
PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA 

W 

ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH  

W TARNOWIE 

 

Procedura kontaktu z rodzicami w ZSMuzycznych w Tarnowie. 

1. Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców, opiekunów prawnych.  

2. Informacji o uczniu udzielają wyłącznie nauczyciele przedmiotów, wychowawca, pedagog 

szkolny, kierownicy sekcji, wicedyrektorzy i dyrektor szkoły. 

3. Miejscem kontaktu rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami i wychowawcami jest 

szkoła, a w szczególnych przypadkach dom ucznia. 

4. Kontakty rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami odbywają się według 

harmonogramu przedstawionego na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

5. Spotkania odbywają się w formie: 

a. zebrań z rodzicami 

b. indywidualnych konsultacji 

6. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami dodatkowo w przypadkach uzasadnionych 

losowo, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznie lub pisemnie ( przez zeszyt kontaktowy) 

terminu spotkania. 

7. W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych i dyżurów na korytarzach nauczyciel 

nie może przyjmować rodziców/opiekunów prawnych. 

8. Miejscem kontaktu nauczyciela z rodzicami /opiekunami prawnymi w szkole jest sala A2 – 6, 

gabinety dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga szkolnego, sale lekcyjne ( nie pokój 

nauczycielski). Poza tymi miejscami informacji nie udziela się.  Nie udziela się również 

telefonicznych informacji o uczniach ( bez uprzednich uzgodnień w przypadkach losowych ). 

Nauczycieli obowiązuje dyskrecja i zasada poufności. 

9. O ewentualnych zmianach terminów spotkań z rodzicami  wychowawca informuje z co 

najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce i godzinę spotkania w zeszycie 

kontaktowym, pozyskując informację zwrotną wraz z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego 

ucznia. Informacje o zmianach harmonogramu zebrań i konsultacji są umieszczane na stronie 

internetowej szkoły. 



10. Obecność rodzica/ opiekuna prawnego na zebraniach jest obowiązkowa. 

11. W razie nieobecności na dwóch zebraniach wychowawca może wezwać pisemnie ( zeszyt  

kontaktowy ) rodzica do szkoły w terminie odpowiadającym wychowawcy. 

12. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo lub w związku z problemami ucznia w nauce 

szkoła wzywa rodziców/ opiekunów prawnych poza uzgodnionymi terminami. 

13. Wychowawca może w nagłych sytuacjach skontaktować się z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodziców za pośrednictwem zeszytu 

kontaktowego lub sekretariatu. 

14. W przypadku braku jakiegokolwiek zainteresowania sprawami dziecka i po nieskutecznych 

próbach kontaktu ze strony wychowawcy dyrekcja podejmuje kroki w celu wyjaśnienia 

sytuacji. 

15. Wynikłe w czasie zebrania z rodzicami sprawy trudne, wymagające udziału lub interwencji 

dyrektora szkoły, należy rozwiązać w ciągu 2 tygodni ( zaraz po zebraniu, informując 

kierownika sekcji, wicedyrektora lub dyrektora szkoły o zaistniałym problemie). 

16. Wszelkie wnioski, uwagi dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów 

rodzice/opiekunowie prawni kierują w następującej kolejności do : 

- wychowawcy klasy 

- nauczyciela uczącego danego przedmiotu 

- kierownika sekcji lub wicedyrektora 

- w  wyjątkowych sytuacjach do : 

- dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu nadzorującego szkołę. 

 17.  Wykaz materiałów i dokumentów wykorzystywanych w trakcie kontaktów z rodzicami: 

 - odnotowanie obecności rodziców/opiekunów prawnych w dzienniku 

 - notatka o temacie rozmowy w dzienniku 

 - informacja w dzienniku o kontaktach telefonicznych, sms, z datą i informacją czego   

dotyczyły 

 - notatka z rozmowy z rodzicami z informacją o występujących problemach oraz podjętych      

ustaleniach podczas rozmowy. 

-  kontrakt z uczniem. 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania w przypadku ucznia, który jest podejrzany o palenie papierosów na 

terenie szkoły. 

1. Osoba, która powzięła uzasadnione przypuszczenie, bądź była świadkiem zdarzenia, w 

którym uczeń palił papierosy na terenie szkoły niezwłocznie zgłasza ten fakt wychowawcy, a 

następnie odnotowuje go w dzienniku. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy zgłoszenie kieruje do kierownika sekcji, pedagoga 

szkolnego lub dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadzają  z uczniem i jego rodzicami 

rozmowę profilaktyczną. Z rozmowy sporządza się notatkę. 

4. Uczeń ma obowiązek przygotować materiały na godzinę wychowawczą lub gazetkę szkolną 

poświęconą profilaktyce uzależnień. 

5. Uczeń otrzymuje określoną w regulaminie oceniania zachowania ilość punktów ujemnych. 

6. Kolejna informacja o paleniu papierosów przez ucznia na terenie szkoły skutkuje 

upomnieniem wychowawcy, każde następne karami według regulaminu oceniania 

zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania w przypadku ucznia, który wykazuje przejawy agresji w stosunku 

do nauczyciela. 

 

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 

dnia  6 czerwca 1997 – kodeks karny. W związku z tym organ prowadzący szkołę  i dyrektor 

szkoły są obowiązani  z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla 

nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone ( art. 63 Karty Nauczyciela ). 

 

1. Za przejawy agresji w stosunku do nauczyciela uznaje się nastepujące zachowania ucznia: 

- komunikowanie się z nauczycielem podniesionym tonem 

- znieważanie nauczyciela przez kierowanie w jego stronę wulgarnych słów, ocen, opinii, 

gestów 

- posługiwanie się wulgarnym słownictwem w obecności nauczyciela 

- groźby 

- naruszenie nietykalności osobistej 

 2.    Procedura postępowania 

 a. przerwanie lekcji, wezwanie kierownika sekcji, dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego. 

 b. odizolowanie ucznia od reszty klasy 

 c. wezwanie rodziców ucznia, który przejawia agresję do szkoły w celu odebrania dziecka. 

 d. sporządzenie notatki ze zdarzenia przez pokrzywdzonego i interweniującego, przekazanie     

 jej dyrekcji. 

 e. dyrekcja lub pokrzywdzony nauczyciel zawiadamia policję o zdarzeniu,  

 przekazuje materiały.  

 g. w przypadku nieobecności rodzica uczeń pozostaje pod opieką pedagoga szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura korzystania z telefonu komórkowego i sprzętu elektronicznego na terenie szkoły. 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną 

odpowiedzialność. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież sprzętu poza 

zdeponowanym u dyrektora szkoły. 

3. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego przez uczniów klas OSM I 

oraz uczniów klas OSM II, którzy realizują kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 

 ( klasa 7, 8 ), od momentu rozpoczęcia lekcji do końca zajęć określonych podziałem godzin. 

Zakaz dotyczy przerw oraz podczas pobytu uczniów w świetlicy szkolnej. W sytuacji 

konieczności pilnego kontaktu z rodzicami, w sprawach rodzinnych, zdrowotnych lub 

losowych, uczeń może skorzystać z telefonu za zgodą nauczyciela. 

4. Telefon nie może być włączony na lekcjach. Uczeń trzyma wyłączony telefon w plecaku 

szkolnym. Może z niego skorzystać wyłącznie w  w celu komunikowania się w istotnych 

sprawach rodzinnych, zdrowotnych lub losowych za zgodą nauczyciela ( dotyczy OSM II ) 

5. W trakcie lekcji uczeń nie może korzystać z urządzeń elektronicznych. Sprzęt powinien być 

wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej. Zgodę na używanie takich urządzeń wyraża 

nauczyciel. 

6. Nie wolno filmować, nagrywać, fotografować nauczycieli, pracowników szkoły i innych 

uczniów bez ich zgody. 

7. Nie wolno nagrywać, filmować przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego. Dotyczy 

to nagrań zarówno z telefonu, dyktafonu, odtwarzaczy MP i innych rejestratorów 

elektronicznych ( z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń ma opinię lub orzeczenie wskazujące na 

konieczność korzystania w czasie lekcji z w/w sprzętów). 

8.  W przypadku naruszenia ustalonych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania telefonu, 

sprzętu elektronicznego, a nastepnie zdeponowania zabranego uczniowi urządzenia 

dyrektorowi szkoły i poinformowania rodziców/ prawnych opiekunów. Zdeponowanie 

powinno nastapić w obecności ucznia, po uprzednim wyłączeniu telefonu. 

9. Po odbiór telefonu, urządzeń zgłaszają się rodzice/ opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni 

zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach ( w tym prawnych, związanych z 

naruszeniem prywatności uczniów i pracowników szkoły). 

10. Każdorazowe naruszenie zasad skutkuje karami ustalonymi w regulaminie oceniania 

zachowania. 

11. Nagrywanie i filmowanie osób wymienionych w punkcie 6 skutkuje karą w postaci nagany 

dyrektora szkoły. 

12. Pokrzywdzony pracownik szkoły zawiadamia o zdarzeniu policję lub pisemnie zgłasza 

naruszenie zasad niniejszej procedury dyrektorowi, który zawiadamia o zdarzeniu policję. W 

przypadku ucznia sprawa jest zgłaszana przez rodziców / opiekunów prawnych. 

 

 

 



Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu przemocy rówieśniczej na terenie szkoły. 

Za przejawy przemocy uznaje się : 

Przemoc fizyczną – szarpanie, popychanie, kopanie, pobicie, świadome i celowe bójki 

Przemoc psychiczną – wyzywanie, obrażanie, prześladowanie, namawianie innych uczniów do 

szykanowania ucznia lub grupy uczniów, szantażowanie, zastraszanie, izolowanie, ignorowanie, także 

z użyciem środków i urządzeń cyfrowych i elektronicznych ( telefon, internet ) 

Procedura postepowania : 

1. Osoba, która stwierdziła fakt przemocy zgłasza go wychowawcy poszkodowanego, 

wychowawcy sprawcy przemocy oraz  pedagogowi i kierownikowi sekcji lub dyrektorowi 

szkoły. W przypadku przemocy fizycznej z uszkodzeniem ciała uczniowi jest udzielana 

pierwsza pomoc, a w razie konieczności pomoc lekarska. 

2. Wychowawcy oraz pedagog przeprowadzają rozmowę mającą na celu ustalenie przyczyny i 

okoliczności zaistnienia faktu, rozpoznania skali zjawiska, możliwości pozytywnego 

rozwiązania problemu, poinformowania uczniów o konsekwencjach społecznych i prawnych 

zajścia. 

3. Pedagog szkolny spisuje notatkę z rozmowy,  wychowawcy zawiadamiają rodziców/ 

opiekunów prawnych uczniów o zaistniałym fakcie, ustalają termin spotkania. 

4. Jeżeli zdarzenie miało charakter incydentalny i obie strony wyrażają chęć współpracy 

wychowawcy i pedagog opracowują kontrakt regulujący relacje między stronami konfliktu. 

Rodzice zobowiązują się do kontroli przestrzegania zasad przez uczniów i stałego kontaktu z 

wychowawcą w celu obserwacji zachowania swoich dzieci. 

5. Jeżeli zdarzenie powtarza się kolejny raz, ustala się spotkanie z rodzicami uczniów. Rodzice są 

zobowiązania do podjęcia działań w kierunku ustalenia przyczyn agresji i  poprawy 

zachowania dziecka ( konsultacja psychologiczna, zajęcia socjoterapeutyczne). 

6. Uczeń stosujący po raz kolejny przemoc otrzymuje naganę wychowawcy klasy. 

7. W przypadku braku poprawy i powtarzania się zachowań agresywnych oraz przemocy szkoła 

zawiadamia policję lub Sąd Rodzinny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania w przypadku ucznia, który nagminnie zakłóca tok lekcji. 

Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od początku do zakończenia danej jednostki lekcyjnej. W 

przypadku stwierdzenia przez nauczyciela zachowania ucznia, który w sposób rażący uniemożliwia 

realizację danej jednostki lekcyjnej stosuje się następującą procedurę: 

1. Nauczyciel przerywa lekcję i podejmuje działania dyscyplinujące ucznia zgodnie z zasadami 

systemu oceniania zachowania ( uwaga dotycząca niewłaściwego zachowania wpisana do 

dziennika po kilkukrotnym upomnieniu). 

2. Jeżeli zachowanie ucznia nie ulega poprawie nauczyciel wpisuje uwagę do zeszytu 

kontaktowego z informacją dla rodziców o zachowaniu ucznia podczas lekcji. 

3. Nauczyciel podejmuje działania zgodnie z zasadami działania w sytuacjach trudnych 

wychowawczo lub zagrażających bezpieczeństwu ucznia. 

4. Nauczyciel zgłasza zaistniały fakt wychowawcy, który kontaktuje się z pedagogiem szkolnym 

w celu przeprowadzenia z uczniem rozmowy dyscyplinującej oraz spisania kontraktu 

dotyczącego zachowania ucznia podczas zajęć. 

5. Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnych efektów wychowawca, pedagog szkolny 

oraz kierownik sekcji lub dyrektor spotykają się z uczniem i jego rodzicami w celu 

uświadomienia negatywnych skutków postępowania dla ucznia i klasy oraz ustalenia zasad 

współpracy i poprawy sytuacji oraz konsekwencjach regulaminowych wynikających z systemu 

oceniania zachowania. 

6. Z podjętych działań i organizowanych spotkań sporządza się notatki stanowiące 

dokumentację zaistniałego problemu wychowawczego. Dokumentacja jest przechowywana 

przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania w przypadku wandalizmu, dewastacji, zniszczenia mienia, będącego 

własnością szkoły, pracownika szkoły lub ucznia. 

1. Przez akt wandalizmu, dewastacji, zniszczenia rozumie się : 

- trwałe uszkodzenie przedmiotów będących własnością szkoły, jej pracownika lub ucznia. 

- umieszczanie napisów, rysunków na ścianach, ławkach, drzwiach, których usunięcie 

wykracza poza typowe czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie placówki 

wykonywane przez pracownika obsługi. 

Procedura postepowania: 

1. W przypadku zgłoszenia lub zauważenia w/w zachowań osoba będąca ich świadkiem 

zgłasza fakt wychowawcy klasy ucznia i odnotowuje to w dzienniku. 

2. Wychowawca klasy i pedagog szkolny ustala okoliczności zdarzenia, sprawców, 

poszkodowanych, świadków, udział osób trzecich, sporządza notatkę. 

3. Osoba interweniująca zawiadamia o zdarzeniu dyrekcję, rodziców ucznia, ustala termin 

spotkania w celu ustalenia warunków naprawienia szkody, a gdy jest to niemozliwe – 

zadośćuczynienia. 

4. W sytuacji znacznej szkodliwości czynu i jednoczesnej odmowy stawiennictwa w szkole 

rodziców sprawcy, odmowie naprawienia szkody, dyrekcja kieruje sprawę na policję. W 

przypadku czynu na szkodę ucznia kroki prawne podejmują rodzce/ prawni opiekunowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


