
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CIĄŻY UCZENNICY  

W ZPG I SP IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE 

 

 

 

1. W przypadku podejrzenia ciąży u uczennicy wychowawca przeprowadza wstępną 

rozmowę z uczennicą, zapewniając jej wsparcie i bezpieczeństwo. 

 

2. Po potwierdzeniu informacji, że uczennica jest w ciąży wychowawca informuje  

o powyższym dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego.  

 

3. Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców (opiekunów 

prawnych)  

i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami (opiekunami). Sporządza 

notatkę  

z przeprowadzonej rozmowy. 

 

4. W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu z 

rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz wychowawcą ustalają sposób i termin 

realizacji obowiązku szkolnego przez uczennicę.  

5. Wychowawca klasy kieruje uczennicę oraz rodziców na spotkanie z pedagogiem 

szkolnym.  

6. Pedagog szkolny zapoznaje uczennicę będącą w ciąży z jej prawami, zapewniając 

jej dyskrecję i wsparcie.  

 

7. W przypadku trudności materialno – bytowych pedagog szkolny wskazuje 

uczennicy sposoby uzyskania pomocy finansowej (MOPS, GOPS, Wydział Rodzinny 

i Nieletnich Sądu).  

 

8. W przypadku, gdy uczennica wymaga szczególnego wsparcia psychicznego, 

pedagog szkolny kieruje uczennicę do psychologa szkolnego.  

 

9. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadzają 

zajęcia lub warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku 

z zaistniałą sytuacją. 

 

10. Dyrektor szkoły o ciąży uczennicy powiadamia na piśmie sąd rodzinny lub 

policję (informuje o tym fakcie rodziców uczennicy).  



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZWALNIANIA UCZNIA Z 

ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA  

W ZPG I SP IM. JANA PAWŁA II  

W LEŹNIE 

 

 

 

1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie 

potraktowana  

i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy. 

2.   Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być 

połączone z: 

- zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej; 

- powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu; 

- powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka  

i konsultowaniem z nimi wszystkich działań. 

3. Uczeń chory nigdy nie może być zwalniany ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po 

niego rodzic lub inna osoba upoważniona. 

4. Nauczyciel odnotowuje zwolnienie ucznia w dzienniku lekcyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU 

UCZNIA W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ZPG I SP IM. JANA PAWŁA II  

W LEŹNIE 

1. Nauczyciel udziela wymaganej pierwszej pomocy medycznej lub zapewnia ją 

poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej, lekarza (jeżeli obrażenia u 

poszkodowanego ucznia  

są poważne i wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna). Jeżeli nauczyciel 

ma w tym czasie zajęcia z klasą to prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela 

uczącego  

w najbliższej sali. 

 2. Upewnia się (po udzieleniu pomocy przedmedycznej), czy uczeń może 

uczestniczyć  

w dalszych zajęciach, czy musi udać się do lekarza lub wrócić do domu.  

3. Powiadamia o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia.  

4. Zabezpiecza (w miarę możliwości) miejsce wypadku.  

5. Powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą 

placówką.  

* Jeżeli powiadomienie bezpośrednie dyrektora albo osoby kierującej placówką w 

danej chwili jest niemożliwe, to powiadamia pracownika służby BHP lub 

pracownika szkoły,  

z którym ma kontakt i który może przekazać tę informację dyrektorowi szkoły.  

6. Wypełnia kartę zgłoszenia wypadku ucznia (druk o nazwie „Zawiadomienie o 

wypadku ucznia”, który znajduje się w sekretariacie szkoły) i przekazuje ją 

bezpośrednio dyrektorowi szkoły, zastępcy dyrektora szkoły lub, w razie ich 

nieobecności, pozostawia w sekretariacie.  

Dyrektor (po otrzymaniu zgłoszenia wypadku):  

1. Zabezpiecza (w miarę potrzeb) miejsce wypadku.  

2. Powołuje zespół ds. ustalenia przyczyn wypadku.  

3. Przekazuje informacje i zgłoszenie powołanemu zespołowi ds. ustalenia przyczyn 

wypadku.  



4. O każdym wypadku zawiadamia niezwłocznie: rodziców (opiekunów) 

poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego 

inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę, radę rodziców.  

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora  

i kuratora oświaty.  

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego.  

7. Zatwierdza protokół powypadkowy.  

8. Prowadzi rejestr wypadków.  

9. Omawia z pracownikami szkoły (placówki) okoliczności i przyczyny wypadków 

oraz ustala środki niezbędne do zapobiegnięcia im.  

10. Wydaje zalecenia powypadkowe.  

Zespół ds. ustalenia przyczyn wypadku podejmuje działania dotyczące ustalenia 

przyczyn wypadku i sporządza protokół wypadkowy, a pracownik do spraw BHP 

wpisuje do rejestru wypadków informację o wypadku oraz przez rok przechowuje 

notatki, które nie zostały włączone do protokołów powypadkowych.  


