
Załącznik nr 11 
 

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Głogowie 
 

z dnia 01.09.2017 r. 
 

w sprawie procedur postępowania w sytuacjach trudnych 
 

 

Procedura postępowania w przypadku zakłócenia toku lekcji lub 

przerwy śródlekcyjnej przez ucznia/uczniów 

 

1. Za zakłócanie: 
 

a) toku lekcji uważa się zaistniałe w toku lekcji wszelkie działania uczniów 

uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub 

wychowawczej, tj. w szczególności nie wykonywanie poleceń nauczyciela, 

ostentacyjne lekceważenie jego poleceń, „dyskusje” z nauczycielem nie 

związane z tematem lekcji, wyśmiewanie, obrażanie, zastraszanie innych 

uczniów oraz nauczyciela, przeszkadzanie swoim zachowaniem, używanie 

wulgaryzmów, rozmowy z rówieśnikami, chodzenie po klasie bez zgody 

prowadzącego itp. 
 

b) przerwy śródlekcyjnej uważa się zaistniałe podczas tej przerwy wszelkie 

działania, które zagrażają życiu lub zdrowiu ucznia albo innych osób, lub też 

naruszają godność osobistą lub nietykalność cielesną ucznia, nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły, tj. w szczególności nie wykonywanie poleceń 

nauczycieli lub innych pracowników szkoły, wyśmiewanie, obrażanie, 

zastraszanie innych uczniów, nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

używanie wulgaryzmów, bicie, kopanie, popychanie kolegów itp. 

 
 

2. Każde zachowanie ucznia (ów) zakłócające prowadzenie lekcji lub zakłócenie 

przerwy śródlekcyjnej powinno być odnotowane przez nauczyciela w dzienniku 

lekcyjnym. Wobec ucznia, który ma wpisane uwagi negatywne, stosowane będą 

następujące procedury: 
 

a) w przypadku otrzymania łącznie 5 uwag negatywnych - upomnienie 

wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców/ 

opiekunów ucznia, 



b) po otrzymaniu łącznie 8 uwag negatywnych - nagana wychowawcy klasy z 

wpisem do dziennika. Wezwanie oraz pisemne powiadomienie rodziców/ 

opiekunów o zachowaniu ucznia. 
 

c) po  otrzymaniu  łącznie  10  uwag  negatywnych  -  kontrakt  wychowawczy 
 

podpisany przez ucznia w obecności rodzica/opiekuna, wychowawcy 
 

i dyrektora szkoły 
 

3. W przypadku, gdy zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala 

nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu 
 

klasowego lub ucznia „dyżurnego” z informacją do pedagoga szkolnego, a w 

przypadku jego nieobecności, do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do 

natychmiastowego poinformowania dyrekcji o zaistniałej sytuacji. 

 

4. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela i 

do ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich 
 

z sali lekcyjnej do gabinetu pedagoga lub - w uzasadnionych przypadkach - do 

gabinetu dyrektora szkoły. 
 

5. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje 

niestosownego zachowania. 
 

6. Jeśli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole – na wniosek 

pedagoga wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 
 

7. Jeśli uczeń w rażący sposób złamał zasady regulaminu, pedagog powiadamia 

dyrektora szkoły i wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 
 

8. Jeśli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach 
 

– postępować należy zgodnie z tymi procedurami. 
 

 

Uwaga! Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, 

których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie. O zajściu wychowawca jest 

informowany przez pedagoga lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w czasie przerwy 

śródlekcyjnej). 

 


