PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE
UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY/E-PAPIEROSA NA TERENIE ZESPOŁU
SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO NR 7 W RADOMSKU

(lub posiada wyroby tytoniowe: papierosy, e-papierosy zawierające nikotynę)

Podstawa prawna:
1. Statut Szkoły
2. Zarządzenie dyrektora szkoły
3. Kontakt z rodzicami i uczniami
4. Obowiązujące akty prawne
Procedura:
1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły papierosy/epapierosy lub posiada wyroby tytoniowe: papierosy, e-papierosy zawierające nikotynę, nauczyciel
lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia
powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub
pedagoga szkolnego.
2. W obecności pracowników wymienionych w punkcie 1 procedury oraz wychowawcy uczeń
odbywa rozmowę wstępną.
Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:
A.
•

wychowawca

informuje

telefonicznie

rodziców/opiekunów

prawnych

ucznia

o zdarzeniu,
•

uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy w e-dzienniku za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu,

•

uczeń podpisuje ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy
stron.

B.

Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
•

wychowawca
o zdarzeniu,

informuje

telefonicznie

rodziców/

opiekunów

prawnych

ucznia

•

uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły w e-dzienniku za rażące naruszenie
regulaminu szkoły i statutu

•

uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o co najmniej jeden stopień.

•

rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny,
zawierający dalsze zasady współpracy stron,

•

jeżeli uczeń ma kuratora sadowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych
okolicznościach.

C.

W przypadku, gdy podjęte działania wychowawcze nie przynoszą
oczekiwanych rezultatów, uczeń może zostać zawieszony w prawach ucznia.

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu 14 dni od jej
zaistnienia. Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i dostaje nadany numer. Dyrektor
szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia o tym rodziców.

Zadaniem nauczyciela w szkole i poza nią jest nieprezentowanie uczniowi zachowań, których
nie chce u niego widzieć.

