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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA PRZEJAWY NIEWŁAŚCIWEGO
ZACHOWANIA UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE
WOBEC INNYCH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I INNYCH
PRACOWNIKÓW SZKOŁY.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 Statut ZSZiO w Kamiennej Górze

1.Informacje ogólne
1.1 Ilekroć w procedurze jest mowa o :
a) uczniu - należy rozumieć przez to ucznia ZSZiO w Kamiennej Górze,
b) nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego nauczyciela ZSZiO bez względu na
status zatrudnienia,
c) innych pracownikach szkoły - należy przez to rozumieć pracowników administracji,
księgowości, technicznych, gospodarczych i pozostałych związanych z ZSZiO
dowolnym stosunkiem pracy,
d) terenie szkoły - należy przez to rozumieć wszystkie budynki szkoły wraz
z gabinetami, korytarzami, sklepikiem szkolnym, halę sportową wraz z zapleczem
sanitarnym oraz bezpośrednie otoczenie budynków szkolnych wraz z parkiem
przyszkolnym i przejściem między budynkami szkoły,
e) zajęciach szkolnych - należy przez to rozumieć wszystkie zajęcia dydaktycznowychowawcze (obowiązkowe i dodatkowe) odbywające się na terenie szkoły lub poza
szkołą pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły mającego uprawnienia
do prowadzenia tego typu zajęć wraz z przerwami poprzedzającymi zajęcia,
pomiędzy zajęciami i kończącymi zajęcia,
f) imprezach szkolnych – należy przez to rozumieć wycieczki szkolne o charakterze
dydaktycznym, turystyczno - krajoznawczym i inne uroczystości szkolne odbywające
się na terenie szkoły lub poza szkołą.
1.2. Uczeń ZSZiO jest obowiązany do właściwego zachowania wobec innych uczniów,
nauczycieli, innych pracowników szkoły podczas zajęć szkolnych oraz w trakcie imprez
szkolnych.
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1.3. Przez właściwe zachowanie ucznia ZSZiO należy rozumieć:
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 dbałość o honor i tradycje szkoły
 dbałość o piękno mowy ojczystej
 dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób
 godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 okazywanie szacunku innym osobom
 przestrzeganie obowiązujących na terenie szkoły norm, procedur i regulaminów.
1.4. Zachowanie ucznia podlega ocenie zgodnie ze Statutem ZSZiO i Regulaminem
Oceniania Zachowania.
1.5. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca klasy informuje uczniów
o kryteriach oceniania zachowania i obowiązujących procedurach postępowania w sytuacji
niewywiązywania się przez uczniów ZSZiO z obowiązków uczniowskich, w tym procedurze
postępowania na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów ZSZiO wobec nauczycieli,
innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
1.6. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia ZSZiO wobec innych uczniów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczeń może otrzymać kary zgodnie ze Statutem
ZSZiO i Regulaminem Oceniania Zachowania.
2. Postępowanie nauczycieli w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów
ZSZiO wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów
2.1. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia ZSZiO wobec nauczyciela w trakcie
zajęć na terenie szkoły bądź imprez szkolnych nauczyciel dyscyplinuje ucznia (zwraca
uwagę, może też wpisać uwagę uczniowi); nauczyciel informuje wychowawcę o zaistniałym
zdarzeniu.
2.3. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia ZSZiO wobec innego ucznia w trakcie
zajęć na terenie szkoły bądź imprez szkolnych uczeń zgłasza zdarzenie nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia lekcyjne/nauczycielowi dyżurującemu/opiekunowi w trakcie imprezy,
który dyscyplinuje ucznia (zwraca uwagę, może też wpisać uwagę uczniowi); nauczyciel
informuje w możliwie najkrótszym czasie wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu.
2.4. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia ZSZiO wobec innego pracownika
szkoły w trakcie zajęć na terenie szkoły bądź imprez szkolnych, pracownik dyscyplinuje
ucznia oraz zgłasza zdarzenie wychowawcy.
2.5. Wychowawca klasy po otrzymaniu informacji od innego nauczyciela lub pracownika
szkoły o niewłaściwym zachowaniu ucznia, podejmuje odpowiednie działania wychowawcze:
- przeprowadza rozmowę z uczniem – wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zachowania ucznia
- może przyznać uczniowi punkty ujemne (o ile nie zrobił tego już nauczyciel), zgodnie
z Regulaminem Oceniania Zachowania.
2.6. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia (opiekunów prawnych) o każdej
zaistniałej sytuacji niewłaściwego zachowania ucznia.
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2.7. W przypadku powtarzającej się sytuacji niewłaściwego zachowania ucznia bądź
w przypadku braku poprawy zachowania ucznia, wychowawca klasy zgłasza sprawę ucznia
do pedagoga szkolnego i wicedyrektora ds. wychowawczych.
2.8. W szczególnych przypadkach drastycznego naruszenia norm współżycia społecznego,
wychowawca klasy zgłasza sprawę, w możliwie najkrótszym czasie, do pedagoga szkolnego
i wicedyrektora ds. wychowawczych.
2.9. W szczególnych przypadkach drastycznego naruszenia norm współżycia społecznego,
wicedyrektor ds. wychowawczych zgłasza sprawę dyrektorowi szkoły, natychmiast po
otrzymaniu informacji.
2.10. W szczególnych przypadkach drastycznego naruszenia norm współżycia społecznego
wicedyrektor ds. wychowawczych po zapoznaniu się ze sprawą, kieruje ją do rozpatrzenia
przez Komisję Wychowawczą.
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