
 

Procedury postępowania uczniów i nauczycieli w przypadku ubliżenia 

nauczycielowi w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Leźnie. 

 

1.Nauczyciel natychmiast zgłasza reakcja na niewłaściwe/niestosowne zachowanie 

się ucznia wobec niego podczas: zajęć dydaktycznych, przerw, uroczystości i 

imprez szkolnych oraz publikacji w internecie i telefonie komórkowym. 

2.Nauczyciel informuje ucznia o konsekwencjach prawnych wynikających z 

ubliżania urzędnikowi państwowemu. 

3.Próba wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, zgłoszenie zajścia do wychowawcy, 

pedagoga szkolnego oraz dyrekcji szkoły. 

4.Wykonanie notatki służbowej o zaistniałej sytuacji w dzienniku lekcyjnym lub 

zeszycie uwag. 

5.Poinformowania rodziców o zachowaniu się dziecka względem nauczyciela. 

6.Wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji w stosunki do ucznia przez nauczyciel, 

pedagoga bądź radę pedagogiczną  i dyrekcję szkoły. 

 

 

                   

                                                                                        Przygotowały: 

                                                                                        Maria Kostuch 

                                                                                        Agnieszka Tusk 

                    

 

                                                              

 

 

 



 Procedury postępowania uczniów i nauczycieli w przypadku wandalizmu w 

Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Leźnie. 

 

1. Nauczyciel natychmiast zgłasza kierownikowi administracji szkolnej, pedagogowi 

szkolnemu oraz wychowawcy szkody powstałe w akcie wandalizmu. 

2.Wszczęcie postępowania w celu próby dotarcia do sprawcy zniszczenia i 

ewentualnych świadków zdarzenia. 

3.Po odnalezieniu sprawcy powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

4.Powiadomienie rodziców o odpowiedzialności materialnej związaną z dokonaną 

przez ich dziecko szkodą ( w przypadku kilku sprawców, odpowiedzialność 

materialna zbiorowa). 

5.Nauczyciel,pedagog lub wychowawca klasy wykonuje notatkę służbową o 

zaistniałej sytuacji. 

6.Wychowawca,  dyrektor szkoły lub rada pedagogiczna wyciągają w stosunku do  

ucznia odpowiednie sankcje w oparciu o regulamin uczniowski i statut szkoły. 
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