
Regulamin szkolny 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach 

W celu utrzymania i rozwijania dobrych tradycji naszej Szkoły, w trosce o wysoki poziom 

wyników nauczania i wychowania oraz kształtowania prawidłowych postaw dzieci 

i młodzieży, dyscypliny, odpowiedzialności i samorządności, Samorząd Uczniowski i Rada 

Pedagogiczna zatwierdziły Regulamin szkolny do ścisłego przestrzegania przez całą 

społeczność szkolną. 

 

I. Powinności ucznia w jego codziennym życiu szkolnym 

1. Uczeń zobowiązany jest na terenie szkoły wyglądać schludnie, nie farbować włosów, nie 

stosować makijażu, nie malować paznokci, nie nosić rażących ozdób. 

2. Uczeń jest zobowiązany przebierać obuwie na zamienne miękkie w szatni uczniowskiej 

i pozostawiać tam też ubranie wierzchnie. W uzasadnionych przypadkach 

potwierdzonych orzeczeniem lekarskim i oświadczeniem rodziców uczeń może nosić 

obuwie ortopedyczne lub z wkładką ortopedyczną (uzyskuje wówczas pisemną zgodę 

Dyrektora Szkoły). 

3. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się przed salą lekcyjną, w której mają zajęcia 

i w spokoju oczekują na nauczyciela. 

4. Przewodniczący klasy, a przy jego nieobecności, członek samorządu klasy lub dyżurny, 

w przypadku nieobecności nauczyciela do 10 minut zgłasza o powyższym Dyrekcji 

Szkoły. 

5. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego pozostają przy 

grupie ćwiczącej (z wyjątkiem posiadaczy zaświadczenia od rodziców o przejęciu 

odpowiedzialności nad uczniem zwolnionym z ostatnich lub pierwszych zajęć lekcyjnych 

w danym dniu). W szczególnych sytuacjach (wyjście poza budynek szkolny na zajęcia 

terenowe) uczeń może pozostać pod opieką nauczycieli biblioteki. Fakt pozostawienia 

ucznia w szkole nauczyciel osobiście zgłasza nauczycielom biblioteki. 

6. Nauczyciel może zwolnić ucznia z lekcji na podstawie: 

 pisemnej prośby rodziców, 

 wpisu w dzienniku elektronicznym, 

 zwolnienia wydanego przez pielęgniarkę szkolną, po zawiadomieniu rodziców, 

wychowawcy klasy lub Dyrekcji Szkoły, 

 listy uczniów zgłoszonej przez opiekuna grupy sportowej i innej grupy uczniów 

w celu udania się uczniów na zawody sportowe, konkursy, imprezy, uroczystości itp. 

zatwierdzonej przez Dyrekcję Szkoły, 

 inne przypadki za wyłączną akceptacją wychowawcy klasy lub Dyrekcji. 

7. Uczniowie podczas lekcji nie mogą: 

 spożywać posiłków (nie dotyczy uczniów chorych na cukrzycę), 

 żuć gumy, 

 posiadać włączonych telefonów komórkowych lub innych urządzeń medialnych, 

 zostawiać po sobie nieładu, nieporządku i uszkodzonego mienia. 

8. Uczniowie są zobowiązani do noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych. 

9. Zabrania się wychodzenia uczniów w czasie zajęć lekcyjnych oraz przerw 

międzylekcyjnych poza teren szkolny. 

10. Na terenie szkoły uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych (w wyjątkowych 

sytuacjach za zgodą nauczyciela lub Dyrekcji). 

11. Za zniszczenie bądź zgubienie telefonu oraz przedmiotów wartościowych szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności 



II. Strój i wygląd ucznia. 

1. Strój galowy 

a) dla dziewcząt: 

 biała bluzka, sweter, kamizelka, marynarka w kolorze białym, czarnym lub 

granatowym, 

 spódnica czarna lub granatowa zakrywająca uda, czarne lub granatowe spodnie 

(jednolite), 

b) dla chłopców: 

 biała koszula, kamizelka, marynarka, sweter w kolorze czarnym lub 

granatowym, 

 spodnie czarne lub granatowe ( jednolite). 

2. Strój na W-F: 

 bawełniana koszulka z krótkim rękawkiem, 

 sportowe spodenki, 

 dresy, 

 obuwie z podeszwą antypoślizgową. 

Zabrania się: 

 noszenia bluzek odsłaniających biust, brzuch i plecy oraz bardzo krótkich spódniczek 

i spodenek, 

 noszenia odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami 

propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane 

ideologie. 

 

3. Wygląd ucznia: 

a) włosy: 

 czyste, uczesane, 

 włosy długie powinny być związane lub estetycznie upięte, 

b) ozdoby: 

 uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny łańcuszek lub medalik), 

 w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach, pierścionek, 

c) obuwie: 

 uczniowie codziennie zmieniają obuwie na terenie szkoły, 

 obowiązują kapcie, w uzasadnionych przez lekarza przypadkach obuwie 

profilaktyczne lub z wkładką ortopedyczną. 

Zabrania się: 

 noszenia ekstrawaganckich fryzur, widocznych tatuaży, 

 noszenia długiego zarostu (brody), 

 noszenia czapek i nakładania kapturów w budynku szkolnym, 

 używania kosmetyków typu: cienie do powiek, szminka, kolorowy lakier do 

paznokci, 

 noszenia kolczyków w innych widocznych częściach ciała. 

 

III. Zajęcia lekcyjne 

1. Lekcja stanowi podstawową formę procesu nauczania i wychowania opartą o arkusz 

organizacyjny szkoły oraz program nauczania realizowany przez nauczycieli szkoły. 



2. Uczniowie mają prawo do: 

 znajomości celu lekcji oraz przejrzystego i zrozumiałego przekazu treści 

programowych danego przedmiotu z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania, 

 zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w zrozumieniu 

przekazywanego materiału, 

 jawnej i bieżącej oceny swego stanu wiedzy, umiejętności i zachowania. 

3. Uczniowie mają obowiązek: 

 systematycznego uczęszczania i przygotowania się na każdą jednostkę lekcyjną, 

 aktywnego uczestnictwa w lekcji, 

 przestrzegania zasad BHP oraz utrzymania czystości i porządku w sali lekcyjnej, 

 nadrabiania zaległości wynikłych z nieobecności na lekcjach, 

 troszczyć się o mienia szkoły i jej estetyczny wygląd, 

 dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów. 

4. Nauczyciele mają prawo do wyboru form organizacyjnych i metod pracy na lekcji. 

5. Nauczyciele mają obowiązek: 

 optymalnie ułatwiać uczniom opanowanie treści związanych z tematem lekcji 

z uwzględnieniem wszelkich zasad dydaktyki, 

 zapewnić niezbędne środki dydaktyczne związane z realizacją tematu lekcji 

wpływające na aktywność poznawczą ucznia, 

 punktualnie zaczynać i kończyć każdą lekcję. 

6. Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

 kontroli form i metod pracy na lekcjach, 

 ingerowania w przypadkach naruszania zasad dydaktyki lub łamania obowiązujących 

zarządzeń i regulaminów. 

7. Dyrektor Szkoły ma obowiązek: 

 układać tygodniowy rozkład lekcji zgodnie z zasadami dydaktyki oraz higieny pracy 

umysłowej, 

 zapewnić odpowiednie pomieszczenie na zajęcia lekcyjne, wyposażone w niezbędny 

sprzęt szkolny, 

 zapewnić wspólnie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów wyposażenie 

w podstawowe środki i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programu 

nauczania danego przedmiotu. 

 

IV. Uczęszczanie na lekcje 

1. Wszystkie lekcje umieszczone w tygodniowym planie lekcji są obowiązkowe. 

2. Uczniowie mają prawo do usprawiedliwionej nieobecności na lekcjach w przypadku: 

 choroby, 

 wypadków losowych, 

 zwolnienia z lekcji w przypadku nagłej niedyspozycji potwierdzonej przez 

pielęgniarkę szkolną po poinformowaniu rodziców/opiekunów, 

 wezwania przez kadrę kierowniczą lub pedagoga szkolnego (psychologa), 

 reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych, imprezach 

artystycznych, turystycznych, itp. 

3. Uczniowie mają obowiązek: 

 uczęszczać punktualnie na wszystkie lekcje, 

 zgłaszać nauczycielowi powody spóźnienia, jeżeli takie zaistniało, 



 usprawiedliwiać wszystkie opuszczone lekcje w formie ustalonej przez wychowawcę 

klasy. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może przedłużyć czas 

przedłożenia usprawiedliwienia. 

4. Nauczyciele wychowawcy mają obowiązek: 

 zwalniać uczniów swojej klasy, z jednej lub większej ilości lekcji w danym dniu 

w przypadkach, które uznają za uzasadnione na podstawie pisemnej prośby 

rodziców, 

 bieżącego prowadzenia statystyki godzin nieobecności w dzienniku lekcyjnym, 

 wezwania rodziców na konsultację w przypadkach nieobecności ucznia 

przeciągających się z niewiadomych przyczyn, 

 informowania pedagoga szkolnego (psychologa) o w/w przypadkach. 

5. Dyrektor ma prawo do: 

 wzywania wspólnie z pedagogiem szkolnym (psychologiem) lub wychowawcą klasy 

rodziców ucznia, celem wyjaśniania jego nieobecności, 

 zastosowania kar dla ucznia w przypadkach ustawicznego nieusprawiedliwionego 

opuszczania zajęć. 

6. Dyrektor ma obowiązek: 

 kontrolować sposób rozliczania frekwencji uczniów przez nauczycieli, 

 dokonywać półrocznych analiz frekwencji uczniów całej szkoły. 

7. Rodzice mają prawo do:  

 informacji wychowawcy klasy dotyczącej uczęszczania ich dzieci do szkoły, 

 zwalniania dzieci z lekcji w przypadkach wyjątkowych, 

 usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka w szkole. 

8. Rodzice mają obowiązek: 

 terminowo wysyłać dzieci do szkoły, 

 kontrolować poprzez kontakty z wychowawcą klasy pobyt dziecka w szkole, 

 usprawiedliwiać w terminie nieobecność dziecka w szkole pisemnie lub ustnie albo 

poprzez zwolnienie lekarskie, 

 zgłaszać się na prośbę wychowawcy klasy, pedagoga (psychologa) lub Dyrekcji 

Szkoły. 

9. Zwolnienia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego dokonuje Dyrektor Szkoły na 

podstawie podania wraz z zaświadczeniem lekarskim. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia również z uczestnictwa na zajęciach 

wf (w tym przypadku obowiązuje również pisemna odpowiedzialność rodzica). 

10. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii przebywa w bibliotece pod opieką 

nauczycieli biblioteki lub na pisemną prośbę rodzica jest zwalniany, gdy ta jest pierwszą 

lub ostatnią lekcją w planie lekcji. 

 

V. Nagradzanie ucznia 

1. Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, 

dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę 

społeczną na rzecz szkoły i środowiska, wzorową postawę uczniowską w następujących 

formach: 

 pochwała wychowawcy wobec klasy, 

 pochwała, wyróżnienie wychowawcy, Dyrektora Szkoły na apelu, stronie 

internetowej, dzienniku elektronicznym, 

 umieszczenie w galerii fotograficznej, 



 przyznanie nagrody rzeczowej, 

 dyplom pochwalny, 

 list pochwalny wychowawcy, Dyrektora Szkoły do rodziców (opiekunów) ucznia, 

 świadectwo z wyróżnieniem (z biało – czerwonym paskiem), 

 wpis do „Złotej Księgi” absolwentów szkoły. 

2. Uczeń może być nagrodzony przez umieszczenie w galerii fotograficznej jeżeli 

w wyniku klasyfikacji uzyskał średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych co 

najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
3. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią ocen na końcu 

roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 oraz bardzo dobre lub 

wzorowe zachowanie. 
4. Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który osiągnął 

średnią ocen na końcu roku szkolnego co najmniej 5,0 oraz wzorowe lub bardzo dobre 

zachowanie (bez ocen dostatecznych). 
5. Uczeń kończący szkołę ze średnią ocen 5,0 i wyższą oraz z zachowaniem wzorowym 

(bez ocen dobrych i niższych) jest wpisany do „Złotej Księgi” absolwentów szkoły. 

6. Wychowawca lub Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.  

7. Z uzasadnionym wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek 

społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

8. Dyrektor Szkoły informuje rodziców (opiekunów) o przyznanej nagrodzie. 

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do 

przyznanej nagrody w ciągu 7 dni od jej otrzymania. 

10. W klasach I – III szkoły podstawowej przyznaje się na wniosek wychowawcy nagrody 

książkowe lub inne (dyplomy, listy gratulacyjne) uczniom wyróżniającym się w nauce 

i zachowaniu, których osiągnięcia edukacyjne są na poziomie ponadpodstawowym. 

11. Dyrektor Szkoły rozpatruje zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, 

o czym informuje ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych). 

 

VI. Kary dla ucznia 

1. Kara może być udzielona za: 

 nieprzestrzeganie prawa szkolnego i uchybianie obowiązkom – niespełnianie 

obowiązku szkolnego, niezmienianie obuwia, niezgodny z przyjętym wizerunkiem 

ucznia wygląd, korzystanie na zajęciach lub poza nimi z telefonu komórkowego lub 

innego sprzętu RTV bez uzgodnienia z nauczycielem, stosowanie przemocy i agresji 

wobec kolegów i pracowników szkoły, stosowanie wulgaryzmów słownych i za 

wulgarne zachowanie, uszkodzenie mienia szkoły i cudzej własności, kradzieże, 

posiadanie i korzystanie z używek, środków pirotechnicznych, e - papierosów 

i innych niebezpiecznych przedmiotów, 

 nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do 

wydania wyżej wymienionych, naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych, 

udokumentowanych faktami oraz odpowiednim orzeczeniem. 

2. Kara może być udzielona w następującej formie: 

 uwaga wpisana przez wychowawcę zgłoszona przez każdego pracownika szkoły, 

 upomnienie albo nagana udzielona przez wychowawcę, 

 upomnienie, nagana lub udzielone przez Dyrektora Szkoły, 

 pozbawienie pełnienia funkcji w klasie lub szkole, 



 zawieszenie przez Dyrektora Szkoły prawa ucznia do reprezentowania szkoły na 

zewnątrz, 

 wykluczenie z uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, 

 zakaz uczestnictwa w wycieczkach klasowych (w dniu wycieczki uczeń 

zobowiązany jest do udziału w zajęciach lekcyjnych wg podanego mu planu), 

zajęciach dodatkowych, 

 obniżenie oceny z zachowania, 

 przeniesienie do innej klasy, do innej szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienia ucznia 

do innej szkoły w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków ucznia: 

 używanie lub rozpowszechnianie alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 

 zagrożenie zdrowia lub życia innych uczniów, 

 dewastację majątku szkolnego lub przywłaszczenie cudzego mienia. 

4. Uczeń uzyskujący ocenę naganną zachowania nie może reprezentować szkoły na 

zewnątrz do odwołania. 

5. Za nieprzestrzeganie prawa szkolnego i nieprzestrzeganie zarządzeń osób 

upoważnionych do ich wydawania uczeń może ponieść konsekwencje swego 

niewłaściwego zachowania w postaci: 

 sprzątania klasy, korytarza lub innego pomieszczenia za jego zaśmiecanie, 

 czyszczenia ławek za rysowanie po nich, 

 prac użytkowych na terenie szkoły, 

 zmywania, zamiatania, pastowania podłogi, 

 naprawiania wyrządzonych szkód we własnym zakresie, poniesienia kosztów 

naprawy, prac społecznych za zniszczenie mienia szkolnego, 

 zmycia makijażu lub paznokci, gdy są pomalowane, zdjęcia nadmiaru biżuterii, 

 poinformowania rodziców w wypadku pomalowania włosów, 

 odebrania telefonu komórkowego i umieszczenia go w księgowości, gdy uczeń 

używa go bez zgody nauczyciela oraz oddania rodzicom (opiekunom) po ich 

zawiadomieniu. 

6. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

7. Karę nakłada się po wysłuchaniu ucznia. 

8. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem uwagi 

i upomnień udzielonych w trybie natychmiastowym. 

9. Od kary nałożonej przez wychowawcę, przysługuje prawo uzasadnionego odwołania 

w formie pisemnej do Dyrektora szkoły. Odwołanie może wnieść rodzić (opiekun 

prawny) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze. 

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie 

Dyrektora Szkoły jest ostateczne. 

11. Od kar nadanych przez Dyrektora Szkoły przysługuje prawo złożenia uzasadnionego 

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przed ostatecznym rozstrzygnięciem Dyrektor 

Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej. 

 

VII. Tradycje szkoły 

1. Obchodzenie rocznic i świąt państwowych: 

 1 września - rocznica wybuchu II wojny światowej, 

 17 września – napaść Niemiec hitlerowskich i ZSRR na Polskę, 



 Dni Sybiraka, 

 Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, 

 11 Listopada - Święto Niepodległości, 

 3 Maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 1791 r. 

2. Tradycje uczniowskie: 

 przyjęcie do grona uczniów szkoły pierwszoklasistów – ślubowanie klas pierwszych, 

 14 października - Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 

za organizację dnia odpowiedzialny jest Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców), 

 12 kwietnia - Siemiatycki Bieg Katyński, 

 Dzień Ziemi, 

 otrzęsiny uczniów klas IV szkoły podstawowej, 

 zabawy andrzejkowe i karnawałowe (organizowane według pomysłów Samorządu 

Uczniowskiego), 

 Mikołajki, choinki szkolne, 

 Święta Bożego Narodzenia - Wigilie organizowane na forum szkoły i w klasach, 

 Walentynki (organizowane według pomysłów Samorządu Uczniowskiego), 

 Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne – spotkania klasowe i szkolne, 

 Jasełka, 

 21 marca - Dzień Wiosny - dzień zwykłych zajęć dydaktycznych z prawem do 

wyjścia poza szkołę z wychowawcą klasy lub zorganizowanego zagospodarowania 

zajęć lekcyjnych w sposób odmienny, przez uczniów w uzgodnieniu z Dyrektorem, 

3. Święto Patrona Szkoły: 

 13 maja - Dzień Patrona Szkoły Rocznica nadania imienia szkole, 

 Dzień Papieski – obchodzony w październiku z okazji inauguracji Pontyfikatu Jana 

Pawła II, 

 

VIII. Działania interwencyjne 

Procedury postępowania i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży przestępczością i demoralizacją 

1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła utrzymuje stałą 

współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorem współpracy jest pedagog 

szkolny. 

2. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

 spotkania tematyczne młodzieży szkolnej i rodziców z udziałem policjantów 

podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją, 

odpowiedzialności nieletnich, narkomanii, wychowania w trzeźwości, zasad 

bezpieczeństwa, cyberprzemocy, itp. 

 informowanie policji o zdarzeniach mających znamiona przestępstwa, stanowiących 

zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży, 

 wspólny udział szkoły i policji w programach profilaktycznych związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży oraz zapobieganiem demoralizacji 

i przestępczości nieletnich, 

 udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów. 

3. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 

lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję. 



4. W każdym przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa z udziałem 

ucznia szkoły należy zawiadomić rodziców, prokuratora lub policję. 

5. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole powinna być uzgodniona 

z Dyrekcją Szkoły. 

6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków (bądź spożywa alkohol lub zażywa 

narkotyki, dopalacze) powinien powiadomić o tym fakcie Dyrekcję Szkoły i odizolować 

ucznia od reszty klasy, ale ze względu bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego 

stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. W celu 

stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy Dyrekcja 

wzywa lekarza lub policję. 

7. Dyrekcja Szkoły zawiadamia również rodziców (opiekunów) ucznia. Całe zdarzenie 

powinno zostać udokumentowane ze wszystkimi uzyskanymi informacjami dotyczącymi 

zdarzenia. 

8. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie alkohol, lub 

narkotyki (bądź inne niewskazane substancje lub przedmioty w tym papierosy i e - 

papierosy) powinien powiadomić o tym Dyrekcję Szkoły. Dyrekcja Szkoły w obecności 

innej osoby (w/w nauczyciel, pedagog, psycholog, wychowawca) ma prawo żądać 

wydania niepożądanej substancji (przedmiotów), przeszukania teczki szkolnej lub 

kieszeni ucznia (w obecności policji). W przypadku, gdy uczeń odmawia wydania w/w 

substancji (przedmiotów) Dyrekcja wzywa rodziców/opiekunów i policję. Całe zdarzenie 

powinno zostać udokumentowane ze wszystkimi uzyskanymi informacjami dotyczącymi 

zdarzenia. 

9. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji (naruszanie zasad współżycia społecznego, 

popełnianie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku nauki, 

włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych itp.), nauczyciel powinien 

przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. Wychowawca klasy informuje 

o fakcie Dyrektora Szkoły i pedagoga (psychologa) oraz wzywa rodziców (opiekunów) 

w celu ustalenia toku dalszego postępowania. Jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie 

dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

10. Szczegółowe procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci 

i młodzieży demoralizacją określa odrębny dokument. 
 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Nieprzestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu przez ucznia skutkuje udzieleniem 

kary statutowej. 

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do regulaminu jest identyczny jak tryb jego 

uchwalania. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


