Procedura postępowania w zakresie profilaktyki demoralizacji ucznia

1. Wychowawcy wszystkich klas na pierwszym zebraniu z rodzicami w bieżącym roku
szkolnym:
a. zapoznają rodziców lub przypominają rodzicom (dotyczy wychowawców klas
drugich i trzecich) aktualną procedurę kryzysową obowiązującą w XXI LO
w zakresie:


profilaktyki demoralizacji ucznia



procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń
przejawia zachowania świadczące o demoralizacji.

b. interpretują rodzicom zachowania określone w procedurze jako „przejawy
demoralizacji ucznia”, zgodnie z obowiązkiem pedagogizacji rodziców
c. przypominają rodzicom o ich prawnym obowiązku współpracy ze szkołą
w zakresie wykształcenia i wychowania dziecka oraz podają podstawę prawną:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256, poz.2572 z późn. zm. oraz Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229,
poz. 1954 z późn.zm)
d. informują rodziców, że odmowa współpracy ze szkołą, np. powtarzające się
nieobecności na obowiązkowych zebraniach rodzicielskich, w przypadku
powtarzających się kłopotów wychowawczych , zobowiązuje dyrektora szkoły
do podjęcia działań objętych procedurą kryzysową – patrz: Procedura
postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń przejawia
zachowania świadczące o demoralizacji Poz. 9 i 10
e. podają adres internetowy strony XXI LO, na której rodzice mogą w trakcie roku
szkolnego znaleźć informacje o obowiązującej procedurze kryzysowej.
f. zapoznają rodziców z punktami regulaminu wycieczek
konsekwencji w przypadku niewłaściwego zachowania ucznia

dotyczącymi

2. Wychowawcy wszystkich klas we współpracy z pedagogiem szkolnym lub/i strażą
miejską/policją mogą zorganizować na własny wniosek, pedagoga szkolnego lub
na prośbę rodziców dodatkowe obowiązkowe zebranie rodzicielskie dotyczące
zagrożeń demoralizacją.
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Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń
przejawia zachowania świadczące o demoralizacji
Przejawy demoralizacji ucznia:
 popełnianie czynu zabronionego
 częste uchylanie się od obowiązku szkolnego
 używanie alkoholu lub innych środków (np. narkotyków)
 uprawianie nierządu (prostytucja)
 włóczęgostwo (np. ucieczki z domu)
 przynależność do grup przestępczych i sekt
 wszczynanie bójek lub udział w bójkach
 naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej (w tym stalking) innych osób
1. Nauczyciel, który uzyskał informację, że uczeń jest zagrożony demoralizacją powinien
przekazać informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem:
a. przeprowadza z uczniem rozmowę:
 wysłuchuje zdania ucznia na temat zaistniałej sytuacji
 zobowiązuje ucznia do zaniechania działań świadczących o zagrożeniu
demoralizacją
 proponuje korzystanie z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, podaje
adresy do instytucji i osób zajmujących się pomocą psychologiczno –
pedagogiczną.
 informuje o konieczności rozmowy z rodzicami (dotyczy ucznia małoletniego
lub pełnoletniego, który nie złożył oświadczenia o nie informowaniu rodziców
o jego sytuacji szkolnej).
 jeżeli obydwie strony wyrażą zgodę – można sporządzić kontrakt zawierający
zasady współdziałania ucznia ze szkołą w zakresie poprawy zachowania
b. wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i przekazuje informacje
o problemie i podjętych działaniach. Zobowiązuje rodziców do szczególnego nadzoru
nad dzieckiem. Ustala z rodzicami sposób kontynuacji pracy z uczniem w szkole
i w domu.
4. Wychowawca
a. zapisuje w dzienniku datę i temat rozmowy z rodzicami
b. sporządza notatkę zawierającą informację o problemie i podjętych działaniach, którą
pozostawia w arkuszu ocen ucznia; w przypadku nadmiernej liczby nieobecności
także w karcie monitorowania frekwencji
c. przekazuje informację o podjętych działaniach dyrektorowi szkoły
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d. wnioskuje o ukaranie ucznia zgodnie z zapisami Statutu
5. W przypadku ucznia, który opuścił w miesiącu więcej niż 30 godzin, wychowawca:
a. wpisuje jego nazwisko na karcie monitorowania frekwencji swojego oddziału
b. przeprowadza z rodzicami rozmowę telefoniczną o powodach nieobecności
i podjętych przez nich działaniach
c. sporządza notatkę z rozmowy, którą zapisuje na karcie monitorowania frekwencji
d. kartę monitorowania frekwencji przekazuje dyrektorowi szkoły.
UWAGA: W każdym roku szkolnym dyrektor ustala liczbę godzin sygnalizujących kryzys
w przypadku skróconych miesięcy nauki (z powodu ferii i dodatkowych dni wolnych
od nauki). Wychowawca powiadamia uczniów o specyficznych wymaganiach dla
konkretnych miesięcy na początku roku szkolnego.
6. W przypadku ucznia, który opuścił w dwu miesiącach więcej niż 30 godzin miesięcznie
(z uwzględnieniem Uwagi w punkcie 5), wychowawca:
a. wpisuje jego nazwisko na karcie monitorowania frekwencji swojego oddziału
b. wzywa rodziców( opiekunów prawnych) do szkoły i wraz z pedagogiem szkolnym
przeprowadza z nimi rozmowę o powodach nieobecności i podjętych przez nich
działaniach
c. sporządza notatkę z rozmowy, którą zapisuje na karcie monitorowania frekwencji
d. kartę monitorowania frekwencji przekazuje dyrektorowi szkoły
e. przekazuje ustną informację o podjętych działaniach dyrektorowi szkoły.
7. W przypadku ucznia, który opuścił w trzech miesiącach więcej niż 30 godzin miesięcznie
(z uwzględnieniem Uwagi w punkcie 5) wychowawca:
a. wpisuje jego nazwisko na karcie monitorowania frekwencji swojego oddziału
b. wzywa rodziców do dyrektora szkoły i wraz z pedagogiem szkolnym uczestniczy w
rozmowie o powodach nieobecności ucznia i podjętych przez nich działaniach, którą
przeprowadza z nimi dyrektor szkoły
c. wpisuje jego nazwisko na karcie monitorowania frekwencji swojego oddziału
d. kartę monitorowania frekwencji przekazuje dyrektorowi szkoły
UWAGA: Jeżeli rodzice (wcześniej – przed pojawieniem się nieobecności ucznia)
powiadamiają wychowawcę o przewlekłych chorobach lub schorzeniach dziecka
(w szczególnych przypadkach przedstawiają zaświadczenie od specjalisty) oraz
usprawiedliwiają nieobecności w wyznaczonym terminie, to wychowawca zapisuje
na karcie monitorowania nazwisko ucznia oraz adnotację, że przyczyny nieobecności
ucznia są mu znane i uzasadnione. Inne procedury zapisane w punktach 5, 6, 7
nie obowiązują.
8. W przypadku godzin nieusprawiedliwionych:
a. jeśli uczeń opuścił 10 godzin w semestrze, rodzice mogą być informowani o tym
fakcie przez wychowawcę klasy, ponieważ 11 godzin nieusprawiedliwionych może
być powodem do wystawienia oceny poprawnej z zachowania,
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b. jeśli uczeń opuścił 10 kolejnych godzin(w sumie 20) w semestrze, wychowawca
wzywa rodziców do szkoły i wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadza z nimi
rozmowę (sporządza notatkę z rozmowy na karcie monitorowania frekwencji),
dyrektorowi szkoły przekazuje informację ustną o podjętych działaniach, ponieważ
21 godzin nieusprawiedliwionych może być powodem do wystawienia oceny
nieodpowiedniej z zachowania,
c. jeśli uczeń znowu opuścił 10 kolejnych godzin (w sumie 30) w semestrze,
wychowawca wzywa rodziców do dyrektora szkoły (wychowawca sporządza notatkę
z rozmowy na karcie monitorowania frekwencji), ponieważ 31 godzin
nieusprawiedliwionych może być powodem do wystawienia oceny nagannej
z zachowania.
9. W sytuacji, gdy:
a. rodzice ucznia niepełnoletniego odmawiają współpracy
b. mimo wykorzystania wyżej wymienionych możliwych oddziaływań wychowawczych
szkoły zachowania świadczące o demoralizacji powtarzają się wychowawca klasy lub
pedagog szkolny za zgodą dyrektora powiadamia:
a) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich ul.
Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa tel: (22) 55 39 779 (centrala) lub sądy
właściwe dla danego miejsca zamieszkania ucznia
b) organ administracji państwowej w miejscu zamieszkania ucznia
c) Komendę Rejonową Policji Warszawa III ul. Dunajecka 15, 02- 368 Warszawa,
tel.22 603 66 87
10. W przypadku ucznia pełnoletniego, gdy podejmowane przez szkołę działania
wychowawcze nie przyniosły rezultatu, dyrektor ma prawo rozpocząć procedurę
skreślenia z listy uczniów.
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