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Procedura dotycząca zasad podejmowania interwencji wobec uczniów naruszających
szkolne i społeczne normy zachowania oraz stosowania wobec tych uczniów kar.
Ważne jest rozdzielenie podejmowanych interwencji od kary, ponieważ podejmując
interwencje wychowawcze i psychologiczne udzielamy pomocy i wskazujemy kierunki
naprawy. Kary to konsekwencje niepodejmowania działań naprawczych przez ucznia i
ewentualnie rodzica lub konsekwencje prawne w sytuacji poważnego naruszenia norm.
Ustala się w Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie poniższe zasady podejmowania przez
nauczycieli interwencji wobec uczniów naruszających szkolne i społeczne normy
zachowania oraz stosowania wobec tych uczniów kar.
1. Zwrócenie uwagi i wskazanie właściwego zachowania przez nauczyciela,
wychowawcę lub innego dorosłego pracownika szkoły (interwencja).
2. Ponowne zwrócenie uwagi (jeśli sytuacja się powtarza), umieszczenie uwagi pisemnej
na temat zachowania w dzienniku elektronicznym – uwaga pisemna (kara).
3. Indywidualna rozmowa z uczniem przeprowadzona przez nauczyciela lub/i
wychowawcę (interwencja).
4. Indywidualna rozmowa z uczniem na temat przestrzegania norm przeprowadzona
przez pedagoga szkolnego (interwencja).
5. Rozmowa wychowawcy i/lub pedagoga z rodzicami, poinformowanie ucznia o
wspólnych ustaleniach i konsekwencjach braku zmiany w zachowaniu – upomnienie
(kara).
6. Obniżenie oceny z zachowania (kara).
7. Powołanie zespołu wychowawczego (rodzice, nauczyciele, wychowawca, pedagog,
dyrektor) - po spotkaniu poinformowanie ucznia o ustaleniach i konsekwencjach
braku zmiany (można zastosować różnego rodzaju kontrakty, w tym również z policją
lub skierować po pomoc specjalistyczną) – interwencja.
8. Wystąpienie do sądu rodzinnego (informacja o zagrożeniu demoralizacją lub prośba o
wgląd w sytuację wychowawczą w rodzinie) – kara.
9. W sytuacjach poważnego naruszania norm (agresywne zachowania: bójki, nękanie,
cyberprzemoc, używanie lub/i rozprowadzanie środków zmieniających świadomość
itp.) natychmiastowe zawiadamianie rodziców oraz policji i sądu, a także obniżenie
oceny zachowania do nagannej – powiadomienie policji, która podejmuje dalsze kroki
– kara.
10. W przypadku, gdy uczniem naruszającym normy jest uczeń, który ukończył 18 lat,
może on zostać skreślony z listy uczniów – kara.

