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Cele procedur: 
 

 usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w 
sytuacjach trudnych, 

 wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych), 

 zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań 
profilaktycznych, 

 wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia, 
 
 
Warunki konieczne do stosowania procedur 
 
 Adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga dobrego 
rozpoznania problemu, zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, rozpoznania 
motywów postępowania i zastosowania odpowiedniej procedury postępowania. Nauczyciele  
i wychowawcy mogą wspierać się pomocą pedagoga szkolnego, nadzoru pedagogicznego, 
personelu medycznego, Policji, Sądu ds. Rodziny i Nieletnich, poradni specjalistycznych. 
Skuteczność zastosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym 
ucznia. 
 
Metody którymi można to osiągnąć to: 

 zebrania klasowe integracyjne, 

 spotkania indywidualne z wychowawcą, 

 spotkania typu wychowawca- pedagog szkolny- rodzic, które można poszerzyć w 
zależności od sytuacji o nauczyciela uczącego, pracownika szkoły, 

 zeszyt uwag z informacjami o zaistniałych sytuacjach, 

 wezwania listowne i telefoniczne, 

 udział rodziców w imprezach szkolnych,  

 udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły. 
 

 
Podstawa prawna: 
 
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982r. 

Nr 35 poz. 228 z późn. zm. ) 
2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm. ) 
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 

198) 
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm. ) 
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późń. 

zm.) 
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26 poz. 226 ) 
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1. Brak zmiany obuwia na lekcje 
 

1. Poinformowanie wychowawcy o tym fakcie: wpis do zeszytu uwag klasy. 
2. Interwencja wychowawcy: rozmowa z uczniem wyjaśniająca przyczyny braku zmiany 

obuwia. 
3. Zastosowanie kary regulaminowej, np. upomnienie wychowawcy. 

 
2. Spóźnienia na lekcje 

 
1. Interwencja wychowawcy po przeanalizowaniu zapisów w dzienniku: rozmowa 

wychowawcy z uczniem w celu rozpoznania przyczyn spóźniania się, poinformowanie 
rodziców ucznia o fakcie spóźnień i rozpoznanej przyczynie. 

2. Ustalenie z rodzicami i uczniem działań eliminujących dalsze spóźnienia 
z uwzględnieniem ich przyczyny. 

3. Zastosowanie kary regulaminowej. 
 

 
3. Nieodpowiedni strój (ekstrawagancki, zbyt swobodny, sugerujący przynależność do 

subkultur). 
 
1. Rozmowa indywidualna ( nie na forum klasy) z uczniem ubranym niestosownie. 
2. Przypomnienie Regulaminu Ucznia i podpisanie zobowiązania, potwierdzonego podpisem 

przestrzegania jego założeń.  
3. Zwrócenie uwagi na forum klasy. 
4. Zastosowanie kary regulaminowej. 

 
4. Ucieczki z pojedynczych lekcji. 

 
1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem celem ustalenia przyczyn ucieczek. 
2. Zawiadomienie Rodziców ucznia o ucieczkach. 
3. Przeprowadzenie rozmowy  uczeń- rodzic – wychowawca/pedagog i ustalenie warunków 

współpracy i uzupełnienia powstałych w wyniku   ucieczek baraków wiedzy. 
4. Zobowiązanie ucznia do zaliczenia materiału, na którym był nieobecny. 
5. Zastosowanie kary regulaminowej. 

 
 
5.Wagary 
 

1. Wychowawcy klas i pedagog szkolny comiesięcznie monitorują frekwencję uczniów, 
szczególnie uczniów wagarujących. 

2. Po każdej nieusprawiedliwionej nieobecności wychowawca przeprowadza z uczniem 
rozmowę wyjaśniającą lub kieruje go do pedagoga szkoły. 

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność od 30% do 50% powoduje dwukrotne wysłanie 
zawiadomienia do rodziców (załącznik nr 1) 

4. Jeżeli po dwukrotnym wysłaniu zawiadomienia nieobecności ucznia nadal utrzymują się w 
granicach 30-50%, dyrektor szkoły powiadamia policję. 

5. Jeśli nieusprawiedliwione nieobecności ucznia przekroczą 50% zrealizowanych w ciągu 
miesiąca, do rodziców ucznia wysyłane jest upomnienie (załącznik nr 2) 



 

4  

6. Dwukrotne, bezskuteczne wysłanie upomnienia do rodziców i brak poprawy frekwencji u 
ucznia powoduje skierowanie wniosku do organu prowadzącego o karę administracyjną 
(załącznik nr 3) 

7. Pełnoletni uczeń szkoły, który nagminnie wagaruje i jest nieklasyfikowany z powodu 
nieusprawiedliwionych nieobecności i nie rokuje nadziei na poprawę sytuacji, może być na 
wniosek dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną skreślony z listy 
uczniów. 

 
6.Używanie wulgaryzmów wobec rówieśników, agresja słowna 

 
1. Przekazanie informacji wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu. 
2. Zapis w zeszycie uwag klasy. 
3. Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia, określenie przyczyn i skutków. 
4. Powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji. 
5. Przeproszenie się uczestników zajścia.  
6. Rozmowa wychowawcy z uczniem, jego rodzicem, w obecności pedagoga szkolnego – 

poinformowanie rodzica i ucznia agresywnego o możliwości podjęcia przez ucznia terapii 
w celu radzenia sobie z agresją. 

7. Zastosowanie kar regulaminowych. 
 

7. Zastraszanie, wymuszanie, wywieranie presji. 
 
Działania wobec ofiary  
 

1. Rozmowa z ofiarą w celu udzielenia wsparcia. 
2. Poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora, pedagoga i wychowawcę klasy. 
3. Wezwanie rodziców dziecka ofiary w celu nawiązania współpracy oraz poinformowanie 

ich o możliwości podjęcia terapii dla ofiar przemocy. 
4. Otoczenie ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym szczególną opieką. 

 
Działania wobec sprawcy 

    
1. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego w celu uświadomienia konsekwencji 

prawnych, społecznych i psychologicznych czynu. 
2. Wezwanie rodziców dziecka sprawcy: 

- poinformowanie ich o zaistniałym fakcie, 
- podjęcie próby nawiązania współpracy w celu wyeliminowania niewłaściwych 

zachowań ucznia, 
- poinformowanie o zastosowanej karze regulaminowej. 

3. W przypadku braku współpracy rodziców sprawcy i ucznia ze szkołą oraz powtórzenia 
czynu, poinformowanie policji lub/oraz sądu rodzinnego. 

 
8.Udział uczniów w bójkach 

 
Interwencja bezpośrednia : 

- rozdzielenie bijących  
- udzielenie pomocy medycznej poszkodowanym (jeśli jest taka potrzeba) 

1. Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora i pedagoga. 
2. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy klasy. 
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Interwencja wychowawcy: 
- wpis do zeszytu uwag klasy, 
- rozmowa wychowawcy z uczniami – ustalenie powodu bójki, 
- wysłuchanie wszystkich osób biorących udział w bójce , a także świadków zdarzenia, 
- skierowanie uczestników bójki do pedagoga szkolnego w celu znalezienia przyczyn  

takich zachowań, 
- poinformowanie o wydarzeniu rodziców uczniów biorących udział w bójce,  

3. Rozmowa wychowawcy, pedagoga szkolnego , rodzica i ucznia – uczestnika bójki – 
poinformowanie rodzica i ucznia agresywnego o możliwości podjęcia przez ucznia terapii 
w celu radzenia sobie z agresją. 

4. Powiadomienie/wezwanie policji. 
5. Ustalenie kary dla uczestników w porozumieniu z rodzicami i dyrektorem. 
6. Przygotowanie notatki służbowej z przebiegu zdarzenia. 

 
Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą 
 

1. Jeżeli uczeń doznał obrażeń ciała – udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza. 
2. Powiadomienie dyrektora szkoły. 
3. Wezwanie policji , jeśli istnieje konieczność zabezpieczenia śladów przestępstwa. 
4. Powiadomienie rodziców ucznia. 
5. Ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 
 

9. Palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły. 
 

1. Poinformowanie wychowawcy klasy o fakcie palenia papierosów przez ucznia  

 bezpośrednio, 

 pośrednio poprzez wpis do zeszytu uwag klasy. 
2. Interwencja wychowawcy 

 rozmowa z uczniem, 

 powiadomienie rodziców, 

 zastosowanie kary regulaminowej, 

 zlecenie uczniowi przygotowanie materiałów o szkodliwości palenia oraz 
zaprezentowanie ich na forum klasy podczas lekcji wychowawczej, 

 nakaz posprzątania miejsca , gdzie palone były papierosy, 

 poinformowanie pedagoga szkolnego 
3. Interwencja pedagoga szkolnego na wniosek wychowawcy w sytuacji powtarzającej się. 
4. Informacja i interwencja dyrektora szkoły w przypadku  powtarzającej się sytuacji palenia 

papierosów przez ucznia. 
5. Rozmowa dyrektora z rodzicami ucznia. 

 
W sytuacji stwierdzenia, iż uczeń posiada papierosy bądź akcesoria związane z paleniem 

papierosów wychowawca /pedagog/dyrektor jest zobowiązany do przejęcia ich od ucznia i 
przekazania rodzicom. Rodzice powinni odebrać zarekwirowane przedmioty nie później niż do 
końca roku szkolnego. Po tym terminie przejęte rzeczy będą zniszczone. 
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10. Korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji 
(uczniowie gimnazjum) oraz całego pobytu w szkole (uczniowie szkoły podstawowej). 

 
1. Poproszenie ucznia, by wyłączył sprzęt i oddał go nauczycielowi. 
2. Przypomnienie uczniowi prawa szkolnego w  tym zakresie.  
3. Odnotowanie zdarzenia w zeszycie uwag klasy. 
4. Zdeponowanie sprzętu u pedagoga/wychowawcy.  
4. Poinformowanie wychowawcy klasy o fakcie korzystania z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych przez ucznia. 
5. Rozmowa z rodzicem na temat zasad korzystania z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych w szkole. 
6. Przekazanie zarekwirowanego sprzętu rodzicowi za pokwitowaniem. 

 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się oddanie przejętego sprzętu uczniowi na pisemną 
prośbę rodzica. 
 

W przypadku gimnazjalistów, jeżeli sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz 
przynoszenia sprzętu do szkoły.  

Jeśli wymaga tego określona sytuacja uczniowie mogą kontaktować się z rodzicami przez 
telefon w sekretariacie szkoły. 

W sytuacji łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden stopień na 
semestr. 

 

 

11. Uzyskanie informacji, że uczeń używa  alkoholu lub innych środków w celu 
wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 
świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujące działania: 

 
1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 
2. Wychowawca: 

- informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, 
- wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia, przekazuje uzyskaną 

informację oraz przeprowadza w ich obecności rozmowę z uczniem. 
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zmiany zachowania,  a 

rodziców do   szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom 
skierowanie dziecka do placówki specjalistycznej. 

3. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, lub nie stawiają się do szkoły, a przejawy 
demoralizacji trwają nadal, szkoła pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję. 
Podobne działania podejmuje szkoła w sytuacji, gdy wykorzystała już wszystkie dostępne 
środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów. 

4. Jeżeli szkoła uzyskała informację o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, lub 
udziału w grupach przestępczych przez ucznia, który ukończył 17 lat, powiadamia 
niezwłocznie prokuraturę lub policję. 

5. Zastosowanie kary regulaminowej. 
6. Przygotowanie notatki służbowej z przebiegu zdarzenia. 
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12. Podejrzenie, że na terenie szkoły znajduje się uczeń, będący pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków. 

 
1. Odizolowanie ucznia od reszty klasy. 
2. Powiadomienie o przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego. 
3. Zorganizowanie pomocy medycznej. 
4. Zawiadomienie dyrektora szkoły. 
5. Zawiadomienie rodziców/opiekunów o sytuacji i konieczności osobistego odbioru dziecka 

ze szkoły. Gdy rodzice \ opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o dalszym z nim 
postępowaniu decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia i w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły. 

6. Zawiadomienie Policji. 
7. Zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Poinformowanie rodzica 

i ucznia o możliwości podjęcia przez ucznia terapii. 
8. Zastosowanie kary regulaminowej. 
9. Przygotowanie notatki służbowej z przebiegu zdarzenia. 

 
13. Znalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk. 

 
1. Zabezpieczenie substancji przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz 

ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.  
2. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły – wezwanie policji. 
3. Próba ustalenia, do kogo należy znaleziona substancja. 
4. Po przyjeździe policji niezwłoczne przekazanie zabezpieczonej substancji oraz informacji 

dotyczących szczegółów zdarzenia. 
5. Przygotowanie notatki służbowej z przebiegu zdarzenia. 

 
14. Podejrzenie, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 
 

1. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) nauczyciel ma prawo żądać, 
aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka szkolnego oraz 
kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co 
do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie wykonuje samodzielnie 
czynności przeszukiwania. 

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców \ opiekunów wzywa ich do 
natychmiastowego stawiennictwa. 

3. Gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i odmawia 
pokazania zawartości plecaka, należy wezwać policję, która dokona odpowiednich 
czynności. 

4. Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel zabezpiecza ją i bezzwłocznie 
przekazuje do jednostki policji. Jednocześnie ustala od kogo uczeń nabył tę substancję. 
Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 
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15.Kradzież na terenie szkoły. 
 

Sytuacja, gdy uczeń zostanie złapany na „gorącym uczynku” 
 

1. Powiadomienie  dyrektora szkoły i pedagoga, przekazanie informacji o okolicznościach 
czynu , świadków. 

2. Zabezpieczenie dowodów przestępstwa. 
3. Przekazanie sprawcy dyrektorowi. 
4. Powiadomienie rodziców ucznia i wezwanie ich do szkoły. 
5. Powiadomienie przez dyrektora policji. 
6. Zastosowanie wobec ucznia kary regulaminowej. 

 
Sytuacja, gdy został zgłoszony nauczycielowi fakt kradzieży 

 
1. Powiadomienie dyrektora szkoły.  
2. Powiadomienie wychowawcy , pedagoga szkolnego. 
3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
4. Zabezpieczenie dowodów przestępstwa. 
5. W zależności od sytuacji powiadomienie policji. 
6. Udzielenie pomocy psychologicznej bądź poinformowanie rodzica i ucznia o możliwości 

udania się do specjalisty. 
 
W każdym przypadku wychowawca na zebraniu informuje rodziców o zaistniałych 

przypadkach kradzieży oraz prosi o zweryfikowanie zasadności przynoszenia do szkoły 
kosztownych przedmiotów. Na godzinie wychowawczej przeprowadza rozmowy z uczniami, 
pogadanki na temat kradzieży, przestępstwa. Jeśli jest taka potrzeba organizuje spotkanie 
z policjantem. 

 
16.Akty wandalizmu 

 
1. Poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcy klasy (wpis do 

zeszytu uwag klasy). 
2. Interwencja wychowawcy klasy bądź pedagoga: 

- rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przyczyn zachowania. 
- wezwanie do szkoły rodziców ucznia, 
- poinformowanie rodziców i uczniów o konsekwencjach wandalizmu (materialnych i 

społecznych). 
3. Ustalenie wspólnie z rodzicami i uczniem sposobu naprawienia wyrządzonych szkód lub 

uiszczenie opłaty za ich naprawę. 
4. Zastosowanie kary regulaminowej. 

 
W przypadku, gdy brak jest sprawcy: 

- poinformowanie przez dyrektora szkoły uczniów klasy , która dokonała aktu wandalizmu o 
konieczności ujawnienia sprawcy lub zobowiązanie do pokrycia pełnego kosztu naprawy. 
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17.Kłamstwo, oszustwo, fałszowanie dokumentów szkolnych. 
 

Kłamstwa, oszustwa 
 

1. Konfrontacje z osobami zainteresowanymi. 
2. Wezwanie rodziców – informacja o zaistniałym zachowaniu. 
3. Wpis do indeksu. 
4. Zastosowanie kary regulaminowej. 

 
 Fałszowanie dokumentów szkolnych 

        
1. Konfrontacje z osobami zainteresowanymi. 
2. Wezwanie rodziców do szkoły – informacja o zaistniałym zachowaniu. 
3. Zastosowanie kary regulaminowej. 

 
18.Ataki w stosunku do nauczycieli (agresja słowna , wulgaryzmy). 

 
1.  Powiadomienie dyrektora, pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie 

agresji. 

2. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy o zachowaniu dziecka. 

3. Powiadomienie policji. 

4. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

5. Rozmowa uczeń – rodzic – nauczyciel – dyrektor i pedagog celem ustalenia przyczyny 
takiego zachowania, sposobu naprawienia relacji z nauczycielem 

6. Przeproszenie nauczyciela przez ucznia i jego rodziców. 

7. Zastosowanie kary regulaminowej – nagana wychowawcy ewentualnie nagana dyrektora.  

 
19.Agresja fizyczna w stosunku do nauczycieli  

 
1. Poinformowanie o zaistniałej sytuacji dyrektora , wychowawcy , pedagoga szkolnego. 

2. Jeśli doszło do uszkodzenia ciała nauczyciela: 

- udzielenie pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanemu, 

- zabezpieczenie dowodów przestępstwa i świadków zdarzenia, 

3. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia – agresora (natychmiastowe stawiennictwo). 

4. Powiadomienie policji. 

5. Rozmowa dyrektora, wychowawcy , pedagoga szkolnego, rodziców i ucznia dotyczące 
dalszego pobytu ucznia - sugerowana zmiana szkoły , postawienie wniosku na Radzie 
Pedagogicznej w sprawie ucznia. 

6. Przeproszenie nauczyciela przez ucznia i jego rodziców. 

7. Zastosowanie kary regulaminowej. 
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20. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły innych 
niebezpiecznych materiałów (broni, materiałów wybuchowych, substancji 
chemicznych itp.).  

 
1. Uniemożliwienie dostępu do znalezionych środków uczniom i innym osobom. 
2. Powiadomienie dyrektora szkoły. 
3. Dyrektor podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa 

przebywającym na terenie szkoły uczniom i innym osobom. 
- w razie potrzeby wzywa policję, 
- podejmuje ewentualną decyzję o ewakuacji osób i mienia. 

 
21. Postępowanie wobec osoby obcej na terenie szkoły 
 

1. Przez osobę obcą należy rozumieć każdego, kto aktualnie nie jest uczniem, rodzicem lub 
pracownikiem szkoły. 

2. Każdy pracownik ma prawo żądać informacji od osoby obcej o celu pobytu. 
3. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie 

bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, każdy pracownik powinien 
zażądać od niej opuszczenia budynku szkolnego. 

4. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. W razie potrzeby wezwać policję. 
 
22. Postępowanie w przypadku braku współpracy z rodzicami ucznia sprawującego 

problemy wychowawcze  
 

1. Pedagog szkolny wspomaga wychowawcę w nawiązywaniu współpracy z rodzicami. 
2. W przypadku braku współpracy lub nie stawienia się rodziców do szkoły na pisemne 

wezwanie, wychowawca powiadamia dyrektora szkoły. 
3. Jeśli nadal napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, dyrektor może 

powiadomić sąd rodzinny lub policję. 
 
23. Postępowanie pracowników niepedagogicznych w sytuacji, gdy są świadkami 

niezgodnego ze statutem szkoły zachowania ucznia 
 

1. Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę uczniowi, który zachowuje 
się niezgodnie z zasadami przyjętymi w szkole. 

2. O zaistniałej sytuacji informuje wychowawcę, pedagoga lub innego nauczyciela. 
W przypadkach uzasadnionych informuje dyrektora szkoły. 

 
Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole 

mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do 
sądu rodzinnego. 
 
 

 
 
 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26 września 2013r. 


