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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI ZSZiO
W KAMIENNEJ GÓRZE
W PRZYPADKU ORGANIZACJI IMPREZ SZKOLNYCH NA
TERENIE SZKOŁY ORAZ POZA TERENEM SZKOŁY.
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw nr 83, pozycja 562)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6 poz. 69, z 2009r.
nr 139 poz.1130 oraz z 2010 r. nr 215 poz. 1408 z poz. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
 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, halą 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,
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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. Uczniowie ZSZiO w Kamiennej Górze mogą uczestniczyć w organizowanych lub
współorganizowanych przez szkołę imprezach szkolnych na terenie szkoły oraz poza terenem
szkoły.
1.3. Uczeń ZSZiO jest obowiązany do właściwego zachowania w trakcie imprez szkolnych
organizowanych na terenie szkoły oraz poza terenem szkoły.
1.4. 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.
1.5. Zachowanie ucznia ZSZiO podlega ocenie zgodnie z Regulaminem Oceniania
Zachowania i Statutem ZSZiO.
1.6. 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 nałożonych na nich obowiązków.
2. Zasady postępowania przy organizacji lub współorganizacji imprez szkolnych
organizowanych na terenie szkoły
2.1. Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych na terenie szkoły wymaga zgody
dyrektora szkoły.
2.2. Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych na terenie szkoły wymaga
uzgodnienia szczegółów, dotyczących przebiegu imprezy, z dyrektorem szkoły lub
wicedyrektorem przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.
2.3. Organizator lub współorganizator imprezy szkolnej na terenie szkoły zobowiązany jest do
zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
3. Postępowanie nauczycieli w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów
ZSZiO podczas imprez szkolnych organizowanych na terenie szkoły.
3.1.W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia ZSZiO w trakcie imprez szkolnych
organizowanych na terenie szkoły, nauczyciel dyscyplinuje ucznia (zwraca uwagę i poucza)
oraz wpisuje uwagę uczniowi do dziennika lub informuje wychowawcę o zaistniałym
zdarzeniu.
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3.2.Wychowawca klasy przyznaje uczniowi punkty negatywne zgodnie z Regulaminem
Oceniania Zachowania.
3.3. W przypadku powtarzającego się niewłaściwego zachowania ucznia w trakcie imprez
szkolnych, wychowawca klasy kieruje sprawę ucznia do rozpatrzenia przez Komisję
Wychowawczą.
3.4. W szczególnych przypadkach drastycznego naruszenia norm współżycia społecznego
przez ucznia w trakcie imprez szkolnych organizowanych na terenie szkoły
(naruszenie dóbr osobistych, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających, itp.)
wychowawca klasy/ opiekun zgłasza sprawę do wicedyrektora ds. wychowawczych.
4. Zasady postępowania przy organizacji lub współorganizacji imprez szkolnych
organizowanych poza terenem szkoły
4.1. Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych poza terenem szkoły wymaga
złożenia pisemnego wniosku do dyrektora ZSZiO zawierającego informacje na temat terminu,
miejsca i opiekunów ww. imprezy.
4.2. Wniosek o wyrażenie zgody przez dyrektora ZSZiO na organizację lub współorganizację
imprezy szkolnej poza terenem szkoły składa koordynator/kierownik imprezy wraz
z podpisami wychowawców klas uczniów, biorących udział w imprezie.
4.3.Wniosek o wyrażenie zgody przez dyrektora ZSZiO na organizację lub współorganizację
imprezy szkolnej poza terenem szkoły należy złożyć na 30 dni przed terminem imprezy.
4.4.Do ww. wniosku należy dołączyć oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów
biorących udział w imprezie zawierające pisemną zgodę na udział ucznia w imprezie wraz
z podaniem daty, miejsca i czasu trwania oraz pouczeniem o konsekwencjach w przypadku
niewłaściwego zachowania ucznia podczas imprezy szkolnej organizowanej poza terenem
szkoły.
4.5. Wzór oświadczenia składanego przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów
biorących udział w imprezie organizowanej poza terenem szkoły stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej procedury.
4.6. Udział uczniów oraz sprawowanie opieki nad uczniami w imprezach szkolnych
organizowanych poza terenem szkoły odbywa się zgodnie z Regulaminem Wycieczek
Szkolnych.
5. Postępowanie nauczycieli w przypadku niewłaściwego zachowania uczniów
ZSZiO podczas imprez szkolnych organizowanych poza terenem szkoły.
5.1. W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia ZSZiO w trakcie imprez szkolnych
organizowanych poza terenem szkoły, nauczyciel dyscyplinuje ucznia (zwraca uwagę
i poucza) lub informuje wychowawcę o zaistniałym zdarzeniu. Nauczyciel może sporządzić
krótką notatkę z zaistniałej sytuacji bądź wpisać uwagę uczniowi do dziennika.
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5.2.Wychowawca klasy przyznaje uczniowi punkty negatywne zgodnie z Regulaminem
Oceniania Zachowania.
5.3.W szczególnych przypadkach drastycznego naruszenia norm współżycia społecznego
(naruszenie dóbr osobistych, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających, itp.)
wychowawca klasy zgłasza sprawę do koordynatora/ kierownika imprezy.
5.4.W ww. przypadku koordynator/ kierownik imprezy wzywa telefonicznie rodziców ucznia
do natychmiastowego stawiennictwa oraz powiadamia policję.
5.5. Dalsze postępowanie wobec ucznia leży w kompetencji policji.
5.6. Wobec ucznia, naruszającego podczas imprezy szkolnej organizowanej poza terenem
szkoły w sposób drastyczny normy współżycia społecznego, ma zastosowanie procedura
postępowania wobec uczniów ZSZiO w Kamiennej Górze w przypadku zagrożenia ucznia
demoralizacją.
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