez szkołę. 

 

8. Kopię wydanej informacji ( opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej. 

 

Nauczyciel/pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury. 

 

 

Łobez, dnia................................. 

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

(imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania) 

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

........ 

........ 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie 

 

WNIOSEK 

 

Proszę o wydanie opinii o moim dziecku...........................................................................................  

( imię i nazwisko) 

uczniu klasy................... w celu przedłożenia jej w ..................................................  

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

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

( nazwa i adres instytucji) 

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

( czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Zapoznałam/em się i zostałam/em poinformowany o konieczności przygotowania opinii o uczniu zgodnie z procedurą 



podaną powyżej. 

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

( data i podpis nauczyciela) 

 

 

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat 

za te czynności w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie 

 

Podstawa prawna: 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad 

wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 

(Dz. U. z 2010r., Nr 97, poz. 624 z późn.zm.) 

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282). 

 

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej. 

 

1. 

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. 

Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). 

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający 

zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał 

ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. 

 

2. 

 W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły 

z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się 

o duplikat (załącznik nr 1)–do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. 

 

3. 

Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz 

potwierdzenie wniesienia opłaty. 

 

4. 

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 

poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł. 

 

5. 

Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni. 

 

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych. 

 

1. 

W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły 

z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 2) 

-do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), 

rok ukończenia szkoły / klasy. 

 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. 

 

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 

legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. 

 

4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni. 

 

5. Duplikat świadectwa wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu 

zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu. 

 

6. 

 Duplikat świadectwa zawiera: 

na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”, 



dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną, 

nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności, 

datę wystawienia duplikatu, 

podpis dyrektora szkoły, 

pieczęć urzędową. 

 

7. 

 Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, 

wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie. 

 

8. 

Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo Szkoła nie posiada stosownej dokumentacji, 

odmawia się pisemnie wydania duplikatu. 

 

9. 

Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, 

wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie 

oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego. 

 

IV. Sposób załatwienia 

 

1. 

 Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby 

posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem. 

 

2. 

Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 

 

 

 

 

 

 



 

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 

obowiązujący w klasach IV – VIII 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łobzie 

W celu ujednolicenia wystawiania ocen z zachowania w naszej szkole zostaje wprowadzony punktowy system oceny 

zachowania uczniów. Jego istota polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego 120 punktów 

(jest to równoważne ocenie dobrej ze sprawowania) , których liczba może odpowiednio wzrosnąć lub zmaleć w ciągu 

każdego semestru. Poprzez określone zachowania każdy uczeń może uzyskać dodatkowe punkty dodatnie lub zgromadzić 

punkty ujemne. Na koniec każdego półrocza punkty będą sumowane, a uzyskany wynik wskaże odpowiednią ocenę 

zachowania ucznia. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak i konsekwencja w ich przydzielaniu przez 

nauczycieli zdyscyplinują i zmobilizują uczniów do wytrwałej pracy nad swoich zachowaniem. 

I. Cele wprowadzenia punktowego systemu oceny zachowania: 

1. Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla 

uczniów, rodziców jak i nauczycieli. 

2. Wzmocnienie samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena i 

samokontrola). 

3. Wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy pozytywnego wykazania się. 

 

II. Ogólne zasady: 

1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) ze 

szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie na początku roku 

szkolnego. 

2. Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru otrzymuje kredyt 

120 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co 

odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania. 

3. Uczeń rozpoczyna II semestr z nowym kredytem 120 punktów, punkty uzyskane w I semestrze obowiązują tylko do 

końca I półrocza. 

4. Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu. 

5. Konkretnemu zachowaniu - pozytywnemu lub negatywnemu - przydzielona jest odpowiednia liczba punktów. 

6. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje 

się na bieżąco wpisami do dziennika elektronicznego. Przyznanie lub odjęcie punktów 

następuje w oparciu o zapisy w dzienniku. 

7. Wpisów mają prawo dokonywać wszyscy nauczyciele (wychowawcy na wniosek pracownika administracji i obsług 

9. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinach 

wychowawczych, a rodzice (prawni opiekunowie) – podczas zebrań ogólnych lub 

konsultacji indywidualnych. 

10. Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. 

Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje 

o tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny 

przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna. 

11. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi 

punktami) 10 punktów ujemnych. 

12. Nauczyciele uczący przed zakończeniem semestru/roku szkolnego przyznają każdemu 

uczniowi punkty od 0 do 10. Wychowawca oblicza średnią i dodaje punkty uczniom. 

13. Podsumowania punktacji wychowawca dokonuje na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego. 

14. W uzasadnionych przypadkach wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną może 

obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów. 

15. Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej 

niż poprawna. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny 

wyższej niż nieodpowiednia. 

16. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich 

punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z osobą, która 

wpisała uwagę i (lub) dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia zapisu dokonanego przez nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 



18. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń: 

a) znieważanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

b) wyłudzanie pieniędzy, 

c) kradzież, 

d) picie alkoholu na terenie szkoły, 

e) palenie papierosów na terenie szkoły, 

f) używanie lub rozpowszechnianie środków odurzających, 

g) udział w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowanie przemocy wobec innych osób, 

h) używanie na lekcjach urządzeń elektronicznych służących do zapisywania i odtwarzania obrazu i dźwięku, 

i) posiadanie, rozpowszechnianie niedozwolonych materiałów w formie elektronicznej i 

papierowej (np. fotografie, gazety, rysunki itp.), uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od 

ilości uzyskanych punktów). 

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

20. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli nie 

zgadzają się z ustaloną oceną. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie 

odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

III. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

 

IV. OCENY : 

•WZOROWA - 210 pkt i więcej (uczeń nie może otrzymać uwagi negatywnej typu: bójki, wulgarne słownictwo, 

niszczenie sprzętu, uzyskał powyżej 10 pkt karnych, ma godziny nieusprawiedliwione) 

•BARDZO DOBRA - 170 – 209 pkt 

 

•DOBRA - 120 – 169 pkt 

 

•POPRAWNA - 60 – 119 pkt 

 

•NIEODPOWIEDNIA - 59 pkt i mniej 

 

•NAGANNA - 59 pkt i mniej (uczeń, którego przewinienia wymagały interwencji policji, 

sądu) 

 

V. PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA . 

 

 

PUNKTY DODATNIE 

       

LP SKRÓT ZACHOWANIE UCZNIA LICZBA 

PUNKTÓW 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WPISÓW 

ODPOWIEDZIALNY 

ZA WPIS 

Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 



1 
A1 

Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne 100% 

frekwencja 
5 Raz w miesiącu Wychowawca 

2 
A2 

Nieobecności usprawiedliwiane na 

bieżąco w półroczu 
10 jednorazowo Wychowawca 

3 

A3 

Aktywny udział w zajęciach 

pozalekcyjnych na terenie szkoły (np. 

harcerstwo, kółka zainteresowań, 

sportowe itp.). 

10 
jednorazowo (za 

każde kółko) 
nauczyciel prowadzący 

4 

A4 

Przestrzeganie regulaminów szkolnych, 

wyjść na przerwy, do kina, teatru, 

wycieczek klasowych i szkolnych. 

5 jednorazowo Wychowawca 

Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

5 

B1 

Efektywne pełnienie funkcji w szkole 

np. przewodniczący SU, działalność w 

bibliotece itp. 

20 jednorazowo 
opiekun SU, 

wychowawca 

6 

B2 

Efektywne pełnienie funkcji w klasie 

np. przewodniczący, skarbnik, gazetki 

itp. 

5-10 jednorazowo wychowawca 

7 
B3 

Pomoc nauczycielowi lub innym 

pracownikom szkoły. 
5 każdorazowo Nauczyciel 

8 
B4 

Pomoc koleżeńska – systematyczna lub 

okazjonalna 
5 każdorazowo Nauczyciel 

9 

B5 

Własna inicjatywa ucznia w 

podejmowaniu różnych przedsięwzięć i 

ich realizacji. 

5-10 jednorazowo wychowawca 

10 

B6 

Dbałość o estetykę otoczenia (np. prace 

porządkowe w klasie, na terenie 

szkoły). 5 każdorazowo nauczyciel 

5 każdorazowo nauczyciel 

11 

B7 

Aktywny udział w działaniach na rzecz 

środowiska (np. działalność 

charytatywna, wolontariat, 

przyniesienie darów w ramach zbiórek, 

kiermasze, festyny itp.). 

5 każdorazowo 
opiekun SU, 

nauczyciel 

12 

B8 

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ 

zawodach sportowych na szczeblu 

ogólnopolskim. Udział w zawodach 

międzynarodowych. 

100 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

13 

B9 

II i III miejsce lub wyróżnienie w 

konkursie 

przedmiotowym/ zawodach 

sportowych na 

szczeblu ogólnopolskim. 

80 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

14 B10 Finalista konkursu ogólnopolskiego. 50 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

15 

B11 

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ 

zawodach sportowych na szczeblu 

wojewódzkim. 

90 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

16 

B12 

II i III miejsce lub wyróżnienie w 

konkursie przedmiotowym/ zawodach 

sportowych na szczeblu wojewódzkim. 

70 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

17 

B13 

Finalista konkursu przedmiotowego/ 

zawodów sportowych na szczeblu 

wojewódzkim. 

50 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

18 

B14 

I miejsce w konkursie przedmiotowym/ 

zawodach sportowych na szczeblu 

miejskim, powiatowym, rejonowym. 

30 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

19 

B15 

II i III miejsce lub wyróżnienie w 

konkursie przedmiotowym/ zawodach 

sportowych na szczeblu miejskim, 

powiatowym, rejonowym. 

20 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

20 

B16 

Udział w konkursie przedmiotowym / 

zawodach sportowych na szczeblu 

miejskim, powiatowym, rejonowym. 

15 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 



21 

B17 

I miejsce w szkolnym konkursie 

przedmiotowym/ zawodach 

sportowych. 

20 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

22 

B18 

II, III miejsce lub wyróżnienie w 

szkolnym konkursie przedmiotowym/ 

zawodach sportowych. 

15 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

23 

B19 

Udział w szkolnym konkursie 

przedmiotowym/ zawodach 

sportowych. 

10 każdorazowo Opiekun, nauczyciel 

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły 

24 

C1 

Aktywny udział w pracy na rzecz 

szkoły. Udział (pomoc) w organizacji 

uroczystości szkolnych, apeli, 

konkursów, wykonanie dekoracji, 

gazetki, obsługa sprzętu muzycznego 

itp. 

5 każdorazowo 
opiekun SU, nauczyciel 

(organizator) 

25 

C2 

Aktywny udział w pracy na rzecz klasy. 

Udział (pomoc) w organizacji 

uroczystości klasowych, konkursów 

itp. 

5 każdorazowo wychowawca 

26 

C3 

Reprezentowanie szkoły podczas 

uroczystości pozaszkolnych, miejskich 

(np. poczet sztandarowy itp.). 

5 każdorazowo Opiekun 

27 

C4 

Strój odświętny na uroczystościach 

szkolnych, 

w wyznaczone dni. 
5 każdorazowo Wychowawca 

Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej 

28 C5 Nie używanie wulgaryzmów. 5 jednorazowo Wychowawca 

Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

29 
C6 

Odpowiedzialne przeciwstawianie się 

aktom agresji, wandalizmu. 
5 każdorazowo Nauczyciel 

30 
C7 

Odpowiedzialne reagowanie w 

trudnych sytuacjach. 
5 każdorazowo Nauczyciel 

Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

31 
C8 

Wyjątkowa kultura osobista - dobre 

maniery 
10 jednorazowo wychowawca 

32 
C9 

Postępy w zachowaniu ucznia i jego 

wysiłek w pracy nad sobą. 
1-10 jednorazowo wychowawca 

33 C10 Brak negatywnych uwag 10 jednorazowo wychowawca 

Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom 

34 

C11 

Okazywanie szacunku kolegom, 

nauczycielom, pracownikom szkoły i 

innym osobom w każdej sytuacji 

5 jednorazowo wychowawca 

Inne pozytywne zachowania 

35 C12 Ocena nauczycieli – średnia 1-10 jednorazowo Nauczyciele 

36 

C13 

Inne pozytywne zachowania (godne 

pochwały i naśladowania) - według 

uznania nauczyciela 

1-20 każdorazowo Wychowawca 

      

 

PUNKTY UJEMNE 

 

LP SKRÓT ZACHOWANIE 

UCZNIA 

LICZBA 

PUNKTÓW 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

WPISÓW 

ODPOWIEDZIALNY 

ZA WPIS 

Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1 

D1 

Przeszkadzanie podczas 

lekcji (głośne rozmowy, 

chodzenie po klasie, 

zaczepianie, rzucanie 

przedmiotami, śpiewanie, 

gwizdanie itp.). 

-5 każdorazowo nauczyciel 



2 

D2 

Nieprzestrzeganie 

regulaminu spędzania 

przerw: bieganie po 

korytarzu, zwlekanie z 

wyjściem na przerwy, 

przebywanie w 

niedozwolonym miejscu 

(toalety, szatnie), 

zwlekanie z wejściem do 

szkoły itp. 

-5 każdorazowo nauczyciel 

3 

D3 

Niewykonanie poleceń 

nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 

-5 każdorazowo nauczyciel 

4 

D4 

Odmowa pracy w grupie 

lub wywoływanie podczas 

niej konfliktów. 

-5 każdorazowo nauczyciel 

5 

D5 

Używanie telefonu 

komórkowego, 

odtwarzaczy MP3 lub 

innych urządzeń 

nagrywających podczas 

lekcji. 

-20 każdorazowo nauczyciel 

6 

D6 

Wyjęcie telefonu 

komórkowego w czasie 

lekcji 

-10 każdorazowo nauczyciel 

7 

D7 

Fotografowanie lub 

filmowanie zdarzeń z 

udziałem innych osób bez 

ich zgody. 

-20 każdorazowo nauczyciel 

8 

D8 

Wagary, celowe i 

świadome opuszczanie 

lekcji. 

-5 za każdą 

godzinę 
każdorazowo 

Nauczyciel, 

wychowawca 

9 
D9 

Nieusprawiedliwione 

nieobecności. 

- 1 za każdą 

godzinę 
każdorazowo Wychowawca 

10 
D10 

Spóźnienie na lekcję. - 1 za każdą 

godzinę 
każdorazowo nauczyciel 

11 
D11 

Ściąganie, odpisywanie 

lekcji podczas przerw 
- 10 każdorazowo nauczyciel 

12 

D12 

Nie oddanie książki 

wypożyczonej z biblioteki 

w wyznaczonym 

terminie/na koniec roku 

szkolnego. 

-10 jednorazowo Nauczyciel biblioteki 

Obszar II: Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

13 

D13 

Fałszowanie dokumentów 

(np. podrobienie podpisu, 

usprawiedliwienia). 

-20 każdorazowo nauczyciel 

14 

D14 

Niewywiązanie się z 

dobrowolnie podjętych 

działań. 

-10 każdorazowo nauczyciel 

15 
D15 

Celowe niszczenie mienia 

szkolnego. 
-20 każdorazowo nauczyciel 

16 
D16 

Celowe niszczenie 

własności innej osoby. 
-20 każdorazowo nauczyciel 

17 D17 Zaśmiecanie otoczenia. -2 każdorazowo nauczyciel 

Obszar III: Dbałość o honor i tradycje szkoły 

18 

D18 

Niezgodny z regulaminem 

strój i wygląd 

(niestosowny strój 

codzienny, brak stroju 

odświętnego, pomalowane 

paznokcie, farbowane 

-5 każdorazowo nauczyciel 



włosy wyzywająca 

biżuteria, makijaż itp.). 

19 

D19 

Niewłaściwe zachowanie 

podczas imprez i 

uroczystości szkolnych. 

-5 każdorazowo nauczyciel 

Obszar IV: Dbałość o piękno mowy ojczystej 

20 
D20 

Wulgarne słownictwo lub 

gesty. 
-10 każdorazowo nauczyciel 

Obszar V: Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

21 D21 Interwencja Policji. -50 każdorazowo wychowawca, pedagog 

22 D22 Nagana Dyrektora. -40 każdorazowo Dyrektor 

23 D23 Upomnienie Dyrektora. -30 każdorazowo Dyrektor 

24 

D24 

Posiadanie i (lub) 

stosowanie używek 

(papierosy, alkohol, 

narkotyki, leki itp.). 

-50 każdorazowo Nauczyciel 

25 

D25 

Posiadanie i (lub) 

używanie niebezpiecznych 

materiałów i narzędzi (np. 

petardy, noże, substancje 

niebezpieczne itp.) 

-50 każdorazowo nauczyciel 

26 
D26 

Napaść fizyczna na drugą 

osobę. 
-50 każdorazowo nauczyciel 

27 

D27 

Udział w bójce (gdy nie 

można ustalić jedynego 

winnego) 

-20 każdorazowo nauczyciel 

28 

D28 

Zaczepki fizyczne (np. 

plucie, popychanie, 

podstawianie nóg itp.). 

-20 każdorazowo nauczyciel 

29 

D29 

Podżeganie do przemocy 

lub kibicowanie aktom 

przemocy. 

-15 każdorazowo nauczyciel 

30 
D30 

Znęcanie się nad kolegami, 

zastraszanie. 
-15 każdorazowo nauczyciel 

31 

D31 

Zachowanie stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa 

dla zdrowia lub życia 

innych osób. 

-20 każdorazowo nauczyciel 

32 

D32 

Zagrożenie własnego życia 

i zdrowia (np. 

samookaleczenie się). 

Namawianie innych do 

takich zachowań. 

-20 każdorazowo 
wychowawca, 

pedagog, psycholog 

33 D33 Kradzież -30 każdorazowo nauczyciel 

34 
D34 

Wyłudzenie pieniędzy lub 

innych rzeczy. 
-20 każdorazowo nauczyciel 

35 

D35 

Samowolne wyjście z 

klasy/ świetlicy podczas 

lekcji. 

-5 każdorazowo nauczyciel 

36 
D36 

Samowolne wyjście poza 

teren szkoły 
-10 każdorazowo nauczyciel 

Obszar VI: Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

37 

D37 

Niekulturalne zachowanie 

w klasie, świetlicy, 

stołówce, bibliotece itp. 

-1 do -5 każdorazowo nauczyciel 

38 D37 Żucie gumy na lekcji. -3 każdorazowo nauczyciel 

39 

D38 

Niewłaściwe zachowanie 

podczas wyjść poza teren 

szkoły/wycieczek w 

miejscach publicznych, nie 

przestrzeganie 

regulaminów wycieczek. 

-5 każdorazowo nauczyciel 



Obszar VII: Okazywanie szacunku innym osobom 

40 

D39 

Aroganckie zachowanie 

wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

-1 do -10 każdorazowo nauczyciel 

41 

D40 

Zaczepki słowne (np. 

przezywanie, ubliżanie 

innym, groźby) 

-5 każdorazowo nauczyciel 

42 

D41 

Celowe wprowadzenie 

nauczyciela w błąd, 

okłamywanie. 

-5 każdorazowo nauczyciel 

Inne negatywne zachowania 

43 

D42 

Inne negatywne 

zachowania (nieujęte w 

poprzednich punktach) – 

punkty ujemne w 

zależności od wagi czynu. 

-1 do -20 każdorazowo nauczyciel 

 

 

   

Nie  należy  wpisywać  uwag  całej  klasie, tylko  poszczególnym  uczniom. 

 

IV. 

 

VI.  TRYB  ODWOŁAWCZY: 

1.  Uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mają  prawo  zwrócić  się  o  zmianę  oceny  z  zachowania  

proponowanej  przez  wychowawcę. 

2.   Podanie  o  zmianę  oceny  z  zachowania  składa  uczeń  u  dyrektora  szkoły  w  terminie  do  5  dni  po  zatwierdzeniu  

przez  Radę  Pedagogiczną. 

3.   Dyrektor  szkoły  powołuje  komisję  w  składzie: 

 -  dyrektor  szkoły, 

 -  wychowawca  klasy, do  której  uczęszcza  uczeń, 

 - nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły, prowadzący zajęcia edukacyjne  

                w danej klasie, 

             -  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

             -  przedstawiciel Rady Rodziców. 

4.   Komisja  rozpatruje  podanie  ucznia. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna, nie niższa niż ustalona 

wcześniej.   

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

- skład komisji 

- termin posiedzenia komisji 

- wynik głosowania 

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Komisja  powiadamia  ucznia  o  ustalonej  dla  niego  ocenie  z  zachowania. 

       

 

VII.   

Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  rodziców  (prawnych  opiekunów)  

na  pierwszym  spotkaniu  o  zasadach  oceniania  zachowania. 

 

VII. 

Regulamin  ten  podlegał  będzie  ewaluacji  po  roku  od  wprowadzenia  oraz  w  razie  konieczności. 

 

 

 

 



ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie 
 

 

Spis treści 

ROZDZIAŁ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE....................................................................................................................3 

 

ROZDZIAŁ 2. 

KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM...........................................................................................4 

 

ROZDZIAŁ 3. 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU 

ELEKTRONICZNYM........................................................................................................................ ..........6 

 

ROZDZIAŁ 4. 

SUPERADMINISTRATOR....................................................................................... ..................................7 

 

ROZDZIAŁ 5. 

ADMINISTRATOR SZKOŁY......................................................................................................... .............7 

 

ROZDZIAŁ 6. 

DYREKTOR SZKOŁY....................................................................................................................... ........9 

ROZDZIAŁ 7. 

WYCHOWAWCA KLASY............................................................................................ ..............................9 

 

ROZDZIAŁ 8. 

NAUCZYCIEL................................................................................................................... .......................11 

 

ROZDZIAŁ 9. 

SEKRETARIAT........................................................................................................................................13 

 

ROZDZIAŁ 10. 

RODZIC....................................................................................................................... ............................13 

 

ROZDZIAŁ 11. 

UCZEŃ........................................................................................................................ ............................14 

 

ROZDZIAŁ 12. 

POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII...................................................................................................14 

 

ROZDZIAŁ 13. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE........................................................................................................ ......15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. 

W szkole, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to 

oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania 

dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy 

dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

 

2. 

Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii 

bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają 

bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową 

odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce 

prawa. 

 

3. 

Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, 

rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

29 sierpnia 2014r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz. 

1170 z późniejszymi zmianami).  Art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

(tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). 
 

4. 

Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik (Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor 

Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic, Uczeń) utrzymuje w tajemnicy również po 

upływie ich ważności. 

5. 

W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę 

nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Administratora Dziennika 

Elektronicznego. Dane kontaktowe Administratora Dziennika Elektronicznego 

opublikowane są na stronie internetowej szkoły. 

6. 

W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im uprawnienia: 

 

7. 

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej             i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz. 1170 z późniejszymi zmianami). 

 

8. 

Na podstawie powyższego rozporządzenia oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, oceny semestralne      i roczne są 

wpisywane w dzienniku elektronicznym. 

 

9. 

Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie, przestrzegania przepisów 

obowiązujących w szkole. 

 

10. 

Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na początkowych godzinach wychowawczych, 

zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

 

11. 

Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w: 

1) Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

2) Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

3)  

12. 

Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz wszystkie Przedmiotowe Systemy Oceniania dostępne są na stronie szkoły 

(http://szkola1-lobez.edupage.org/). 



 

13. 

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów oraz pracowników 

szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną dostarczającą system dziennika elektronicznego, a 

placówką szkolną, że Rodzicowi przysługuje również prawo dostępu do informacji o swoim dziecku w szkole. W takim 

wypadku (w asyście nauczyciela przedmiotowego, wychowawcy, pedagoga lub dyrektora) rodzicowi udostępnia się za 

pomocą komputera wszystkie informacje dotyczące jego dziecka z zachowaniem poufności danych osobowych. 

 

14. 

W przypadku opisanym w Rozdziale 1 pkt 13, zaleca się prezentować rodzicom dane ucznia poprzez wykorzystanie 

modułu Kartoteki Uczniowskiej, dostępnego w dzienniku elektronicznym. 

 
 

 

ROZDZIAŁ 2 

KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

1. 

Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście 

odpowiada. Szczegółowe zasady dla poszczególnych kont opisane są w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym 

po zalogowaniu się na swoje konto(http://https://synergia.librus.pl/help) oraz                                 w poszczególnych 

rozdziałach tego dokumentu. 

 

2. 

Hasło musi być zmieniane co 30 dni z wyjątkiem rodziców oraz uczniów gdzie zmiana następuje 

co 90 dni. Hasło musi się składać co najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr. Początkowe hasło do swojego 

konta, które użytkownik dostanie od Administratora, służy tylko do pierwszego zalogowania. Konstrukcja systemu 

wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła. 

 

3. 

Użytkownik jest zobowiązany stosować do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu, 

które poznał na szkoleniu (Nauczyciele na radzie pedagogicznej, Rodzice na zebraniu, Uczniowie na zajęciach). 

 

4. 

Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik (Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor 

Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic, Uczeń) utrzymuje                  w tajemnicy 

również po upływie ich ważności. 

 

5. 

W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik 

zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Administratora Dziennika Elektronicznego. Dane kontaktowe 

Administratora Dziennika Elektronicznego opublikowane są na stronie internetowej szkoły. 

 

6. 

W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont posiadające 

odpowiadające im uprawnienia: 

 
 

GRUPA UŻYTKOWNIKÓW  i ZAKRES UPRAWNIEŃ 

 

UCZEŃ 

 

Przeglądanie własnych ocen 

Przeglądanie własnej frekwencji 

Dostęp do wiadomości systemowych 

Dostęp do ogłoszeń szkoły 

Dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo 

Dostęp do konfiguracji własnego konta 

 

RODZIC 

 

Przeglądanie ocen swojego podopiecznego 

Przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego 



Dostęp do wiadomości systemowych 

Dostęp do ogłoszeń szkoły 

Dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo 

Dostęp do konfiguracji własnego konta 

 

SEKRETARIAT 

 

Wgląd w listę kont użytkowników 

Wgląd w statystyki logowań 

 

NAUCZYCIEL 

 

Zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji 

Zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji 

Wgląd w statystyki wszystkich uczniów 

Wgląd w statystyki logowań 

Przeglądanie ocen wszystkich uczniów 

Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów 

Dostęp do wiadomości systemowych 

Dostęp do ogłoszeń szkoły 

Dostęp do konfiguracji konta 

Dostęp do wydruków 

Dostęp do eksportów 

Zarządzanie swoim planem lekcji 

 

WYCHOWAWCA KLASY 

 

Zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji 

Zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą –jeśli administrator 

szkoły włączył takie uprawnienie 

Zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów 

Zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą 

Edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą. 

Wgląd w statystyki wszystkich uczniów 

Wgląd w statystyki logowań 

Przeglądanie ocen wszystkich uczniów 

Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów 

Dostęp do wiadomości systemowych 

Dostęp do ogłoszeń szkoły 

Dostęp do konfiguracji konta 

Dostęp do wydruków 

Dostęp do eksportów 

Zarządzanie swoim planem lekcji 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

Zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów 

Zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której dyrektor jest wychowawcą –jeśli administrator szkoły 

włączył takie uprawnienie 

Zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów 

Zarządzanie frekwencją w klasie, w której dyrektor jest wychowawcą 

Edycja danych wszystkich uczniów 

Wgląd w statystyki wszystkich uczniów 

Wgląd w statystyki logowań 

Przeglądanie ocen wszystkich uczniów 

Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów 

Dostęp do wiadomości systemowych 

Dostęp do ogłoszeń szkoły 

Dostęp do konfiguracji konta 

Dostęp do wydruków 

Dostęp do eksportów 

Zarządzanie swoim planem lekcji 

Dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim 



 

ADMINISTRATOR SZKOŁY 

 

Zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje 

Wgląd w listę kont użytkowników 

Zarządzanie zablokowanymi kontami 

Zarządzanie ocenami w całej szkole 

Zarządzanie frekwencją w całej szkole 

Wgląd w statystyki wszystkich uczniów 

Wgląd w statystyki logowań 

Przeglądanie ocen wszystkich uczniów 

Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów 

Dostęp do wiadomości systemowych 

Dostęp do ogłoszeń szkoły 

Dostęp do konfiguracji konta 

Dostęp do wydruków 

Dostęp do eksportów 

Zarządzanie planem lekcji szkoły 

Dostęp do wybranych opcji panelu dyrektorskiego: zamawianie kart. 

 

SUPERADMINISTRATOR 

 

Uprawnienia wynikające z umowy 

 

Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ i REGULAMINAMI dostępnymi po 

zalogowaniu się na swoje konto w szczególności regulaminem korzystania z Systemu czy regulaminem usługi SMSInfo 

(rodzice, uczniowie). Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na 

swoje bezpłatne konto na stronie https://synergia.librus.pl/help. (Do powyższego 

dokumentu dołączona jest pomoc dla konta Rodzica). 

Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz administratorskich mogą 

zostać zmienione przez Administratora Dziennika Elektronicznego oraz Super Administratora. Aktualna lista uprawnień 

publikowana jest w dokumentacji Systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Administrator 

Dziennika Elektronicznego. 

 

ROZDZIAŁ 3 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM 

 

1. 

W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA 

oraz moduł SZKOLNY SMS. 

2. 

W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami(wywiadówki, dni otwarte, 

konsultacje, informacje przekazywane w formie papierowej). 

Szkoła może, na życzenie rodzica (prawnego opiekuna) udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta 

Rodzica w systemie dziennika elektronicznego. 

3. 

Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. 

Można go wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub 

odpowiedzi na pytanie oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób np. 

uczniom tylko jednej klasy. 

4. 

Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych pism w formie papierowej. 

5. 

Moduł WIADOMOŚCI może służyć do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole, tylko w przypadku, gdy 

rodzic (prawny opiekun) wyrazi taką wolę poprzez złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie w obecności 

wychowawcy klasy. 

6. 

Odczytanie informacji przez, rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z przyjęciem do 

wiadomości treści komunikatu co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy 

wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu 

dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia. 

 

7. 



Jeśli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia np. ucieczka z lekcji, niestosowne zachowanie itp. 

wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą 

WIADOMOŚCI wybierając RODZAJ informacji jako UWAGA. 

8. 

Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z podaniem: 

1)Daty wysłania. 

2)Imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę. 

3)Adresata. 

4)Temat i treści uwagi. 

5)Daty odczytana przez rodzica (prawnego opiekuna). 

9. 

Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI ze swojej zakładki WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, nie 

powoduje jej usunięcia z systemu. 

10. 

Usunięcie przez nauczyciela wpisanej UWAGI dla ucznia, ze swojego konta w zakładce Wiadomości w dzienniku 

elektronicznym, powoduje usunięcie jej z systemu przez co nie będzie ona niewidoczna w KARTOTECE UCZNIA, w 

związku z tym po odczytaniu i odpowiedzeniu na daną wiadomość, powinna być ona przeniesiona do KOSZA i 

przechowywana tam, aż do zrobienia pełnego całorocznego archiwum. Informacje o tym przekaże Administrator 

Dziennika Elektronicznego na koniec roku szkolnego. 

11. 

Za pomocą OGŁOSZEŃ można powiadamiać uczniów i rodziców o zebraniach z rodzicami, liście obowiązujących 

lektur czy terminach ważniejszych sprawdzianów. Moduł ten można wykorzystywać,gdy nie potrzebna jest informacja 

zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub nadesłanie na nią odpowiedzi. 

12. 

Moduł OGŁOSZENIA daje możliwość wyświetlania informacji razem lub osobno: 

1)Wszystkim uczniom w szkole. 

2)Wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły. 

3)Wszystkim nauczycielom w szkole. 

13. 

Zakazuje się usuwania nieaktywnych OGŁOSZEŃ. Wszystkie informacje, można będzie usunąć pod koniec sierpnia, 

przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapewni to całkowitą archiwizacją danych przez firmę oraz Administrator 

Dziennika Elektronicznego oraz da możliwość poprawnego odczytania w przyszłości. 

 

ROZDZIAŁ 4 

 SUPERADMINISTRATOR 

 

Po stronie firmy jest wyznaczona osoba zwana Super Administratorem, która jest odpowiedzialna za kontakt ze szkołą. 

Jej zakres działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i Dyrektorem Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 5. 

ADMINISTRATOR SZKOŁY 

 

(Administrator Dziennika Elektronicznego) 

 

1. 

Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialna jest Administrator Dziennika 

Elektronicznego. 

 

2. 

Wszystkie operacje dokonywane na koncie Administratora Dziennika Elektronicznego powinny być wykonywane ze 

szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły. Dlatego zaleca się, aby funkcję tą pełnił 

nauczyciel pracujący w danej szkole, który sprawnie posługuje systemem i został w tym zakresie odpowiednio 

przeszkolony. 

 

3. 

Do obowiązków Administratora Dziennika Elektronicznego należy: 

1)Zapoznać użytkowników z przepisami i zasadami użytkowania sytemu. 

2)Informacje o nowo utworzonych kontach Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek przekazać 

bezpośrednio ich właścicielom lub wychowawcom klas. 

3)W przypadku przejścia ucznia do innej klasy lub skreślenia go z listy uczniów, Administrator 

Dziennika Elektronicznego przed dokonaniem tej operacji ma obowiązek zarchiwizować oraz dokonać wydruku 

kartoteki danego ucznia i przekazać wydruk do sekretariatu szkoły, celem umieszczenia go w szkolnym archiwum w 

Arkuszu Ocen danego ucznia. 



4)Administrator Dziennika Elektronicznego logując się na swoje konto, ma obowiązek miećwłączoną opcję KeyStroke 

(biometryczna metoda uwierzytelniania) i zachowywać zasady bezpieczeństwa (mieć zainstalowane i systematycznie 

aktualizować programy zabezpieczającekomputer). 

5)Administrator Dziennika Elektronicznego, ma obowiązek co 30 dni zmieniać hasło. Hasło musi się składać co 

najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr. 

6)Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek z odpowiednim wyprzedzeniem zamawiać elementy 

potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu np. specjalnych kart do systemu dziennika elektronicznego, 

programów komputerowych, doładowań Szkolnego SMS. 

7)Do obowiązków Administratora Dziennika Elektronicznego należy systematyczne sprawdzanie WIADOMOŚCI na 

swoim koncie i jak najszybsze odpowiadanie na nie, oraz ustawienie automatycznego powiadomienia e-mail'em o 

nowej WIADOMOŚCI w systemie. 

8)Systematyczne umieszczanie ważnych OGŁOSZEŃ, mających kluczowe znaczenie dla działania systemu. 

9)Promowanie wśród wszystkich użytkowników wykorzystywania możliwości danegosystemu, stosowania modułów 

mogących usprawnić przepływ informacji w szkole. 

 

4. 

Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie zajęć i szkoły, 

Administrator Dziennika Elektronicznego może dokonać wyłącznie po omówieniu tego na radzie pedagogicznej i 

odnotowaniu tego faktu w protokole rady np. Ukrycie wykresu średniej ocen w widoku rodzica, Ocena zero liczona do 

średniej, Określenie wartości + i - przy wyliczaniu wartości średniej, Ustawienie Szczęśliwego numerka i inne. 

W razie zaistnienia potrzeby szybkiej zmiany ustawień,  Administrator Dziennika Elektronicznego może 

poprosić Dyrektora Szkoły o zwołanie specjalnej rady pedagogicznej w celu przegłosowania nowych ustawień w 

dzienniku elektronicznym. 

 

5. 

Raz w miesiącu Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek zarchiwizowania całego dziennika szkoły w 

formacie XML oraz zapisania go na płycie CD lub DVD wraz z programem umożliwiającym odczyt i dostarczenia do 

sekretariatu szkoły. Kopia ta powinna być przechowywana w szkolnym sejfie. Płyta powinna być opisana z podaniem 

zawartości i daty utworzenia archiwum. 

 

6. 

Administrator Dziennika Elektronicznego raz na kwartał ma obowiązek sprawdzić wszystkie 

komputery w szkole wykorzystywane do obsługi dziennika elektronicznego, zwracając szczególną 

uwagę na względy bezpieczeństwa. 

 

7. 

Jeśli istnieje taka konieczność Administrator Dziennika Elektronicznego powinien ustawiać nauczycielom wygaszacze 

na hasło, wyłączać bootowanie z CD, zabezpieczyć dostęp do BIOS oraz wykonywać inne 

działania mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa. 

 

8. 

Każdy zauważony i zgłoszony Administratorowi Dziennika Elektronicznego, przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma 

być zgłoszony firmie zarządzającej, w celu podjęcia dalszych działań (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu 

zbierania dalszych dowodów). 

 

9. 

Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Administrator Dziennika Elektronicznego ma 

obowiązek: 

1)Skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady. 

2)W razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą, poprzez wysłanie informacji do 

Super Administratora. 

3)Sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa i jeśli jest taka 

potrzeba przywrócić do prawidłowej zawartości. 

4)Wygenerować i przekazać nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela. 

 

10. 

Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, poza Szkolnym Administratorem 

Sieci Komputerowej, żadnych danych konfiguracyjnych 

szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynić się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. 

 

ROZDZIAŁ 6 

DYREKTOR SZKOŁY 

 



1. 

Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada Dyrektor Szkoły lub wyznaczony 

przez niego Wicedyrektor. 

 

2. 

Do 30 września Dyrektor Szkoły sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas wszystkich danych uczniów 

potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego. 

 

3. 

Dyrektor Szkoły jest zobowiązany: 

 

1)Systematycznie sprawdzać statystyki logowań. 

2)Kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli. 

3)Systematycznie odpowiadać na wiadomości, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

4)Bezzwłocznie przekazywać uwagi za pomocą WIADOMOŚCI. 

5)Przekazywać ważne informacje za pomocą OGŁOSZEŃ. 

6)Generowania odpowiednich statystyk np. zbiorczych dla nauczycieli, a następnie ich wynik i analizę przedstawiać na 

radach pedagogicznych. 

7)Dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu 

informatycznego na utratę bezpieczeństwa. 

8)Dbać o finansowe zapewnienie po prawności działania systemu np. zamawianie specjalnych kart do systemu 

dziennika elektronicznego, doładowywanie Szkolnego SMS, zakup materiałów i sprzętu do drukowania i 

archiwizowania danych, szkoleń itp. 

 

4. 

O sprawdzeniu dziennika elektronicznego Dyrektor Szkoły powiadamia wszystkich nauczycieli szkoły za pomocą 

WIADOMOŚCI. 

 

5. 

System daje możliwość tworzenia wielu różnych statystyk. Dyrektor Szkoły ma obowiązek szczegółowo określić, 

które, w jakim odstępie czasu i w jaki sposób, powinny być tworzone, przeglądane i archiwizowane przez 

Administratora Dziennika Elektronicznego, Wicedyrektorów, Wychowawców i Nauczycieli. Fakt ten powinien być 

ogłoszony na radzie pedagogicznej i wpisany do protokołu rady. 

 

6. 

Dyrektor Szkoły ma obowiązek wyznaczyć drugą osobę, która może pełnić rolę Administratora 

Dziennika Elektronicznego w przypadku niemożności pełnienia tej funkcji przez pierwszą. Na swoim koncie musi 

złożyć zamówienie o przyznanie drugiej osobie uprawnień Administratora Dziennika Elektronicznego do firmy 

zarządzającej dziennikiem elektronicznym. 

 

7. 

Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy również zapewnienie szkoleń dla: 

 

1)Nauczycieli szkoły. 

2)Rodziców, którzy chcą usprawiedliwiać swoje dzieci przez Internet. 

3)Nowych pracowników szkoły. 

4)Uczniów na pierwszych organizacyjnych lekcjach z Zajęć Komputerowych 

5)Pozostałego personelu szkoły (konserwatorzy, panie sprzątające, woźna, pracownicy internatu,administracja itp.) pod 

względem bezpieczeństwa. 

 

ROZDZIAŁ 7 

WYCHOWAWCA KLASY 

 

1. 

Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Szkoły Wychowawca 

Klasy. Każdy Wychowawca Klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego swojej klasy w 

zakresie opisanym w poniższym rozdziale. 

 

2. 

Wychowawca Klasy powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł Edycja Danych Uczniów. 

Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw, powinien 

również wypełnić pola odnośnie telefonów komórkowych rodziców oraz jeśli dziecko posiada 

opinię lub orzeczenie z poradni odznaczyć ten fakt w odpowiednim miejscu. 



 

3. 

Jeśli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany np: zmiana nazwiska, Wychowawca Klasy ma 

obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego, za których  wprowadzanie bezpośrednio 

odpowiada. 

 

4. 

Do 20 września w dzienniku elektronicznym, Wychowawca Klasy uzupełnia dane uczniów swojej klasy. 

 

5. 

W dniu poprzedzającym posiedzenie okresowej lub rocznej rady pedagogicznej Wychowawca Klasy dokonuje 

wydruków odpowiednich statystyk, podpisuje je i przekazuje Wicedyrektorowi. 

 

6. 

Oceny z zachowania wpisuje Wychowawca Klasy według zasad określonych w WSO. 

 

7. 

W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy, Wychowawca Klasy zgłasza ten fakt 

Administratorowi Dziennika Elektronicznego poprzez wysłanie WIADOMOŚCI. Na podstawie takiej informacji 

Administrator Dziennika Elektronicznego może przenieść go do innej klasy lub wykreślić z listy uczniów. 

 

8. 

Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje Wychowawca Klasy wraz z Administratorem 

Dziennika Elektronicznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków Wychowawca Klasy ma obowiązek 

przekazania tych świadectw trzeciemu nauczycielowi. 

 

9. 

Wychowawca Klasy przegląda frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje odpowiednich zmian np. 

usprawiedliwień, likwidacji podwójnych nieobecności itp. Jeśli w wyniku błędnego zaznaczenia przez dwóch 

nauczycieli nieobecności ucznia na tej samej godzinie lekcyjnej, Wychowawca 

Klasy jest zobowiązany do poprawienia tego zapisu. Częstotliwość tych czynności (zwłaszcza usprawiedliwień) nie 

może być mniejsza niż raz na dwa tygodnie. 

 

10. 

Od rana w dniu zebrania z rodzicami wychowawcy mogą drukować z systemu dziennika 

elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami. 

 

11. 

Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, Wychowawca Klasy nie ma obowiązku dodatkowego 

zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. 

 

12. 

Wychowawca Klasy regularnie uzupełnia moduł WYWIADÓWKI i systematycznie odnotowuje 

w nich obecność rodzica lub opiekuna zaznaczając odpowiednie opcje. 

 

13. 

Wychowawca Klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie, w której jest wychowawcą 

poza przedmiotem którego uczy. 

 

14. 

Wychowawca Klasy ma obowiązek uzupełnić plan lekcji swojej klasy (zakładka PLAN  LEKCJ I MOJE LEKCJE 

(do 20września, wraz z podziałem na grupy). Plan lekcji będzie publikowany na kontach uczniów oraz rodziców. W 

przypadku zmian w planie lekcji Wychowawca Klasy jest zobowiązany do ich odnotowania w terminie nie później niż 

3 dni po ich wystąpieniu, tak, aby stały się one widoczne dla uczniów oraz rodziców. 

 

15. 

Na początkowych godzinach wychowawczych nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom  zasady 

funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole. 

 

16. 

Na pierwszym zebraniu z rodzicami Wychowawca Klasy ma obowiązek osobiście rozdać rodzicom loginy           i hasła 

do ich kont oraz kont ich dzieci. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym jak korzystać z dziennika 

elektronicznego i wskazuje gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze (http://www.dziennik.librus.pl/help - po 



zalogowaniu sięna swoje konto). 

 

17. 

Fakt otrzymania loginów, haseł oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego  w szkole, 

rodzic potwierdza podpisując się osobiście na specjalnej liście. 

 

ROZDZIAŁ 8 

NAUCZYCIEL 

 

1. 

Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika 

elektronicznego: 

 

1)Ocen cząstkowych. 

2)Prognoz ocen okresowych i rocznych. 

3)Ocen okresowych i rocznych, w klasach, w których prowadzi zajęcia według zasad określonych w WSO. 

 

2. 

Jeśli nauczyciel korzysta z komputera, ma obowiązek prowadzić lekcję z wykorzystaniem elementów INTERFEJSU 

LEKCYJNEGO 

 

3. 

Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza i wpisuje bezpośrednio do 

dziennika elektronicznego, nieobecności jak i obecności uczniów na zajęciach oraz temat lekcji. W trakcie trwania zajęć 

uzupełnia inne elementy np. oceny uzyskane przez uczniów. 

 

4. 

W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela,nauczyciel ma obowiązek 

dokonywać zaznaczeń według zasad określonych w systemie dziennika elektronicznego: 

1)W INTERFEJSIE LEKCYJNYM musi wybrać opcję PROWADZĘ ZASTĘPSTWO, a następnie zaznaczyć 

z listy ZAJĘCIA EDUKACYJNE odpowiedni przydział lekcyjny dla nauczyciela za którego prowadzi zajęcia. 

 

5. 

Nauczyciel ma obowiązek uzupełniać moduł REALIZACJA PROGRAMU NAUCZANIA  polegający na 

wpisywaniu wykazu tematów lekcji na dany rok szkolny. 

 

6. 

Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Administratora Dziennika Elektronicznego dla 

każdego nauczyciela są obowiązkowe. 

 

7. 

Zaleca się, aby każdy nauczyciel korzystał z metody KeyStroke podczas logowania się do dziennika elektronicznego. 

 

8. 

Każdy nauczyciel ma obowiązek stosować wagi ocen ustalone według zasad określonych                                     w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Każda ocena ma mieć przydzieloną kategorię, wagę oraz zaznaczona, czy jest 

liczona do średniej. 

 

9. 

Ocena wpisana do dziennika elektronicznego nie może być usuwana ani zmieniana bez podania 

przyczyn takiego postępowania. 

 

1)Jeśli nauczyciel pomyli się wprowadzając błędną ocenę lub nieobecność, powinien jak najszybciej dokonać korekty i 

za pomocą Wiadomości powiadomić o tym fakcie danego Ucznia. 

2)Ocenie z poprawy zaliczenia nadaje się te same właściwości jak ocenie z zaliczenia (kolor, nazwę i wagę) wpisując 

jedynie w nazwie na początku słowo POPRAWA np. Sprawdzian Pozytywizm, POPRAWA 

-Sprawdzian Pozytywizm. 

 

10. 

Przypadkiem gdzie można usunąć ocenę i na jej miejsce wpisać inną, jest ocena 0 (zero), która informuje          o 

nieobecności ucznia na zaliczeniu. 

 

11. 



Nieobecność nb wpisana do dziennika nie może być usuwana. Nieobecność może być zmieniona na: 

 

1)Nieobecność usprawiedliwiona -u. 

2)Spóźnienie -sp. 

3)Zwolnienie -zw. 

 

12 

.Każdy nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie WIADOMOŚCI           i 

OGŁOSZENIA oraz systematyczne udzielać na nie odpowiedzi. W tym zakresie Nauczyciel jest kontrolowany przed 

Dyrektora Szkoły oraz Administratora Dziennika Elektronicznego. 

 

13. 

Najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie okresowej lub rocznej rady pedagogicznej 

wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen okresowych lub rocznych             w 

dzienniku elektronicznym. 

 

14. 

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach 

niedostatecznych, wykorzystując do tego moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, 

według zasad i terminów określonych w WSO. 

 

15. 

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych 

dla niego ocenach klasyfikacyjnych, wykorzystując do tego system OCEN (proponowana ocena semestralna i 

proponowana ocena roczna) w dzienniku elektronicznym, według zasad i terminów określonych w WSO. 

16.Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje o każdej pracy klasowej w TERMINARZU klasy, której ta praca 

klasowa dotyczy. 

 

17. 

Na w/w podstawie przekazywania informacji, wszyscy nauczyciele w szkole mają obowiązek tak 

planować swoje zaliczenia, aby nie zostały naruszone zasady opisane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 

 

18. 

Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim. 

 

19. 

Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi takie same 

konsekwencje jak w przypadku przepisów odnośnie szkolnej dokumentacji. 

 

20. 

Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera z którego loguje się do dziennika elektronicznego, 

aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do komputera. 

 

21. 

Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatniej wizycie 

w dzienniku elektronicznym, która będzie widoczna zaraz po zalogowaniu się na swoje konto. 

 

22. 

W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 

Administratora Dziennika Elektronicznego odpowiedzialnego za dziennik elektroniczny. Po zakończeniu pracy 

nauczyciel musi pamiętać o wylogowaniu się z konta. 

 

23. 

Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie. 

24.Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzęt nie został 

w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy 

niezwłocznie powiadomić o tym odpowiedniego Administratora Dziennika Elektronicznego. 

 

25. 

Nauczyciel powinien dbać by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich. 

 

ROZDZIAŁ 9 



SEKRETARIAT 

 

1. 

Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora Szkoły osoba, która na stałe pracuje w 

sekretariacie szkoły. 

 

2. 

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na polecenie Dyrektora Szkoły, Administrator Dziennika 

Elektronicznego może przydzielić osobie pracującej w sekretariacie konto z uprawnieniami 

nauczyciela, nie dając jednak żadnych możliwości edycji danych dotyczących ocen i frekwencji w żadnej klasie szkoły. 

 

3. 

Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów 

zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów w szczególności do 

nie pododawania haseł do systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji tożsamości osoby (np. drogą 

telefoniczną). 

 

4. 

Nowe hasło dla ucznia lub rodzica, pracownik sekretariatu może wydać tylko po okazaniu legitymacji szkolnej lub 

dowodu tożsamości. 

 

5. 

Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich 

informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub 

zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, Administratorowi Dziennika Elektronicznego lub 

Administratorowi Sieci Komputerowej. 

 

ROZDZIAŁ 10 

RODZIC 

 

1. 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające 

podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się 

z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów. 

 

2 

.Na początku roku szklonego rodzic dostaje login i hasło do swojego i dziecka konta. Fakt otrzymania tych uprawnień 

rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku jego nieobecności na 

zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym. 

 

3. 

Rodzic w swoim koncie poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka. 

 

4. 

Rodzic ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole dostępnymi w 

POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto. 

 

5. 

Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego 

dostępu do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego 

rodzica/opiekuna prawnego. 

 

6. 

Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem Szkoły. 

 

7. 

Rodzic jeśli chce usprawiedliwiać nieobecności swojego podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI 

w dzienniku elektronicznym, musi: 

 

1)Złożyć deklarację i osobiście ją podpisać w obecności wychowawcy klasy, (wzór deklaracji jest dostępny na stronie 

szkoły). 

 



8. 

Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nie udostępniania go 

swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom. 

 

9. 

Jeśli występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się według standardowych 

procedur obowiązujących w szkole opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dostępnym na szkolnej stronie 

www. 

 

ROZDZIAŁ 11 

UCZEŃ 

 

1. 

Na początkowych lekcjach z Zajęć Komputerowych uczniowie będą zapoznani przez nauczyciela 

z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole. 

 

2. 

Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole dostępnymi w 

POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto           

(https://synergia.librus.pl/help). 

 

3. 

Dla ucznia któremu ustalono indywidualny tok nauczania lub okresu specjalnej edukacji mającej na celu przywrócenie 

do prawidłowego funkcjonowania, tworzy się osobną klasę przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak 

dla każdej klasy. 

 

4. 

Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak 

rodzic na swoim koncie. 

 

ROZDZIAŁ 12 

POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII 

 

1. 

Postępowanie Dyrektora Szkoły w czasie awarii: 

 

1)Dyrektor Szkoły ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii są przestrzegane 

przez Administratora Dziennika Elektronicznego, Administratora Sieci Komputerowej 

i Nauczycieli. 

2)Dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu. 

3)Zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu. 

 

2. 

Postępowanie Administratora Dziennika Elektronicznego w czasie awarii. 

 

1)Obowiązkiem Administratora Dziennika Elektronicznego jest niezwłoczne dokonanie naprawy w celu przywrócenia 

prawidłowego działania systemu. 

2)O fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy, Administrator Dziennika Elektronicznego 

powinien powiadomić Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli. 

3)Jeśli usterka może potrwać dłużej niż jeden dzień Administrator Dziennika Elektronicznego powinien wywiesić na 

tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację. 

4)Jeśli z powodów technicznych Administrator Dziennika Elektronicznego nie ma możliwości dokonania naprawy, 

powinien w tym samym dniu powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

5)Jeśli w szkole jest kontrola i nastąpiła awaria systemu dziennika elektronicznego, 

Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany do uruchomienia i udostępnienia danych potrzebnych do 

kontroli z ostatniej kopi i bezpieczeństwa. 

 

3. 

Postępowanie Nauczyciela w czasie awarii. 

 

1)W razie awarii systemu dziennika elektronicznego, komputera lub sieci informatycznej, nauczyciel ma obowiązek na 

każde prowadzone przez siebie zajęcia, odpowiednio wypełnić kartę przeznaczoną dla modułu odczytu kart lekcyjnych 

i zostawić ją w wyznaczonym do tego miejscu w pokoju nauczycielskim. 

https://synergia.librus.pl/help


2)Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają być zgłaszane osobiście 

w dniu zaistnienia jednej z wymienionych osób: 

a)Administratorowi Sieci Komputerowej. 

b)Administratorowi Dziennika Elektronicznego. 

c)Pracownikowi sekretariatu szkoły. 

3)Zalecaną formą zgłaszania awarii jest użycie Wiadomości w systemie dziennika elektronicznego, jeśli nie jest to 

możliwe, dopuszcza się następujące powiadomienia: 

a)Osobiście. 

b)Telefonicznie. 

c)Za pomocą poczty e-mail. 

d)Poprzez zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły, który jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o 

tym fakcie odpowiedniego pracownika szkoły. 

4)W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do 

naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych. 

 

ROZDZIAŁ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. 

Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z elektronicznego dziennika, mają 

być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub ukradzenie, według zasad określonych w 

Regulaminie Prowadzenia  Dokumentacji obowiązującego w szkole. 

 

 

2. 

Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp., rodzicom i uczniom, drogą 

telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby. 

 

3. 

Możliwość edycji danych ucznia mają; Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca 

Klasy oraz upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik sekretariatu. 

 

4. 

Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. 

 

5. 

Szkoły mogą udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i 

aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli 

lub nakazu sądowego. 

 

6. 

Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą 

potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie. 

 

7. 

Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba zobowiązują się do 

poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, potwierdzając to 

własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie. 

 

8. 

Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi 

powinny być przechowywane w szkolnym archiwum. 

 

9. 

Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego powinny spełniać następujące wymogi. 

 

1)Na komputerach wykorzystywanych w szkole do dziennika elektronicznego musi być legalne oprogramowanie. 

2)Wszystkie urządzenia i systemy stosowane w szkole powinny być ze sobą kompatybilne. 

3)Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru. 

4)Do zasilania należy stosować filtry, zabezpieczające przed skokami napięcia. 

5)Oprogramowanie i numery seryjne powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu. 

6)Przechowywać informacje kontaktowe do serwisów w bezpiecznym miejscu. 

7)Należy zawsze używać połączeń szyfrowanych nawet w sieci wewnętrznej. 



8)Instalacji oprogramowania może dokonywać tylko Administrator Sieci Komputerowej lub Administrator Dziennika 

Elektronicznego. Uczeń ani osoba trzecia nie może dokonywać żadnych zmian w systemie informatycznym 

komputerów. 

9)Oryginalna dokumentacja oprogramowania powinna być zabezpieczona. 

10)Nie wolno nikomu pożyczać, kopiować, odsprzedawać itp. licencjonowanego oprogramowania będącego własnością 

szkoły. 

 

10. 

Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone w jawny sposób według zasad obowiązujących 

w szkole. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie 

wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2016r 

. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

–Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz otrzymania do 

stępu do kont rodzica/opiekuna i ucznia/uczennicy w dzienniku elektronicznym. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

–Deklaracja usprawiedliwiania ucznia/uczennicy przez rodzica/prawnego opiekuna za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

–Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz otrzymania dostępu do kont 

rodzica/opiekuna i ucznia/uczennicy w dzienniku elektronicznym. 

Potwierdzam że zapoznałem/-am się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz otrzymałem/-am 

dostęp (loginy i hasła) do swoich kont (rodzica/prawnego opiekuna oraz ucznia/uczennicy) w dzienniku elektronicznym 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie. 

Rodzic musi podpisać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako 

wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka. 

Imię i nazwisko ucznia/uczennicy 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

–Deklaracja usprawiedliwiania ucznia/uczennicy przez rodzica/prawnego opiekuna za pomocą dziennika 

elektronicznego. Deklaruję możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia/uczennicy poprzez moduł 

WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, w Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie. 

Rodzic musi podpisać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako 

I 

wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka. 

mię i nazwisko ucznia/uczennicy 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie 

Podstawy prawne  

ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26 poz.226)  

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz. 178)  

 ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 ze zm.)  

 ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)  

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.)  

 zarządzenie 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003 roku w sprawie metod i form wykonywania 

zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich ( Dz. Urz. KGP Nr 20 

poz. 107 ze zm.)  

Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie.  

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.  

2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji.  

3. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub zwierząt zagrażających 

bezpieczeństwu uczniów.  

4. Uszkodzenie mienia szkolnego.  

5. Kradzieże na terenie szkoły.  

6. Posiadanie przez uczniów narzędzi i środków niebezpiecznych.  

7. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych.  

8. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie ( z uwzględnieniem przypadku nieobecności pielęgniarki 

szkolnej)  



9. Posiadanie i używanie środków odurzających( narkotyki, leki), alkoholu, papierosów.  

10. Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach  

11. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania.  

12. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka ze 

świetlicy. 13. Brak kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.  

14. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, 

głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na plecenia nauczyciela itp.)  

15. Zachowania agresywne wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w 

szkole. 16. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.  

17. Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy.  

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.  

1.1 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i 

ocenia wstępnie jego możliwe skutki.  

1.2 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła 

zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu. W sytuacjach nagłych 

wzywa odpowiednie służby ratunkowe.  

1.3 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.  

1.4 Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe 

( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).  

1.5 Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i 

przeciwpożarowymi.  

3 2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących w posiadaniu uczniów.  

2.1 Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do miejsca, w którym znaleziono 

przedmioty lub substancje podejrzane.  

2.2 Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły.  

2.3 Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia 

odpowiednich służb. 

 2.4 Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną i 

wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły.  

3. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie.  

3.1 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi 

o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły. 

 3.2 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w 

szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu 

dyrektora szkoły.  

3.3 W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia Policję lub Straż 

Miejską. 

 4. Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły. 

 4.1 Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z 

klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku szkoły).  

4.2 Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia pracownika obsługi.  

4.3 Pracownik obsługi informują dyrekcję szkoły i podejmują działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.  

4.4 Dyrektor lub upoważniony pracownik szkoły wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby weterynaryjne.  

5. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego  

5.1 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu 

powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga.  

5.2 W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe okoliczności 

zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub pedagoga.  



5.3 Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą 

zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.  

5.4 Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy i przekazuje sprawę 

dyrektorowi szkoły, który ustala sposób i termin naprawienia szkody.  

5.5 W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o 

zawiadomieniu policji.  

6. Kradzieże na terenie szkoły  

6.1 Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z 

poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.  

6.2 Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem 

jednak przeszukania domniemanego sprawcy. 

 6.3 Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy 

poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.  

6.4 Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.  

6.5 Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi. 6.6 Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.  

6.7 W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o 

zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy. 

Postanowienia dodatkowe  

- Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno - wychowawczo - 

opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , itp./.  

- Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni i zamykane na klucz, a uczniowie nie mają prawa 

podczas lekcji wchodzić do szatni.  

7. Posiadanie lub używanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz substancji 

uzależniających i odurzających.  

7.1 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub 

substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego 

zabezpieczenia ( zachowując 5 środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza 

pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).  

7.2 Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia 

wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.  

7.3 Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając 

przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie 

ukarania. 7.4 Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do 

szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot oraz sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.  

7.5 W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub przedmiot zagrażający 

zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel wzywa policję.  

8. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw śródlekcyjnych  

8.1 Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej 

pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe.  

8.2 Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, 

a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły.  

8.3 Nauczyciel sporządza notatkę dotyczącą wypadku w dzienniku lekcyjnym oraz księdze wypadków.  

8.4 Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku przewodniczącego zespołu powypadkowego, który sporządza 

protokół wypadku.  

8.5 Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku 

pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu 

dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.  

8.6 O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze 

szkołą pracownika służby bhp.  



8.7 O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i 

kuratora oświaty.  

8.8 O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego 

inspektora sanitarnego.  

8.9 Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne 

decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.  

9. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, 

dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.  

  9.1 Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny sytuacji, zapewnia uczniowi 

opiekę i udziela pierwszej pomocy oraz informuje rodziców, a w razie potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez 

wyznaczonego ucznia o konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej lub pogotowia ratunkowego.  

9.2 Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.  

9.3 Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia uczeń pozostaje pod opieką 

nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.  

10.Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających  

10.1 Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych dzieci .  

10.2 Nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.   

10.3 Wychowawca, pedagog lub dyrektor informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia i wzywa do szkoły.   

10.4 Dyrektor szkoły zawiadamia Policję.  

10.5 W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog lub dyrektor szkoły wzywa 

karetkę pogotowia.  

10.6 Pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga szkoły.  

10.7 Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.  

11.Postępowanie w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia  

11.1 Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.  

11.2 Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców /prawnych opiekunów ucznia oraz odnotowuje fakt w dzienniku 

lekcyjnym.  

11.3 Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi.  

12. Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  

12.1 Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność w dzienniku lekcyjnym i powiadamia 

wychowawcę klasy, który o zaistniałym fakcie informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.  

12.2 Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi odnotowując ten fakt w 

dokumentacji. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa 

ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.  

12.3 Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który przeprowadza ponowną rozmowę 

z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.  

12.4 W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony rodziców/ opiekunów prawnych 

pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane prawem czynności.  

12.5 Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego.  

13.Powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach Zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami 

usprawiedliwiania nieobecności oraz egzekwowania obowiązku szkolnego: Uczeń ma obowiązek przedstawić 

wychowawcy lub innemu nauczycielowi usprawiedliwienie za czas nieobecności natychmiast po powrocie do szkoły, 

ale nie później niż w ciągu tygodnia od momentu ustania absencji.  

13.1 Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczeń ma godziny nieusprawiedliwione, co wpływa na ocenę z 

zachowania.  

13.2 Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia 

każdorazowo informuje rodzica/prawnego opiekuna o absencji i ustala przyczynę nieobecności.  



13.3 W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do 

szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.  

13.4 Wychowawca zgłasza nagminne nieobecności nieusprawiedliwione w comiesięcznym raporcie do dyrektora szkoły 

za pośrednictwem pedagoga.  

13.5 Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w 

dokumentacji.  

13.6 Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator społeczny, wychowawca powiadamia o powyższej absencji ucznia 

również kuratora, a fakt odbycia rozmowy odnotowuje w dokumentacji pedagoga szkoły.  

13.7 Jeżeli sytuacja powtarza się, dyrektor szkoły wzywa rodzica do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, 

wysyłając pisemne wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

13.8 Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku dyrektor szkoły kieruje sprawę na drogę postępowania 

egzekucyjnego.  

14.Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania  

14.1 Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania 

zaginionego ucznia: a) poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z 

opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu b) w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję 

szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje poszukiwania.  

14.2 Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki:  

a) wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji,  

b) uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania,  

c) jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi upomnienia,  

d) jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o sposobie ukarania,  

e) informuje rodziców/ opiekunów prawnych  

14.3 Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy informuje policję, dyrektora szkoły i 

rodziców/opiekunów prawnych.  

14.4 Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej imprezie turystycznej zostaje 

zawieszone.  

15.Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy  

15.1 Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia, 

odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność. W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie 

dyrekcję szkoły.  

15.2 Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o konsekwencjach złamania zasad 

regulaminu oraz informuje o zaistniałym fakcie rodziców/ opiekunów prawnych oraz wychowawcę klasy.  

15.3 W przypadku nieodnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie dyrektora szkoły, rodziców 

/opiekunów prawnych oraz policję.  

15.4 Jeżeli zachowanie powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i wychowawcę klasy, którzy w 

porozumieniu z rodzicami podejmują działania zapobiegawcze.  

16. Uczeń nieodebrany ze świetlicy  

 16.1 Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, ustala przyczyny 

zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.  

16.2 Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani do punktualnego odbioru 

dziecka ze świetlicy.  

16.3 W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi nauczyciel, w porozumieniu z dyrekcja szkoły, 

zapewnia dziecku opiekę.  

16.4 W przypadku przedłużającego się czasu bez kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka dyrektor szkoły 

zgłasza fakt policji.  

16.5 Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora szkoły, którzy rozpoznają 

sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem działania.  

17.Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników.  



17.1 Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem i jeżeli jest taka możliwość 

przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności zdarzenia.  

 17.2 Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w uzasadnionych przypadkach 

pedagoga.  

17.3 Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym i wymierza karę 

stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO.  

17.4 Wychowawca informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary.  

17.5 Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który podejmuje inne 

działania: a) przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta ds. nieletnich, b) wnioskuje o 

zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki 

umieszczone w dokumentacji pedagoga.  

17.6 W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka 

wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.  

18.Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)  

18.1 Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu pedagoga oraz dyrektora szkoły i jeśli jest to możliwe, zatrzymuje 

i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa policję.  

18.2 Nauczyciel/pedagog zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i 

przekazuje policji.  

18.3 Nauczyciel/pedagog powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza notatkę w 

dokumentacji.  

18.4 Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych prawem.  

18.5 W sytuacjach wyjątkowych( zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w godzinach zajęć 

popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel bezzwłocznie powiadamia o przestępstwie ( zdarzeniu) 

policję.  

19.Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego  

19.1 Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa pielęgniarkę, a w razie konieczności 

karetkę pogotowia.  

19.2 Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.  

19.3 Nauczyciel w porozumieniu z pedagogiem lub dyrektorem szkoły powiadamia policję; ustala okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i rodzicom/prawnym opiekunom. Z 

podjętych działań sporządza notatkę.  

20.Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych osób dorosłych 

przebywających w szkole.  

20.1 Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły.  

20.2 Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.  

20.3 Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje o zdarzeniu i dalszym postępowaniu 

wobec ucznia.  

20.4 W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą 

strategię działań.  

20.5 Zawiadamia policję na wniosek poszkodowanego.  

20.6 W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, nieobecności dyrektora, w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) 

nauczyciel/ pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.  

21.Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych osób dorosłych przebywających na terenie 

szkoły wobec uczniów  

21.1 Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania agresywnego i wstępnego rozpoznania 

okoliczności zdarzenia.  

21.2 Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.  

21.3 W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję.  



21.4 W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) 

nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.  

22.Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie  

22.1 Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie wychowawcę, a ten 

pedagoga.  

22.2 Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi 

pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające 

do rozpoznania sprawy.  

22.3 Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o 

konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.  

22.4 Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice/ opiekunowie prawni 

dziecka.  

 22.5 Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest ofiarą przemocy, pedagog 

informuje policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem, 

o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora.  

 23.Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy  

23.1 Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o zdarzeniu wychowawcę, a ten 

pedagoga 

23.2 Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia 

i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.  

23.3 Wychowawca i pedagog przy udziale informatyka zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość 

sprawcy cyberprzemocy.  

23.4 Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych 

poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).  

23.5 Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z zasadami oceny 

negatywnego zachowania zawartymi w WSO oraz zawiadamia policję.  

23.6 W innych przypadkach pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę 

przechowywaną w dokumentacji pedagoga.  

23.7 Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane 

działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.   

do Zarządzenia Dyrektora nr 4/2016 

z dnia  26 lutego 2016r. 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2009, Nr 56, poz. 458 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 

przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U. Nr 145, 

poz. 1624). 

4. 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. Nr 135, poz. 1516). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w 

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

(Dz. U. z 2014r., poz.1150). 



6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą 

spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania 

(Dz. U. Nr 12, poz. 67                 i Dz. U. Nr.18, poz. 102). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania  (Dz. U. Nr 18, poz. 102). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i 

warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej      (Dz. U. Nr 101, poz. 1095). 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 578). 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i 

pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.                   w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                  i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 

69). 

§ 1 

Zasady ogólne. 

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

2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie. 

§ 2 

Warunki i sposób organizowania przez szkołę krajoznawstwa i turystyki. 

1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury                   i historii; 

b) poznawanie kultury i języka innych państw; 

c) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego                             i kulturalnego; 

d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego 

    oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

e) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 

f) podnoszenie sprawności fizycznej; 

g) wspomaganie rodziców w procesie wychowania; 

h) przeciwdziałanie patologii społecznej; poznawanie zasad bezpiecznego zachowania 

    się w różnych sytuacjach. 

2. Krajoznawstwo i turystyka w szkole może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

3. Organizacja imprez o charakterze krajoznawczym i turystycznym może mieć następujące formy: 

a) wycieczki przedmiotowe, organizowane 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 - zwane dalej "wycieczkami", 

c) imprezy krajoznawcze-turystyczne, takie jak: biwaki, rajdy, konkursy, turnieje; 

d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne; 

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

    zielone szkoły, szkoły zimowe, obozy ekologiczne. 

§ 3 

Organizacja wycieczek. 

1. Organizacja i program wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, 

ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. 

2. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, 

a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami                    w zakresie celu wycieczki, trasy, harmonogramu i regulaminu. 



3. Jako środki transportu dopuszcza się: 

a) wynajęty autokar, 

b) PKP, 

c) środki komunikacji miejskiej i międzymiastowej, 

4. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji: 

a) wycieczka autokarowa - kierownik wycieczki wsiada pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc. Kierownik 

wycieczki siada przy drzwiach z przodu autobusu. Opiekun wsiada ostatni  i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy 

drzwiach. Przed odjazdem należy sprawdzić listę obecności. W czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na 

wyznaczonych miejscach.  Przy wysiadaniu z autokaru - pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia 

dzieci, zwraca uwagę, aby nie przebiegały przez jezdnię. Uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autokarze i 

zabierają swoje rzeczy. Kierownik wysiada ostatni - sprawdza autokar. Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę 

i sprawdzić listę obecności. 

b) jazda pociągiem, autobusem miejskim i tramwajem-w porozumieniu                                    z kierownikiem 

pociągu  należy zabezpieczyć drzwi w wagonie, w którym jadą dzieci. Jeżeli konieczny jest podział uczestników 

wycieczki na grupy - należy dokonać wcześniej i ustalić zasady. W każdym  przedziale powinna znajdować się dorosła 

osoba. Kierownik wycieczki wsiada pierwszy, rozdziela dzieci i opiekunów                               w przedziałach, 

sprawdza listę obecności. Jeden z opiekunów wsiada ostatni. W czasie jazdy pociągiem uczestnikom nie wolno 

otwierać okien i wychylać się, należy zachować  porządek i czystość. Przy wysiadaniu kolejność odwrotna - pierwszy 

wysiada opiekun i na peronie ustawia młodzież. Kierownik wysiada - sprawdza przedziały.  Po uformowaniu grupy 

sprawdzamy listę obecności. 

5. Udział uczniów w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców bądź prawnych opiekunów. 

Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki. 

6. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o: 

a) miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę, 

b) miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki, 

c) dokładnym adresie pobytu wraz z numerem telefonu, 

d) przewidywanej trasie wycieczki 

7. W wycieczkach nie mogą brać udziału uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

8. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, 

ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach. 

9. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w 

przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 

leczenia. 

10. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły. 

11. Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły posiadających 

odpowiednie kwalifikacje (nie dotyczy imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych, których obowiązują 

osobne przepisy zawarte w rozporządzeniu MENiS - u z dnia 8 listopada 2001): 

a) ukończony kurs kierowników wycieczek szkolnych, 

b) jest instruktorem harcerskim, 

c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek, 

d) jest trenerem odpowiedniej dyscypliny sportu. 

e) na kierownika wycieczki może być również wyznaczona przez dyrektora szkoły inna osoba pełnoletnia posiadająca 

powyższe kwalifikacje. 

12. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna 

pełnoletnia osoba. 

13. Kierownik wycieczki uzgadnia termin i cel wycieczki z dyrektorem szkoły. 

14. Po uzgodnieniu terminu z dyrektorem kierownik wycieczki wypełnia: 

a) kartę wycieczki z harmonogramem, listą uczestników, 

d) zbiera zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczce, 

e) zbiera od rodziców karty uczestnika wyjazdu (w przypadku wyjazdów kilkudniowych), 

f)  zbiera podpisane oświadczenia kierownika wycieczki i opiekunów w sprawie odpowiedzialności za zdrowie i życie 

uczestników wycieczki, (w przypadku wyjazdów kilkudniowych) 



g) zapoznaje uczestników wyjazdu z regulaminem i zbiera podpisy. 

15. Wypełnioną dokumentację kierownik wycieczki składa u dyrektora szkoły w celu zatwierdzenia. Terminy 

składania dokumentacji: 

- Wycieczki poza teren szkoły (tzw. wyjścia z klasą) - 2 dni przed terminem wyjazdu 

- Wycieczki 1 dniowe - 3 dni przed terminem wyjazdu 

- Wycieczki 3 dniowe -5 dni przed terminem wyjazdu 

- Wycieczki powyżej 3 dni - 10 dni przed terminem wyjazdu 

16. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz ich 

rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego. 

Opieka w czasie imprez i wycieczek. 

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik                                   i opiekunowie 

grupy. 

2. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania 

opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność 

osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą 

się one odbywać. 

3. Wymagana liczba opiekunów na wycieczkach: 

a) pieszych poza teren szkoły w tej samej miejscowości, tzw. wyjścia z klasą obowiązuje jeden opiekun na 30 osób, 

b) turystyczno - krajoznawczych (wycieczki rowerowe, rajdy górskie, spływy kajakowe )-  1 opiekun na 10 osób, 

c) przy użyciu środków lokomocji miejskiej i międzymiastowej- 1 na 15 osób, 

d) autokarowych- 1 na 15 osób, 

e) autokarowych w jednym konkretnym celu (kino, teatr, wystawa)- 1 na 25 osób, 

f)  środkami PKP- jeden opiekun w każdym przedziale (np.1 na 7 osób w drugiej klasie), 

g) górskie powyżej 1000 m n. p.m.- 1 na 10 osób, 

h) jeżeli w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinien być zapewniony 

dodatkowy opiekun zajmujący się maksymalnie pięcioma uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

4. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów 

przyrody oraz leżących powyżej 1000 m. n. p. m. lub których zagospodarowanie rekreacyjno-sportowe kwalifikuje do 

uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach, mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni. 

5. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający kartę rowerową. Długość dziennych 

odcinków trasy nie powinna przekraczać 20 km. Należy wybierać ścieżki rowerowe bądź drogi o małym natężeniu ruchu. 

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

7. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach     i innych zbiornikach 

wodnych. 

8. W czasie gwałtownego załamania warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać. 

9. Nie wolno uczestnikom wycieczki zezwalać na kąpiel, pływanie na łodziach, kajakach, jeżeli nie zostało to 

uwzględnione w programie wycieczki. 

10. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania 

nad wodą lub w górach. 

11. Osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie "kąpielisk" i 

"pływalni" w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, 

kąpiących się                                i uprawiających sporty wodne. 

12. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych. 

13. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór 

opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły bądź placówki. 

14. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy. 

15. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się 



wyposażeniem ratunkowym. 

16. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów. 

17. Do obowiązku kierowników i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży, których uczestnicy korzystają z 

ogólnodostępnych kąpielisk i pływalni, należy: 

a) zapoznanie uczestników z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni 

    oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem, 

b) uzgodnienie z kierownikiem kąpieliska lub pływalni warunków i sposobu 

    korzystania z kąpieliska lub pływalni zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom. 

18. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu 

docelowego należy bezwzględnie sprawdzić stan liczbowy uczniów. 

19. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki. 

20. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

Obowiązki kadry i uczestników wycieczki. 

1. Do obowiązków kierownika wycieczki należy: 

a)  przed planowanym wyjazdem uzyskać zgodę dyrekcji na organizację wycieczki; 

b)  opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy; 

c)  tworząc program wycieczki (imprezy) należy pamiętać: 

     - powinien zawierać opis celów edukacyjnych wycieczki i harmonogram zajęć; 

     - powinien być dostosowany do możliwości percepcyjnych, emocjonalnych,                          i 

zdrowotnych  uczestników (wycieczki piesze lub inne wymagające większego wysiłku fizycznego  muszą uwzględniać 

kondycje uczestników); 

     - powinien obejmować cały czas pobytu na wycieczce, 

     - planować aktywny udział wszystkich uczestników, chociażby w sprawach organizacyjnych, porządkowych, w 

prowadzeniu zabaw i gier podczas podróży czy                   w miejscu pobytu; 

d)  wypełnienie oraz przedłożenie dyrekcji karty wycieczki w celu zatwierdzenia, jeżeli jest  przewidziany nocleg, 

należy dołączyć adres i numery telefonów; 

e)  opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników oraz ich rodziców; 

f)   regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy: 

      - nazwa imprezy; 

      - organizator (adres, kontakt imienny); 

      - termin; 

      - trasa (kiedy wycieczka jest kilkudniowa- z rozbiciem na poszczególne dni); 

      - odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać), co w ramach odpłatności uczestnik będzie miał 

zagwarantowane; 

      - wymagania zdrowotne; 

      - wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru; 

      - zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy); 

g)  zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie 

nadzoru w tym zakresie; 

h)  zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków 

     ich przestrzegania; 

i)   jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, należy zaznajomić jej uczestników                 z zasadami bezpiecznego 

przebywania nad wodą lub w górach; 

j)  określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki                    i bezpieczeństwa 

uczestnikom wycieczki lub imprezy; 

k)  nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt i ekwipunek oraz posiadanie  apteczki pierwszej 

pomocy; 

l)   organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników; 

m) na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autokarową kierownik wycieczki  może zgłosić na policję prośbę o 

kontrolę pojazdu. 

n)  podział zadań dla uczestników; 

o)  posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu 

      i numerem PESEL; 

p)  udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia oraz 

powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów)                               i dyrektora szkoły, 

q)  dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy; 



r)   podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe imprezy po jej zakończeniu. 

s)  dokumentowanie wycieczek: 

       - obowiązkowo- formalna dokumentacja (rozliczenie finansowe); 

       - nieobowiązkowo- nieformalna, świadcząca o efektach wycieczki (film, kronika, album, wystawa fotografii lub 

pamiątek, relacje obowiązków prasie szkolnej obowiązków innej, opisy, eksponaty, pomoce dydaktyczne); 

2. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy: 

a) sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, 

    w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego; 

b) opieka nad powierzonymi mu uczniami; 

c) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy; 

d) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

e) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom; 

f)  wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika; 

g) sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest bezpieczne. 

3. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 

a)  przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 20 minut przed wyjazdem; 

b)  swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki; 

c)  poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu; 

d)  wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika; 

e)  przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,  

f)   w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna; 

g)  nie zaśmiecać pojazdu; 

h)  korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

i)   w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna; 

j)   dbać o higienę i schludny wygląd; 

k)  nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna; 

l)   w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać  postanowień i regulaminów 

tych obiektów; 

m) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury; 

n)  pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników. 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte 

konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. W 

przypadku naruszenia przez ucznia § 5 punkt 3 podpunkt e regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania 

dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu 

kosztami obciążani są rodzice / prawni opiekunowie. 

§ 6 

Wycieczki zagraniczne. 

1. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 2 p.3 . 

2. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po 

zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności: 

a) nazwę kraju, 

b) czas pobytu, 

c) program pobytu, 

d) imię i nazwisko kierownika lub opiekunów, 

e) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 

4. Kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym 

porozumienie się w kraju docelowym. 

§ 7 

Finansowanie wycieczek. 

1. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków 



pozabudżetowych, w szczególności: 

a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział, 

b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji 

    młodzieżowych działających na terenie szkoły, 

c) ze środków wypracowanych przez uczniów, 

d) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców lub Radę Szkoły, a także osoby 

    fizyczne i prawne, 

e) ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę 

    oraz od sponsorów. 

2. Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 

Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków,                        o których mowa w ust. 1. 

3. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, 

zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 

§ 8 

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 wychowawcę lub dyrektora szkoły. 

2. Listę tych uczniów wraz z rubrykami do odnotowania frekwencji wychowawca dołącza do odpowiedniego 

dziennika lekcyjnego. 

3. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły. 

4. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga się na podstawie przepisów nadrzędnych stanowiących podstawę 

jego opracowania. 

5. Zasady turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych określają odrębne przepisy. 

Regulamin wycieczek - uczniowie 

• REGULAMIN WYCIECZKI 

Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych. 

1. Relacje uczeń – uczeń: 

1. Szanujemy potrzebę prywatności, 

2. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”, 

3. Dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany, 

4. Nie stosujemy przemocy, 

5. Uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat. 

2. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń: 

1. Szanujemy się nawzajem, 

2. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów. 

3. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w SP1 w Łobzie oraz 

bezwzględnie się do nich stosować. 

2. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać. 

3. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów 

(opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot). 

4. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na 

bezpieczeństwo innych osób! 



5. Nie oddalać się od grupy. 

6. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i 

zdrowiu uczestników wycieczki. 

8. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia. 

9. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów. 

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

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

12. Pomagać słabszym, mniej sprawnym. 

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

odurzających. 

4. Miejsce zakwaterowania: 

1. W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka, 

2. Zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600. 

3. Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy. 

4. Obowiązuję zakaz samowolnego opuszczania ośrodka! 

5. Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany odpowiada 

solidarnie cała grupa. 

5. Miejsca publiczne: 

1. Przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników. 

2. Obowiązuje punktualność. 

3. Oddzielanie się od grupy jest zabronione. 

4. W miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego. 

5. Dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów. 

  

  

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane 

konsekwencje zgodnie z WSO. 

  

  

  

  

  

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

l.p. Nazwisko i imię Podpis ucznia 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.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE 

1. Regulamin Szkoły jest załącznikiem do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie. 

 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu stosują się do wszystkich członków społeczności szkolnej. 

 

3. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. 

 

4. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły. 

 

I. SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA 

 

1. Uczniowie maja prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci 

Samorządu Uczniowskiego i samorządu klasowego. 

 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są rady klasowe i Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 

3. Kadencja rad klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres roku szkolnego. 

 

4. Rady reprezentują uczniów na zewnątrz i mogą zgłaszać opinie i wnioski w każdej sprawie dotyczącej 

klasy lub szkoły. 

 

5. Rady są inicjatorami i organizatorami życia społeczności uczniowskiej. 

 

6. Nad prawidłową pracą Samorządu Uczniowskiego czuwa opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego. 

 

7. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Regulaminu SU zatwierdzonego przez walne zebranie 

przedstawicieli uczniów wszystkich klas. 

 

II. OPIEKA NAD UCZNIAMI 

 

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły otaczają uczniów opieką i nadzorem podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych i przerw od godziny 7.00 do czasu 15 minut po ostatnich zajęciach.  

 

2. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłaszania się do świetlicy szkolnej bezpośrednio po 

przyjeździe oraz po zakończeniu zajęć; 

1) uczniowie dojeżdżający z kl. "OP" - III Szkoły Podstawowej po zakończeniu ostatnich zajęć 



odprowadzani są do świetlicy przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia; 

2) uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu 

świetlicy. 

 

3. Uczniowie dojeżdżający wsiadają do autobusów w wyznaczonym miejscu przed budynkiem szkoły; 

1) uczniowie kl. "OP" - III oczekują na autobus pod nadzorem wychowawcy świetlicy lub wyznaczonego 

pracownika szkoły; 

2) niedopuszczalne jest oczekiwanie na autobus poza świetlicą lub innym wyznaczonym miejscem. 

 

4. Zabronione jest przebywanie osób obcych w budynku szkoły bez pozwolenia dyrektora; 

1) nauczyciele dyżurujący, woźny lub inny wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły mają obowiązek 

zapytać o tożsamość osoby obce wchodzące na teren szkoły i zgłoszenie tego faktu do dyrektora szkoły. 

 

5. Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania obecności i dokonywania odpowiednich 

zapisów w dzienniku lekcyjnym stosując znaki: 

 

- - uczeń nieobecny; 

 

s - uczeń spóźniony, 

 

+ - nieobecność usprawiedliwiona; 

 

w - uczeń uczestniczy w wycieczce, w zawodach sportowych itp. 

1) usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy; 

2) szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach zawarte są w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Szkoły; 

3) przypadki nieusprawiedliwionej dłuższej nieobecności należy zgłaszać pedagogowi; 

4) w sytuacji, gdy klasa (grupa) została zwolniona z pierwszej lub ostatniej lekcji, wychowawca klasy 

odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

5) zwolnienie klasy może dokonać dyrektor szkoły. 

 

6. Dyskoteki organizowane są z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub samorządu klasowego, poza 

czasem lekcji odbywają się do godziny 19.00; 

 

1) organizację imprezy należy uzgodnić z dyrektorem szkoły, a następnie poinformować rodziców 3 dni 

wcześniej; 



2) dyskoteki mogą być organizowane w miejscu wcześniej uzgodnionym z dyrektorem szkoły; 

3) podczas trwania dyskoteki opiekę zapewnia wychowawca klasy i przynajmniej jeden z rodziców; 

4) organizatorzy dyskoteki zobowiązani są do uporządkowania miejsca zabawy po jej zakończeniu. 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIA SZKOŁY 

 

1. Uczniowie mają prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych w czasie lekcji, 

zajęć pozalekcyjnych i przerw - wyłącznie pod opieką nauczycieli. 

 

2. Uczniowie oczekujący na odjazd autobusu mogą korzystać wyłącznie ze świetlicy szkolnej. 

 

3. Każda klasa jest gospodarzem przypisanej sali lekcyjnej, dba i odpowiada za zgromadzony w niej 

sprzęt i pomoce naukowe, a także o porządek, wystrój i wygląd estetyczny. 

 

4. Każdy uczeń zobowiązany jest dbać o sprzęt i urządzenia szkolne. 

 

5. Odzież wierzchnią uczniowie pozostawiają w szatniach: 

1) w szatniach nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów, pieniędzy, telefonów itp.; 

2) uczniowie dbają o ład w szatniach; 

3) szatnie otwierane są przed i po zakończeniu lekcji oraz w uzasadnionych przypadkach. 

 

6. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie 

zajęć. W ważnych sprawach mają możliwość bezpłatnego korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły. W 

przypadku naruszenia tego przepisu, nauczyciel zobowiązany jest zabrać w/w przedmiot i przekazać go 

dyrektorowi szkoły. Po odbiór urządzenia muszą zgłosić się rodzice. 

7. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wartościowe rzeczy posiadane przez ucznia. 

8.W budynku szkolnym uczniów obowiązuje miękkie obuwie zmienne. 

 

9. Nauczyciele - opiekunowie ustalają regulaminy bezpiecznego korzystania z pracowni, biblioteki 

szkolnej, świetlicy, sali gimnastycznej i urządzeń sportowych: 

1) regulaminy zatwierdza dyrektor; 

2) uczniowie zapoznają się z regulaminami na pierwszych lekcjach we wrześniu w każdym roku szkolnym, 

co zostaje zapisane w dzienniku lekcyjnym i w zeszycie przedmiotowym. 

 

IV. STRÓJ UCZNIOWSKI 

 

1. W szkole obowiązuje schludny i estetyczny, dowolny ubiór nienaruszający dobrych obyczajów. 

2. W czasie uroczystości szkolnych uczeń powinien nosić strój apelowy (jasna) biała bluzka lub koszula, 



ciemna spódnica lub spodnie. 

3. Na zajęciach w - f w sali lub na boisku obowiązuje jednolity, uzgodniony z nauczycielem strój i 

odpowiednie obuwie sportowe; zabrania się noszenia jakiejkolwiek biżuterii.  

 

4. Uczeń powinien dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą odzież i obuwie; 

1) w szkole zabronione jest noszenie ekstrawaganckiej biżuterii, tipsów i makijażu oraz farbowanie i 

żelowanie włosów. 

 

V. DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA 

 

1. Uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela w opanowaniu umiejętności określonych w 

podstawie programowej, a także do udziału w zespołach dydaktyczno - wyrównawczych oraz pomocy 

pedagogicznej. 

 

2. W celu rozszerzenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań każdy uczeń może brać 

udział w zajęciach kół przedmiotowych i  kół zainteresowań (artystycznych, sportowych                  i 

innych zajęciach nadobowiązkowych). 

 

3. Uczeń ma prawo korzystać z dodatkowej oferty (wycieczki, konkursy, zawody, pływalnia, kino i inne) za 

zgodą rodziców i wychowawcy klasy, na zasadach ustalonych przez organizatora i zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej; 

 

 2) rozwijania zainteresowań, zdolności poprzez udział w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; 

 

 3) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; 

 

 4) pomocy w nauce w postaci zajęć wyrównawczych, indywidualizacji pracy na lekcji, pomocy 

koleżeńskiej oraz zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych 

na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych; 

 

5) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i korzystania z zawartych w nim praw; 

 

6) korzystania z pośrednictwa psychologiczno - pedagogicznego; 

 

7) udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz pracę w innych organizacjach szkolnych; 

 

8) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 



 

9) redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

 

10) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki; 

 

11) korzystania z opieki socjalnej i materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 

12) swobody wyrażania myśli i poglądów, (jeśli nie narusza tym dobra innych osób) nietykalności 

osobistej, poszanowania godności własnej i cudzej, 

 

13) wolności sumienia i wyznania, 

 

14) wypoczynku i czasu wolnego, 

 

15) bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej; 

 

16) informacji, prywatności i tajemnicy korespondencji; 

 

 2. Uczeń ma obowiązek: 

 

 1) być przygotowanym do zajęć lekcyjnych, systematycznie i aktywnie w nich uczestniczyć; 

 

2) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych, nadrabiać zaległości programowe; 

 

3) przestrzegać przysługujących sobie praw, szanować przekonania, poglądy i godność osobistą innych; 

 

4) kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się w szkole i poza nią; 

 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, okazywać im szacunek; 

 

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych 

nałogów - palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających, nie 

przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów; 

 

7) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy oraz 

postanowieniom zawartym w Statucie szkoły; 

 

8) szanować mienie szkolne, ponosić odpowiedzialność za wyrządzone szkody, czyli dokonać naprawy i 

pokryć wszelkie starty materialne, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły; i/ 

przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, zmieniać obuwie; 

 

9) wywiązywać się z zadań dyżurnego klasowego i szkolnego; 

 



10) przeciwdziałać przemocy fizycznej, wulgarności, dewastacji mienia oraz innym negatywnym 

zjawiskom poprzez: słowną uwagę, powiadomienie osób dorosłych oraz nie uczestniczenie w nich. 

 

VII. NAGRODY I KARY 

 

1. Uczeń może otrzymywać wyróżnienia i nagrody za: 

 

1) właściwy stosunek do nauki potwierdzony wynikami, za wzorową frekwencję, przykładną postawę; 

 

2) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach; 

 

3) aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób; 

 

4) osiągnięcia sportowe; 

 

5) wysoką kulturę osobistą; 

 

2. Wyróżnień i nagród udziela się w formie: 

 

1) pochwały przez wychowawcę wobec uczniów klasy; 

 

2) pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu oraz na zebraniu z rodzicami; 

 

3) listu pochwalnego do rodziców; 

 

4) dyplomu uznania; 

 

5) nagrody rzeczowej ufundowanej przez Radę Rodziców lub sponsorów; 

 

6) prezentacji sylwetki wyróżniającego się ucznia w gazetce szkolnej; 

 

7) odznaki ustanowionej przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim przyznawanej absolwentowi szkoły  za całokształt osiągnięć w nauce, wzorowe zachowanie, 

przykładną pracę na rzecz rozwoju samorządności uczniowskiej; 

 

8) świadectwa z wyróżnieniem; 

 

9) odnotowania na świadectwie szkolnym osiągnięć ucznia w konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych. 

 

 3. Uczeń będzie karany za: 

 

1) nieprzestrzeganie postanowień w Statucie szkoły, nieprzestrzeganie praw i obowiązków zawartych             

w niniejszym regulaminie, nie respektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole; 



 

2) stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych, umyślne spowodowanie uszczerbku na 

zdrowiu innych; 

 

3) palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków;  

 

4) kradzież, pobicia, zastraszanie, wymuszanie, podżeganie do bójek; 

 

5) dewastowanie mienia szkolnego i prywatnej własności; 

 

6) demoralizowanie innych uczniów; 

 

7) lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły, uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia 

lekcji; 

 

8) wagary i spóźnienia; 

 

9) wulgarne słownictwo; 

 

10) kłamstwo, oszczerstwo, oszustwo; 

 

4. Kara może być udzielana w formie: 

 

1) wpisania uwagi do dzienniczka ucznia i zeszytu uwag; 

 

2) wystawienia nieodpowiedniej oceny cząstkowej z zachowania; 

 

3) wezwania rodziców do szkoły; 

 

4) dodatkowej pracy na rzecz szkoły (np. sprzątania klasy, korytarza, terenu wokół szkoły); 

 

5) czasowego pozbawienia ucznia prawa do: 

a/ udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprez, wycieczkach, dyskotekach, 

b/ reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udziału w konkursach, zawodach sportowych), 

 

6) upomnienia lub nagany wychowawcy klasy; 

 

7) upomnienia lub nagany dyrektora szkoły; 

 

8) upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu; 

 

9) odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły (forma pisemna); 

 



10) karnego przeniesienia do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora szkoły. 

 

 Uczeń i jego rodzice zostaną pisemnie poinformowani o nałożonej na niego karze. Mają prawo odwołania 

od zastosowanej kary do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o 

ukaraniu. 

 

 Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 7 dni. 

 

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną uchybienia w procesie udzielania kary 

wymienionej w punktach 4 a, b, c, e, f, g, i, j, dyrektor zwraca się do wychowawcy klasy lub właściwego 

nauczyciela o wycofanie kary. 

 

W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości zażalenie oddala się. 

 

Decyzja Dyrektora jest ostateczna; treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy. 

 

VIII. FORMY KORZYSTANIA Z POMOCY SOCJALNEJ 

 

1. Uczniowie mogą korzystać z dożywiania w stołówce szkolnej. 

 

2. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego dożywiania na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

1) wnioski przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

3. W szkole są prowadzone akcje charytatywne na rzecz uczniów lub innych osób. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin  wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Radę Pedagogiczną, która zasięga opinii 

Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

 

2. Zmian regulaminu dokonuje się w tym samym trybie. 

 

3. Regulamin powinien być podany do wiadomości społeczności szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń. 

1) uczniowie zapoznają się z regulaminem na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 
  

  Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu …..............................r. 

  

                                                                                         Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                                                      mgr Piotr Kielan 
 


