
 SPIS PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W PŁAWNIE

1. Procedura dotyczącą przyjęć uczniów do I klasy Szkoły Podstawowej w Pławnie

2. Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego w  Szkole Podstawowej 

w Pławnie

3. Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w Szkole Podstawowej 

w Pławnie

4.Procedura dotycząca diagnozy środowiska ucznia oraz występujących zagrożeń.

5.Procedura dotycząca organizacji nauczania indywidualnego w Szkole Podstawowej

 w Pławnie

6. Procedura dotycząca organizacji zindywidualizowanej ścieżki nauczania

7. Procedura dotycząca usprawiedliwień nieobecności uczniów w szkole

8.Procedura dotycząca udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej

9.  Procedura dotycząca uczniów dojeżdżających do szkoły autobusem szkolnym

10. Procedura dotycząca kontroli i egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki.

11. Procedura postępowania w przypadku wypadku ucznia w szkole.

12. Procedura dotycząca zasad organizacji dyskotek szkolnych.

13 Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym.

14. Procedura postępowania wobec ucznia Szkoły Podstawowej w Pławnie, który samowolnie opuszcza 

szkołę oraz wagaruje.

15.  Procedura dotycząca postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności osobistej nauczyciela

lub ucznia Szkoły Podstawowej w Pławnie.

16. Procedura dotycząca  postępowania w przypadku naruszenia prywatności dotyczącego nieodpowiedniego

lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.

17. Łamanie prawa autorskiego – procedura reagowania  

18. Procedura dotycząca postępowania w sytuacjach spornych i konfliktowych

19. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia i cudzej własności

w Szkoły Podstawowej w Pławnie

20. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole 

przez ucznia 

21. Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich – 

procedura reagowania 

22. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków  niepokojących zachowań seksualnych 

uczniów w szkole  

23. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych - procedura reagowania 

24. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole  



25  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów  

26.  Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

27. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia papierosów i e- papierosów przez uczniów

28. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 

wartościowych  

29.. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w publicznej Szkole 

Podstawowej w Pławnie

30. Procedura dotycząca  postępowania w przypadku zagrożenia dla zdrowia dziecka w związku z 

nadmiernym korzystaniem z Internetu

31. Cyberprzemoc – procedura reagowania 

32. Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online                      – procedura 

reagowania 

33. Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych 

od nieprawdziwych, szkodliwość reklam – procedury reagowania 

34.Procedura dotycząca  postępowania w przypadku nawiązania przez uczniów niebezpiecznych kontaktów 

w internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią

35. Procedura dotycząca  postępowania w przypadku, gdy szkoła otrzymuje informację o  możliwym 

skażeniu  substancją chemiczną/biologiczną 

36. Procedura dotycząca  postępowania w przypadku, gdy szkoła została skażona substancją 

chemiczną/biologiczną, a zagrożenie zostało wykryte natychmiast lub szybko po jego pojawieniu się 

37. Procedura dotycząca  postępowania w przypadku, gdy szkoła została skażona substancją 

chemiczną/biologiczną a zagrożenie zostało wykryte późno

38. Procedura dotycząca  postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika (terrorysty) do szkoły 

39. Procedura postępowania w przypadku znalezienia w szkole podejrzanego pakunku

40. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych

41. Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego

42. Procedura postępowania w przypadku uczennicy w ciąży

43. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa uczniów.

44. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karnego

45. Procedura postępowania na wypadek występowania agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali

46. Procedura doboru stanowiska pracy ucznia do zasad ergonomii.

47. Procedura dotycząca organizacji wycieczek szkolnych.

48. Procedura Niebieskiej Karty.

49. Eliminowanie zachowań niepożądanych.

50. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych.

51.  R E G U L A M I N wypożyczenia sprzętu komputerowego – laptopa w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Pławnie 


