PROCEDURY INTERWENCYJNE (GM)
W celu określenia warunków w szkole zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę
przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej
ustala się określone zasady postępowania zgodne z aktami prawa.
1. W każdej sytuacji naruszenia przez ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna
jest ścisła współpraca pracowników pedagogicznych szkoły z rodzicami ucznia w celu
dokonania korekty postaw i zmiany zachowania.
2. Rodzice są informowani o każdym przypadku naruszenia przez dziecko norm
społecznych i zasad obowiązujących w szkole.
3. Gdy uczeń dopuści się niewłaściwego, aroganckiego, agresywnego bądź wulgarnego
zachowania wobec kolegów lub pracowników szkoły:








Prowadzi się z uczniem rozmowę wychowawczą.
Przeprowadza się spotkanie z rodzicami, podczas którego ustalane są wspólne
oddziaływania wobec dziecka, zasady współpracy między szkołą a domem oraz w
uzasadnionych przypadkach jest omawiana możliwość skorzystania z pomocy
specjalistycznej.
Uczeń zobowiązany jest do zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej.
Uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt. Warunki jego realizacji są
ustalane wspólnie z rodzicami i dzieckiem i powinny być zaakceptowane przez
ucznia.
Przedstawiciel szkoły i rodzice sprawują kontrolą nad wypełnieniem warunków
kontraktu.

4. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze łamanie zasad przez ucznia powodują
konieczność podjęcia innych działań:



Zastosowanie przewidzianych w statucie konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie
ze skreśleniem z listy uczniów.
Zgłoszenie sprawy do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

5. W przypadku używania przez ucznia podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego
sprzętu elektronicznego, sprzęt ten jest uczniowi zarekwirowany i zwrócony po
zakończeniu zajęć.
6. W sytuacji, kiedy zachowania agresywne zagrażają bezpieczeństwu ucznia i/lub jego
kolegów – uczeń przebywa w odosobnieniu pod opieką pracownika szkoły (pedagog,
psycholog, pielęgniarka, nauczyciel) do czasu odebrania go przez rodziców lub
opiekunów. Z rodzicami/opiekunami ustala się wspólne oddziaływania wobec dziecka w
celu redukcji niepożądanych zachowań (np. udział w TZA, opieka lekarza psychiatry lub
inne formy pomocy). Brak współpracy ze strony rodziców/opiekunów powoduje
zgłoszenie problemu do sądu rodzinnego i nieletnich.

7. W przypadku kradzieży do szkoły wzywana jest policja. Problem jest zgłaszany w
formie pisemnej przez przedstawiciela szkoły do wydziału ds. nieletnich rejonowego
komisariatu policji.
8. W przypadku zniszczenia mienia szkoły, uczeń i jego rodzice zobowiązani są do
naprawienia szkody w sposób uzgodniony z dyrektorem szkoły.
9. Jeżeli uczeń posiada zapałki, zapalniczkę, papierosy, pisma pornograficzne lub
przedmioty zagrażające bezpieczeństwu, przedmioty te są mu odebrane i zatrzymane w
depozycie szkolnym. Gdy uczeń nie wyraża chęci oddania dobrowolnie w/w przedmiotów
stosuje się procedurę kontroli zawartości kieszeni i plecaka lub wzywa rodziców albo
policję.
10. W przypadku palenia przez ucznia papierosów na terenie szkoły wdrażana jest
następująca procedura – rozmowa wychowawcza, powiadomienie rodziców, prace na
rzecz szkoły.
11. W przypadku podejrzenia, że uczeń jest w szkole pod wpływem substancji
psychoaktywnych wzywa się rodziców, a także jeśli zachodzi konieczność, lekarza.
Ponadto uczeń ponosi konsekwencję w postaci obniżonej oceny zachowania. Rodzice
zobowiązani są do współpracy ze szkołą w celach profilaktycznych. W przeciwnym
wypadku powiadamiany jest sąd rodzinny i nieletnich. Jeśli istnieją podejrzenia, że uczeń
może posiadać substancje psychoaktywne, lub zostaną one znalezione na terenie szkoły,
bezzwłocznie wzywa się policję.
12. W sytuacji kiedy strój ucznia w danym dniu zajęć lekcyjnych jest wyzywający lub
niestosowny, wzywa się rodziców w celu odebrania dziecka ze szkoły lub spowodowania
zmiany tego ubioru.
13. Jeśli uczeń wykorzystuje internet do umieszczania i rozpowszechniania treści
obraźliwych, znieważających , krzywdzących – ponosi konsekwencję w postaci obniżonej
oceny zachowania. Rodzice zobowiązani są do współpracy ze szkołą w celach
profilaktycznych.

