Procedura
dotycząca przekazywania informacji rodzicowi/ rodzicom w związku z zaistniałą
sytuacją z udziałem ich dziecka na terenie szkoły
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r. poz. 1943)
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
I.

Powiadomienie rodzica ucznia poszkodowanego:

1. Poszkodowany uczeń powinien być odprowadzony do pielęgniarki, która
zdecyduje o zawiadomieniu rodzica ucznia i pogotowia ratunkowego.
II.

Powiadomienie rodzica ucznia agresywnego

1) Nauczyciel przeprowadza rozmowę wychowawczą z uczniem oceniając
sytuację:
a) jeśli uczeń rozumie swoje zachowanie i nie stwarza innych problemów
należy odesłać go do klasy na zajęcia lekcyjne zgodne z planem
lekcyjnym danej klasy
b) nauczyciel wpisuje uczniowi do zeszytu korespondencji/ @dziennika
informację o zaistniałej sytuacji
c) jeśli uczeń jest agresywny i istnieje znaczna trudność w nawiązaniu z
nim kontaktu, nauczyciel powiadamia wychowawcę/ pedagoga/
psychologa
d) zadaniem wychowawcy/ pedagoga/ psychologa jest ustalenie, czy
można wyciszyć ucznia i czy jego stan emocjonalny uległ zmianie. Jeśli
uczeń jest w stanie wyciszyć się, wychowawca/ pedagog/ psycholog
przeprowadza z nim rozmowę wychowawczą i zapisuje w jego zeszycie
do korespondencji/ @dzienniku informację o zdarzeniu
e) w przypadku gdy uczeń nie jest w stanie kontynuować nauki w danym
dniu, wychowawca/ pedagog/ psycholog telefonicznie prosi o
zgłoszenie się rodzica po dziecko do szkoły i na miejscu informuje o
przebiegu zdarzenia oraz ustala termin spotkania z rodzicem. W takim
przypadku zawsze powiadamiany jest Dyrektor Szkoły.
2) W przypadku znacznych obrażeń ucznia poszkodowanego, Dyrektor Szkoły
podejmuje decyzję o powiadomieniu Zespołu ds. Nieletnich i Patologii o
pobiciu ucznia na terenie szkoły i zleca to zadanie odpowiedniemu
pracownikowi szkoły.
3) Jeśli uczeń/ rodzina ucznia jest pod nadzorem kuratora, pedagog szkolny
powiadamia kuratora o agresji ucznia wobec innego dziecka.
4) W ustalonym spotkaniu z rodzicem ucznia agresywnego udział biorą:
wychowawca, psycholog, pedagog, Dyrektor Szkoły, przy czym o tym
decyduje Dyrektor. Spotkanie ma na celu omówienie problemów
wychowawczych z uczniem oraz podjęcie wspólnej decyzji, co do dalszych
działań wychowawczych wobec ucznia.
5) Rodzice ucznia poszkodowanego na oddzielnym spotkaniu zostają
powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach wychowawczych.

6) O udziale w tym spotkaniu rodziców ucznia agresywnego decyduje Dyrektor
Szkoły. Na tę decyzję mają również wpływ rodzice ucznia poszkodowanego.
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