Procedura do stosowania w przypadku zachowań uczniów uniemożliwiających
prowadzenie lekcji w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
W sytuacji, gdy podczas lekcji uczeń/uczniowie zachowują się w sposób rażąco
uniemożliwiający prowadzenie lekcji (spożywanie posiłków, głośne rozmowy, spacery po sali,
brak reakcji na polecenia nauczyciela, nagminne korzystanie z telefonu komórkowego 1 itp.):
1. Nauczyciel słownie zwraca uwagę na niewłaściwe postępowanie ucznia/uczniów.
2. Próbuje uspokoić atmosferę w klasie (ustne upomnienie, uwaga w dzienniku,
zdyscyplinowanie itp.)
3. W przypadku konfliktu między uczniami - rozdziela strony.
4. W przypadku braku reakcji za strony ucznia/uczniów - wysyła jednego
zaufanego/odpowiedzialnego ucznia (np. gospodarz klasy)
po pedagoga w celu
odizolowania ucznia zachowującego się niestosownie od reszty grupy
5. W przypadku kiedy pedagog jest nieobecny uczeń udaje się po wicedyrektora/dyrektora.
6. Pedagog wraz uczniem udaje się do gabinetu w celu rozpoznania sytuacji.
7. W trakcie lub po lekcji nauczyciel dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym
przy wybranym uczniu (uwaga).
8. Konsultacja pedagoga z nauczycielem w celu dokładnego rozpoznania problemu.
9. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu wychowawcę klasy.
10. Wychowawca przeprowadza indywidualną dyscyplinującą rozmowę z uczniem / uczniami
i informuje o dalszych konsekwencjach w sytuacji powtórzenia się podobnych zachowań.
Wychowawca przy wsparciu pedagoga (w porozumieniu z rodzicami) sporządza kontrakt
zobowiązujący do poprawy zachowania.
11. Wychowawca lub nauczyciel, w każdym przypadku uniemożliwiającego prowadzenie
lekcji zachowania ucznia informuje o tym fakcie rodziców, uświadamia im konsekwencje
podobnych zachowań w przyszłości (zgodnie ze statutem szkoły).
12. W przypadku braku reakcji ucznia na zastosowane działania tj. powtarzania się podobnych
zachowań lub inne zachowania rażąco naruszające normy społeczne, wychowawca klasy:


informuje dyrektora,



wnioskuje o obniżenie oceny ze sprawowania (nagana wychowawcy, nagana
dyrektora)



udziela innych kar zawartych w statucie: odebranie funkcji pełnionych
w klasie/szkole (gospodarz, zastępca, skarbnik), przeniesienie do równoległej klasy,
wpisanie
na
listę
warunkowo
kontynuujących
naukę
(skreślenie
z zawieszeniem), skreślenie z listy uczniów (w przypadku ucznia pełnoletniego)
13. W wyjątkowo drastycznych sytuacjach (nagminne niewłaściwe zachowania, agresja ucznia),
dyrektor szkoły/pedagog szkolny powiadamia Sąd Rodzinny.
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Odrębna Procedura postepowania w sytuacji, gdy uczeń korzysta z telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych.

