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PROCEDURY POSTBPOWANIA W PRZYPADKU

NIEPRZE STRZE GANIA PRZP Z U_C ZNIA RE GULAMINU SZKOŁJ.

1. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA W PRZYPADKU

ZACHowłŃ łcnEsYwNYCH (BOJKI, PODZEGANIE Do BÓJEK,

ZACHOWANIA NIEBEZPIECZNE, STWARZ^J ĄCr. ZAGROZENIE

DLA ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH, POSIADANIE

NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTOW I SUBSTANCJIO UZYWANIE

OGNIA, ZASTRASZANIE, WYMUSZANIE, WYZYWANIE,

UZYWANIE WULGARYZMÓW, AROGANCKI STOSUNEK DO

KoLEGÓw r PRACowNIKÓw SZKOŁY).

1. Rozmowa wyjaśniająca prowadzona przez nauczyciela przedmiotu i wychowawcę;

ostrzezenie przedsankcjami. Wspólne poszukiwanie sposobu naprawy sytuacji"

Rozmowa wyjaśniająca oraz udzielenie upomnienia przęz wychowawcę klasy

z wpisem do zeszytu uwag i dzienniczka; powiadomienie rodzicód prawnych

opiekunów. Obniżenie oceny z zachowania.

Po dwóch upomnieniach udzielenie nagany przez wychowawcę klasy z wpisem

do zeszytu uwag i dzienniczka oraz wezwanie rodzicóil prawnych opiekunów,

Wspólne ustalenię konsekwencji, np.:

o zawieszenie udziału w dyskotekach, wyjściu do kina itp,,

o zawięszenie prawa do reprezentowania szkoły,

o zawieszenie pełnienia funkcji,

o obniżenie oceny zzachowania.

W porozumieniu z pedagogiem szkolnym zaproponowanie form wsparcia oraz

podpisanie z dzieckiem i rodzicami kontraktu.

W przypadku kolejnego zachowania agresyvlTlego nagana dyrektora wobec klasy,

Wezwanie rodzicówl prawnych opiekunów i poinformowanie o konsekwencjach,

w tym mozliwości obniżenia zachowania do nagalmego (bez wzg|ędu na ilośó

.! punktów na,,Karcie zachowania).
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w przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ttczniaz

rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumięniu z rodzicami

dziecka kieĄe je na badania psycholo giczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek

dot. prowa dzęnia uczni a.

WprzypadkupowtarzającychSięzachowańagresywnych,decyzjąRady
pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczęgo) dyscyplinarne

przeniesienie ucznia do innej klasy oraz wez:wantę i powiadomienie rodzicówl

prawnych opiekunów.

W przypadku braku efektów podjętych dziŃail, wystąpienie do Sądu Rodzinnego

o tozpoznanie sytuacji rodzinnej vcznlalub zawiadomienie policji.

w przypadku uporczywie powtarzających się zachowań agresywnych, stwarzających

zagrożenie dla innych uczniów oraz niewydolności domu rodzinnego, wystąpienie do

Sądu Rodzinnego i ds. Nieletnich.

W przypadku pozytywnych efektów oddziaływań wychowawczychuczniowie zostają o

tym poinformowani i ich naprawionę zachowania są aprobowanę ptzęz społecznośó

szkoły.

UWAGI KOŃCOWE

w każdym przypadku, gdy konflikt doĘcry agre§ora i ofiary, wychowawca _ oprócz

konsekwencji wobec agre§ora _ zobowiązany jest do udzielenia wsparcia ofierze,

'W zależności od stopnia zachowań agresywnych ucznia można ominąć kolejne kroki

procedury i zastosować działania adekwatne do stopnia nieprzestrzegania przez ucznia

Regulaminu SzkoĘ.

w prrypadku rażącego naruszenia szkolnego prawa, sytuacji niebezpiecznych dla

zdrowia i Ęcia, nłołuje się Zespól Wychowawcry, który podejmuje odpowiednie kroki,
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