Zarządzenie nr 30/2019
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6
w Rybniku
z dnia 30.09.2019r.
w sprawie: zmian w procedurach dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole
określonych i wprowadzonych zarządzeniem nr 35/2017 z dnia 29.09.2017
Na podstawie:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz.
59)
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich( Dz. U. z 2002
r. Nr 11 poz. 109 z późn. zm.).,
Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r.w sprawie
metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich
(Dz.U.nr 11 KGP z 12 listopada 2010)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2003r. Nr 6, poz. 69, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz.1130),
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi(Dz. U. z 1982r. Nr 35, poz. 230 – t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z
późn. zm),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i
form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 28
sierpnia 2015r.poz. 1249),
Publikacja „One są wśród nas” zamieszczona na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu do
Spraw Równego Traktowania
§1.
Strategię działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych w Zespole Szkolnoprzedszkolnym nr 6 w Rybniku, którą stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Procedurę postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy,
którą stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.
Procedurę postępowania z uczniem przewlekle chorym, którą stanowi Załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Rybnik, 30.09.2019r.

……………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

