PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
WAGARÓW

1. Wychowawca powiadamia dyrektora.
2. Powiadomienie wszystkich rodziców przez wychowawcę.
3. Spisanie notatki w dzienniku.
4. Ustalenie sposobu ukarania uczniów.
5. Rozmowa

z

uczniami

w

obecności

dyrektora,

wychowawcy,

poinformowanie o konsekwencjach czynu i krach.
6. Rozmowa z rodzicami o konsekwencjach czynu i karach.
7. Zawarcie umowy – kontraktu (pisemne lub ustne zobowiązanie uczniów
do zmiany zachowania) – zapis w dzienniku.
8. Monitorowanie zachowania uczniów przez nauczycieli i rodziców.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA
SPÓŹNIAJĄCEGO SIĘ NA LEKCJE

1. Nauczyciel:
- odnotowuje każde spóźnienie ucznia w dzienniku lekcyjnym.
2. Wychowawca:
- kontroluje ilości i przyczyny spóźnień,
- spóźnienie uznaje się tylko na podstawie pisemnego usprawiedliwienia
rodziców (tydzień od faktu nieobecności),
- założenie listy uczniów zawieszonych w przywilejach uczniowskich,
w dzienniku lekcyjnym, wezwanie rodziców ucznia, poinformowanie
opiekuna SU o zawieszeniu w przywilejach uczniowskich (sprawa
dyskotek). Wpisanie ucznia w listę.

Konsekwencje za nieusprawiedliwione spóźnienia
• za 3 spóźnienia – uwaga pisemna do dziennika lekcyjnego
• za 4 spóźnienia – wezwanie rodziców lub poinformowanie w formie
telefonicznej
• za 5 spóźnień - zawieszenie w przywilejach uczniowskich na okres trzech
miesięcy.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA PALĄCEGO
POPIEROSY W CZASIE ZAJĘĆ.

1. Nauczyciel, pracownik szkoły będący bezpośrednim świadkiem:
• słowna i stanowcza reakcja,
• wpisanie uwagi do dziennika lekcyjnego i poinformowanie
wychowawcy.
2. Wychowawca:
• rozmowa ostrzegająca z uczniem,
• powiadomienie pedagoga i dyrektora prowadzenie kontroli ilości
zgłaszanych incydentów,
• wpis do listy uczniów zawieszonych w przywilejach,
• wezwanie rodzica do szkoły.
3. Pedagog:
• rozmowa profilaktyczna z uczniem,
• uczestnictwo w spotkaniu z wezwanymi do szkoły rodzicami.

Konsekwencje za palenie papierosów:
• za pierwszym razem – uwaga do dziennika lekcyjnego, rozmowa
z wychowawcą i pedagogiem
• za drugim razem - wezwanie rodziców do szkoły, zawieszenie
w przywilejach uczniowskich na okres trzech miesięcy.
• za trzecim razem - obniżenie oceny z zachowania.
Przy braku pozytywnych efektów podjętych działań wychowawca wraz z
pedagogiem szkolnym kieruje wniosek do Sądy Rodzinnego.
Jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji Sądu nie następuje zmiana
zachowania ucznia, skutkuje to oceną naganną z zachowania.

