
Procedura postępowania w sytuacji samowolnego opuszczenia przez ucznia / 
wychowanka / dziecko przedszkolne /  uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

SOSW pn. CAiCZR 
 

● Procedura dotyczy dzieci przedszkolnych oraz uczniów / wychowanków /         
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych niepełnoletnich oraz pełnoletnich       
ubezwłasnowolnionych.  

● W przypadku uczniów / wychowanków / uczestników zajęć        
rewalidacyjno-wychowawczych pełnoletnich nieubezwłasnowolnionych, w sytuacji     
samowolnego opuszczenia ośrodka przez ucznia, nauczyciel / wychowawca powinien         
o tym fakcie niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia. 

*** 
1. Uczeń / wychowanek / dziecko przedszkolne / uczestnik zajęć         

rewalidacyjno-wychowawczych bez zgody nauczyciela / wychowawcy nie może        
opuścić klasy / grupy.  

2. W sytuacji samowolnego oddalenia się nauczyciel / wychowawca zobowiązany jest          
przedsięwziąć następujące działania: 
1) powiadomić o tym fakcie dyrektora lub osobę go zastępującą; 
2) dyrektor lub osoba go zastępująca wydaje decyzję o łączeniu klasy / grupy z inną              

klasą / grupą, z której samowolnie oddalił się uczeń / wychowanek / dziecko             
przedszkolne/ uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;  

3) w tym czasie nauczyciel / wychowawca sprawdza czy uczeń / wychowanek /            
dziecko przedszkolne/ uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie      
przebywa na terenie ośrodka; 

4) w przypadku kiedy uczeń / wychowanek / dziecko przedszkolne/ uczestnik zajęć           
rewalidacyjno-wychowawczych nie został odnaleziony, nauczyciel / wychowawca       
w porozumieniu z dyrekcją niezwłocznie powiadamia policję o samowolnym         
oddaleniu się ucznia / wychowanka / dziecka przedszkolnego/ uczestnika zajęć          
rewalidacyjno-wychowawczych z ośrodka, podając niezbędne informacje na jego        
temat. Jednocześnie o fakcie opuszczenia zostają powiadomieni rodzice lub         
prawni opiekunowie; 

5) w razie konieczności osoba zgłaszająca zaginięcie zgłasza się osobiście w          
jednostce policji celem złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dostarczenia        
fotografii osoby poszukiwanej; 

6) w przypadku powrotu ucznia / wychowanka / dziecka przedszkolnego/ uczestnika          
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych do ośrodka należy zawiadomić telefonicznie       
wszystkie osoby, które były poinformowane o zaginięciu (policja, rodzice,         
dyrekcja); 

7) z czynności podejmowanych w trakcie poszukiwania ucznia / wychowanka /          
dziecka przedszkolnego / uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, który       
samowolnie się oddalił należy sporządzić notatkę, którą nauczyciel / wychowawca          
zobowiązany jest przekazać dyrekcji; 

8) wobec ucznia / wychowanka, który samowolnie opuścił ośrodek należy         
zastosować konsekwencje statutowe;  

9) dane na temat uczniów / wychowanków / dzieci przedszkolnych/ uczestników          
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych znajdują się w dziennikach oraz w        
segregatorze „spis uczniów” znajdującym się w sekretariacie, a także u pedagoga           
szkolnego. 

 



 


