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                                                          CELE PROCEDUR: 

Celem wprowadzenia procedur jest: 

- zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez usystematyzowanie zasad postępowania 

wobec uczniów, 

-  wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, 

-  określenie zasad wynajmu obiektów i pomieszczeń szkolnych. 

Procedury dotyczą nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów, uczniów, pracowników 

administracyjno – obsługowych oraz osób z zewnątrz. 

 

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR: 

1. Zapoznanie rodziców z treścią procedur na pierwszym zebraniu rozpoczynający nowy rok 

szkolny. 

2. Zapoznanie uczniów – na lekcjach wychowawczych do końca  września każdego roku. 

3. Opublikowanie zestawu procedur na szkolnej stronie internetowej: www.sp6zamosc.pl 

4. Umieszczenie dokumentów w wersji papierowej do wglądu w  bibliotece i sekretariacie 

szkoły. 

 

EWALUACJA ROZWIAZA Ń PROCEDURALNYCH: 

1. Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur. 

2. Przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa zgodnie z harmonogramem badan, zawartym 

w planie nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny.  

 

TRYB WPROWADZANIA ZMIAN: 

1. Zgłoszenie uwag zespołowi do spraw bhp i zespołu wychowawczego. 

2. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w czasie posiedzenia zespołu wychowawczego. 

3. Zaopiniowanie naniesionych zmian przez zespoły funkcjonujące w szkole. 

4. Zatwierdzenie dokumentu przez Radę Pedagogiczną i wprowadzenie go w życie. 

 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W  SZKOLE 

W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami 

szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu 

dziecka w szkole, stosuje się następujące procedury. 

 



4 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

  W TRAKCIE KONTAKTÓW Z RODZICAMI 

1. Kontakty rodziców (opiekunów) z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego 

na początku roku szkolnego harmonogramu i przyjmują następujące formy: 

� zebranie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami, 

� „dni otwarte szkoły” - indywidualne konsultacje z wychowawcą i/lub poszczególnymi 

nauczycielami przedmiotu,  

� rozmowy telefoniczne.  

2. Rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym 

harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one 

odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania 

3. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami jest wyłącznie szkoła. Nauczyciele 

przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w salach lekcyjnych i/lub gabinetach(dyrektora, 

wicedyrektora lub pedagoga) lub innym miejscu, w którym zapewniona jest zasada 

prywatności rozmowy(np. pokój nauczycieli wychowania. fizycznego, świetlica, biblioteka, 

itp.). 

4. Nie przeprowadza się rozmów z rodzicami  na korytarzu szkolnym. 

5. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami (opiekunami prawnymi) i udzielania 

informacji o uczniu lub innych sprawach w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru 

nauczyciela na przerwie. 

6. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel  lub wychowawca organizuje 

spotkanie indywidualne z rodzicami (opiekunami prawnymi) w uzgodnionym miejscu                  

i terminie, poza ustalonym harmonogramem. 

7. O ewentualnych zmianach umówionego wcześniej terminu spotkań indywidualnych                    

z rodzicami (prawnymi opiekunami), wychowawca jest zobowiązany telefonicznie 

poinformować rodziców (prawnych opiekunów) co najmniej z jednodniowym 

wyprzedzeniem lub w sytuacji losowej w dniu ustalonego spotkania, proponując nową  datę, 

miejsce i godzinę spotkania. 

8. Wychowawca (nauczyciele) mogą udzielać telefonicznych informacji o postępach                         

i zachowaniu ucznia. 

9. Wychowawca oprócz kontaktów telefonicznych stosuje formę pisemną w kontaktach                      

z rodzicami (prawnymi opiekunami). Jest to stosowny wpis do zeszytu  ucznia potwierdzony 

podpisem nauczyciela i datą wpisu lub pismo wychodzące z sekretariatu szkoły wysłane za 
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potwierdzeniem. 

10. Bieżące uwagi wychowawcy lub nauczyciela dotyczące zachowania ucznia, jego postępów            

w nauce oraz spraw organizacyjnych wychowawca (nauczyciel) może przekazywać w formie 

pisemnej w trakcie zebrań  bądź dni otwartych.  

11. Obecność rodziców (opiekunów) na zebraniach ogólnych, dniach otwartych szkoły  jest 

obowiązkowa i potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy 

lub na przyjętym w szkole dokumencie potwierdzającym konsultacje. 

12. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców (opiekunów) 

kolejno do: 

� nauczyciela uczącego danego przedmiotu, 

� wychowawcy, 

� pedagoga szkolnego, 

� dyrektora szkoły. 

 

    PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE  ICH TRWANIA 

1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu. 

2. Uczeń może również być zwolniony z lekcji w wyniku telefonicznego zgłoszenia przez 

rodzica ucznia takiej sytuacji.  

3. Ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności, nauczyciel prowadzący 

lekcję, z której uczeń ma być zwolniony.  

4. Wyżej wymieniony nauczyciel odbiera pisemną prośbę rodziców o zwolnieniu ucznia z lekcji 

i zostawia zwolnienie w dzienniku lekcyjnym.  

5. W przypadku zwolnienia ucznia na podstawie rozmowy telefonicznej, adnotację o takim 

zdarzeniu nauczyciel bądź wychowawca opisuje w dzienniku lekcyjnym w rubryce „kontakty 

z rodzicami” i potwierdza swoim podpisem. 

6. Wychowawca (w przypadku jego nieobecności nauczyciel prowadzący lekcję) dokonuje 

zwolnienia i wpisuje w dzienniku, w rubryce dotyczącej frekwencji nieobecność 

usprawiedliwioną na wszystkich lekcjach, z których zwalnia ucznia. 

 

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI NA ZAWODY SPO RTOWE, KONKURSY 

PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZK OŁĘ 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy 

organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. 

2. W dzienniku lekcyjnym w rubryce dotyczącej frekwencji ucznia, wychowawca na podstawie 
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listy uczestników, wpisuje ołówkiem adnotację o udziale ucznia w zorganizowanej formie 

promocji szkoły.  

3. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć 

lub wyjść. 

4. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych (koniecznie z podaniem klasy)                        

i wywiesza ją na jeden dzień wcześniej na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim 

oraz informuje o tym wychowawcę klasy. 

5. Usprawiedliwienie  ucznia w dzienniku wpisuje wychowawca klasy po uprzedniej konsultacji 

z nauczycielem – opiekunem odpowiedzialnym za udział ucznia na zawodach bądź                    

w konkursie.  

6. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel - wyznaczony 

przez dyrektora szkoły jako opiekun - osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i 

przyprowadza ich z powrotem do szkoły. Nauczyciel  odnotowuje fakt wyjścia i powrotu w 

książce wyjść. 

7. Uczeń biorący udział w konkursie lub zawodach, ma obowiązek uczestniczyć w tych 

zajęciach lekcyjnych swojej klasy, które są przed rozpoczęciem lub po zakończeniu 

konkursu(zawodów) i musi posiadać odpowiednie przybory i podręczniki. Uczeń jest 

zwolniony tylko z odpowiedzi na stopień, kartkówki lub sprawdzianu. W szczególnych 

przypadkach o zwolnieniu ucznia z zajęć decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu                       

z nauczycielem – opiekunem. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

USKARŻANIA SI Ę UCZNIA NA ZŁY STAN ZDROWIA 

1. Nauczyciel odsyła ucznia do gabinetu pomocy przedlekarskiej do pielęgniarki szkolnej. 

2. Jeśli stan zdrowa ucznia jest niepokojący, pielęgniarka, wychowawca lub nauczyciel,                   

do którego uczeń zgłosił zły stan zdrowia powiadamia telefonicznie rodziców ucznia i ustala 

z nimi: 

– konieczność jak najszybszego, osobistego odebrania ucznia przez rodzica(opiekuna prawnego), 

-  godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia, 

 - potrzebę wezwania pogotowia i konieczność obecności rodzica przy tej czynności. 

3. Stosowną informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w dzienniku 

lekcyjnym (zaznacza uczniowi nieobecność) lub w dokumentacji pielęgniarki szkolnej lub 

innej stosownej dokumentacji szkolnej. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA  

WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZE Ń 

1. Każdy pracownik szkoły, który dowiedział się lub był świadkiem wypadku ucznia: 

� W pierwszej kolejności niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, odseparowuje 

ucznia od pozostałych uczniów, a następnie: 

� nie dopuszcza do dalszego prowadzenia zajęć, przerywa je, odsyła uczniów z miejsca 

zdarzenia,  

� zawiadamia pielęgniarkę szkolną lub właściwe służby medyczne, a w miarę swoich 

umiejętności udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

� niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali  lub innego pracownika szkoły. 

3. O każdym wypadku należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia. Czynność tą 

wykonuje w zależności od sytuacji nauczyciel, wychowawca bądź dyrektor szkoły. Fakt ten 

powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć w rubryce „Kontakty z rodzicami”  

podając: datę i godzinę oraz przyczynę powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia 

4. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie) po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub pielęgniarka, powiadamiając rodzica o zdarzeniu,  

5. O wypadku ciężkim (poważne obrażenia ciała), śmiertelnym lub zbiorowym dyrektor szkoły 

niezwłocznie zawiadamia kuratora oświaty i prokuratora , a o wypadku, do którego doszło         

w wyniku zatrucia, zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego . 

6. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zawiadamia stosowne służby 

zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez 

zespół powypadkowy. 

7.  Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły 

lub wyjazdu edukacyjnego, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy lub 

kierownik wycieczki i odpowiada za ich wdrożenie. 

8. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego. 

9. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu 

MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                           
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i niepublicznych szkołach i placówkach. 

10. Dyrektor szkoły powiadamia pisemnie  o wypadku również  organ prowadzący i Radę 

Rodziców.  

11. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz 

ustala środki niezbędne do zapobieżeniu im. zapobieganiu ich występowania w przyszłości. 

12. W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia ostatecznej wersji wydarzeń można 

wykorzystać istniejące zapisy monitoringu szkolnego.  

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO 

Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego: 

1. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy /pracownik 

któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp zatrudnionemu przy innej pracy/,  oraz  

pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. 

2. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu 

wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. 

3. W skład zespołu może wchodzić przedstawiciel: organu prowadzącego szkołę, kuratora 

oświaty lub rady rodziców. 

4. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – 

przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor. 

5. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową:  

� przeprowadza rozmowę z poszkodowanym uczniem (w obecności rodzica, wychowawcy lub 

pedagoga szkolnego), 

� przeprowadza wywiad ze świadkami wypadku, 

� sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy wypadku, który został 

spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń), 

� sporządza protokół powypadkowy,  

� protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. 

6. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek 

zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może przekazać swoje 

uwagi na piśmie, które dołącza się do protokołu powypadkowego. 

7. Przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących 

im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

8. Protokół: 

� doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy zapoznają się        
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z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego. 

Rodzice potwierdzają zapoznanie się z protokołem własnoręcznym podpisem. 

� doręcza się organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy – na ich 

wniosek. 

� jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. W ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono go, mogą złożyć 

zastrzeżenia do jego treści (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu). Zastrzeżenia 

składa się na piśmie przewodniczącemu zespołu. 

9. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu 

MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                            

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

10. W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia ostatecznej wersji wydarzeń można 

wykorzystać istniejące zapisy monitoringu szkolnego.  

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

 UŻYWANIA PRZEZ UCZNIÓW WULGARYZMÓW WOBEC RÓWIE ŚNIKÓW I/ORAZ 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY I /LUB WYST ĘPOWANIA INNYCH PRZEJAWÓW AGRESJI 

SŁOWNEJ 

W przypadku jednorazowego incydentu: 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje informację                     

do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie. 

2. Wychowawca  przeprowadza rozmowa z uczestnikami zajścia w celu wyjaśnienia zaistniałej 

sytuacji .  

3. Wychowawca sporządza stosowną notatkę w dzienniku lekcyjnym i umieszcza informacje: 

data, miejsce, okoliczności zajścia.  

W przypadku powtarzających się incydentów: 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje informację do 

wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczestnikami zajścia w celu wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji. 

3. Wychowawcy i pedagoga szkolnego przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym                    

i sprawcą, a po ustaleniu wydarzeń i stwierdzeniu powagi wydarzenia powiadamiają 

dyrektora szkoły. 
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4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i podjętych wobec sprawcy 

działań telefonicznie lub dokonując wpisu do zeszytu ucznia. 

5. Wobec ucznia, którego nieobecności są wynikiem wagarów stosuje się kary regulaminowe,          

w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

WAGARÓW UCZNIA 

1. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem z w celu ustalenia przyczyn jego 

nieobecności w szkole.  

2. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w celu 

potwierdzenia informacji uzyskanych od ucznia. 

3. W przypadku, gdy nieobecności ucznia powtarzają się, wychowawca informuje o zaistniałej 

sytuacji pedagoga szkolnego i wspólnie organizują spotkanie z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

4. Wpis  z  przeprowadzonej rozmowy umieszcza się w dokumentacji pedagoga szkolnego           

i w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Kontakty z rodzicami”. 

5. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły 

wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców (prawnych opiekunów) o absencji ucznia               

w szkole. 

6. W przypadku braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) lub braku oczekiwanych 

efektów rozmów dyrektor zawiadamia właściwe organy (sąd, policja) o nierealizowaniu 

przez ucznia obowiązku szkolnego. 

7. Wobec ucznia, którego nieobecności są wynikiem wagarów stosuje się kary regulaminowe,          

w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

8. Wszelkie formy kontaktów z rodzicami (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) 

należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA  LUB WYŁUDZANIA PIENI ĘDZY  

PRZEZ UCZNIA 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje informację                     

do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie. 

2. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowy ze sprawcą i poszkodowanym. 

3. Wychowawca powiadamia rodziców obu stron (poszkodowanego i sprawcy) o zaistniałej 
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sytuacji i organizuje spotkanie w szkole. 

4. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami uczniów. 

5.  Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami w celu 

wyjaśnienia przyczyn i przebiegu sytuacji oraz ustalenia formy kary oraz konsekwencji 

czynu oraz formy  zadośćuczynienia. 

6. Wpis  z przeprowadzonej rozmowy umieszcza się w dokumentacji pedagoga szkolnego oraz 

w dzienniku klasowym (kontakty z rodzicami). 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po 

uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję                            

o zawiadomieniu policji. 

8. W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, w tym 

obniżenie oceny ze sprawowania.  

9. W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia ostatecznej wersji wydarzeń można 

wykorzystać istniejące zapisy monitoringu szkolnego. 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

POBICIA LUB BÓJKI 

 

W przypadku jednorazowego incydentu(bez obrażeń): 

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim informuje                

o  zdarzeniu wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności pedagoga szkoły i/lub dyrektora 

szkoły. 

2. Wychowawca powiadamia rodziców obu stron(poszkodowanego i sprawcy) o zaistniałej 

sytuacji i organizuje spotkanie w szkole. 

3. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami uczniów. 

4.  Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami w celu 

wyjaśnienia przyczyn i przebiegu sytuacji oraz ustalenia formy kary oraz konsekwencji 

czynu oraz formy  zadośćuczynienia (zadośćuczynienie). 

5. Wpis  z przeprowadzonej rozmowy zamieszcza się w dokumentacji pedagoga szkolnego oraz 

w dzienniku klasowym (kontakty z rodzicami). 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po 

uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję                            

o zawiadomieniu policji. 
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7. W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, w tym 

obniżenie oceny ze sprawowania.  

8. W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia ostatecznej wersji wydarzeń można 

wykorzystać istniejące zapisy monitoringu szkolnego.  

 

W przypadku powtarzających się incydentów(lub niosących poważne obrażenia): 

1.Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim zapewnia ofierze 

w razie konieczności opiekę medyczną. Następnie informuje o zdarzeniu wychowawcę lub 

wychowawców. 

2. Wychowawca powiadamia rodziców obu stron(poszkodowanego i sprawcy) o zaistniałej 

sytuacji i organizuje spotkanie w szkole. 

3. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami uczniów. 

4.  Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami w celu 

wyjaśnienia przyczyn i przebiegu sytuacji oraz ustalenia formy kary oraz konsekwencji 

czynu oraz formy  zadośćuczynienia (zadośćuczynienie). 

5. Wpis  z przeprowadzonej rozmowy zamieszcza się w  dokumentacji pedagoga szkolnego 

oraz w dzienniku klasowym (kontakty z rodzicami). 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po 

uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję                       

o zawiadomieniu policji. 

7. W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, w tym 

obniżenie oceny ze sprawowania.   

8. W przypadku ucznia przejawiającego poważne problemy emocjonalne, które manifestują się 

częstymi (udokumentowanymi w dokumentach szkolnych) zachowaniami agresywnymi 

(agresja słowna, psychiczna, fizyczna) szkoła proponuje rodzicom ucznia zgłoszenie się po 

pomoc do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub osób mających uprawnienia do 

udzielania takiej pomocy (psycholog). 

10. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po 

uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję                             

o zawiadomieniu policji. 

11. W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia ostatecznej wersji wydarzeń można 

wykorzystać istniejące zapisy monitoringu szkolnego.  
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

 FAŁSZOWANIA  LUB ZNISZCZENIA  PRZEZ UCZNIA DOKUMENTÓW  

(fałszowanie wpisów w zeszytach przedmiotowych, dokumentów podpisywanych przez rodziców np. 

zgody na wyjście, usprawiedliwienia, zwolnienia z lekcji), dokonanie wpisów do dzienników 

lekcyjnych – wpisywanie i/lub poprawianie ocen, usprawiedliwienie nieobecności) 

1. Nauczyciel, który zauważył fakt fałszerstwa powiadamia o tym zdarzeniu wychowawcę 

klasy. 

2. Wychowawca ustala termin spotkania z rodzicami uczniów. 

3.  Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami w celu 

wyjaśnienia przebiegu sytuacji. 

4. Wpis z przeprowadzonej rozmowy zamieszcza się w dokumentacji pedagoga szkolnego oraz 

w dzienniku klasowym (kontakty z rodzicami). 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po 

uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję                            

o zawiadomieniu policji. 

6. W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, w tym 

obniżenie oceny ze sprawowania.   

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

 NISZCZENIA MIENIA SZKOLNEGO (WANDALIZMU) 

1. Nauczyciel, który stwierdził lub został poinformowany o fakcie niszczenia bądź zniszczenia 

mienia szkolnego przez ucznia/-ów, ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym 

wychowawcę sprawcy zajścia. 

2. Interwencja wychowawcy klasy: 

�  rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przebiegu i okoliczności zdarzenia oraz 

ewentualnych innych sprawców 

� jeżeli jest kilku sprawców lub szkody są znaczne wychowawca informuje pedagoga 

szkolnego i dyrektora szkoły. 

� wychowawca wzywa do szkoły rodziców sprawcy i szczególnych przypadkach przeprowadza 

rozmowę wraz z dyrektorem szkoły i pedagoga szkoły,  

� wpis  z przeprowadzonej rozmowy odnotowany zostaje w dokumentacji wychowawcy klasy. 

3. Dyrektor  po konsultacji z wychowawcą klasy  ustala z rodzicami sposób naprawienia 

wyrządzonych szkód lub formę uiszczenia opłaty za ich naprawę lub inny sposób 
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zadośćuczynienia. 

4. W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, w tym 

obniżenie oceny ze sprawowania.   

5. W przypadku gdy ustalenie sprawcy jest utrudnione, dyrektor szkoły wraz z kierownikiem 

gospodarczym szkoły analizują zapisy szkolnego monitoringu, a następnie wraz                            

z pedagogiem szkoły i wychowawcą rozmawiają z uczniami, którzy mogą mieć informacje 

na ten temat.  

6. W uzasadnionych przypadkach (np. znaczne szkody) dyrektor powiadamia policję. 

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

KRADZIE ŻY 

1. Wychowawca klasy, po otrzymaniu stosownej informacji od uczniów, rodziców lub innego 

pracownika szkoły na temat kradzieży podejmuje działania służące wyjaśnieniu zdarzenia.  

2. Po ustaleniu okoliczności zdarzeń wychowawca, w obecności pedagoga szkoły, dyrektora 

szkoły lub innego pracownika szkoły przeprowadza rozmowę z domniemanym sprawcą 

zdarzenia.   

3. Wychowawca informuje dyrektora i pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji. 

4. Wychowawca sprawcy wzywa do szkoły rodziców ucznia. 

5.  Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym 

oraz rodzicami – ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie). 

6. Wpis  z  przeprowadzonej rozmowy umieszcza się w dokumentacji pedagoga szkolnego              

i w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Kontakty z rodzicami”. 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą 

podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

8. W stosunku do ucznia zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, w tym obniżenie 

oceny ze sprawowania.   

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

PALENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń pali papierosy, powiadamia o tym 

fakcie wychowawcę klasy.   

2. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem. 

3. Wychowawca zawiadamia rodziców oraz ustala termin spotkania w szkole. 

4. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem odbywa się w obecności rodziców. 
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5. Wpis  z  przeprowadzonej rozmowy umieszcza się w dokumentacji pedagoga szkolnego            

i w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Kontakty z rodzicami”. 

6. W stosunku do ucznia  zastosowane zostają kary regulaminowe, w tym obniżenie oceny ze 

sprawowania.   

7. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą może 

podjąć decyzję o zawiadomieniu policji.( np. handlowanie , sprzedaż nieletnim). 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ SZKOŁY JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU  

LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJ ĄCYCH 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń może być pod wpływem alkoholu 

lub środków odurzających odizolowuje ucznia. 

2. Nauczyciel (pracownik szkoły) powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy lub 

pedagoga szkolnego.  

3. Nauczyciel zapewnienia pomoc medyczną (wzywa pielęgniarkę szkolną). W sytuacji 

zagrożenia zdrowia lub życia dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe. 

4. Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i zobowiązuje ich do niezwłocznego 

odebrania ucznia ze szkoły: 

� rodzice (opiekunowie prawni) podpisują oświadczenie, że odbierają dziecko ze szkoły                  

z powodu podejrzenia, iż znajduje się ono pod wpływem alkoholu lub środków 

psychoaktywnych. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają podpisania oświadczenia, 

dyrektor szkoły wzywa policję, której uczeń zostanie przekazany. Do czasu jej przyjazdu 

pozostaje on w szkole pod opieką pielęgniarki lub wyznaczonego nauczyciela.  

� w przypadku odmowy zabrania ucznia przez rodziców (opiekunów prawnych) – po 

poinformowaniu ich o konsekwencjach takiego działania – uczeń zostanie  przekazany do 

placówki służby zdrowia bądź do dyspozycji policji. 

� w przypadku, gdy uczeń będący pod wpływem alkoholu jest agresywny lub w inny sposób 

swoim zachowaniem narusza normy życia społecznego, szkoła zawiadamia policję. 

5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dyrektor wzywa policję, która 

decyduje o dalszym postępowaniu wobec ucznia. 

6. W najbliższym czasie po wyżej wymienionym zdarzeniu dyrektor szkoły, wychowawca                   

i pedagoga szkolnego odbywają rozmowę o zaistniałej sytuacji z uczniem i jego rodzicami. 

7. Z rozmowy na temat zachowania ucznia i zdarzenia bycia przez niego nietrzeźwym                        

lub pod wpływem środków psychoaktywnych na terenie szkoły sporządza się notatkę. 

8. Wpis  z przeprowadzonej rozmowy w dokumentacji pedagoga szkolnego 
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9. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

Wzór nr 1 – oświadczenie odbioru ucznia przez rodziców(opiekunów): 

 

                                  Zamość, dn. ……………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dnia ………................ zostałem/am wezwany/a przez pracowników szkoły                   

i odebrałem/am syna/córkę ………………………………...………………………………............... 

ur. ……………………. w …………………….., co do którego/której zachodzi podejrzenie, iż 

znajduje się pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych. 

Zachowanie dziecka: (opisać zaobserwowane i zaistniałe objawy i zachowanie): 

……………………………………………................................…......…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego             Podpis osoby przekazującej dziecko 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

PODEJRZENIA, ŻE RODZIC ZGŁASZAJ ĄCY SIĘ PO DZIECKO  

JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU 

1. W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic (opiekun) zgłaszający się po dziecko (ze 

świetlicy, po wycieczce, po uroczystości szkolnej lub klasowej, dyskotece, itp.) jest pod 

wpływem alkoholu, nauczyciel nie może przekazać wychowanka pod opiekę tegoż rodzica 

(opiekuna). 

2. W takiej sytuacji rodzic proszony jest o opuszczenie szkoły, a dziecko czeka na przybycie 

innego dorosłego opiekuna, upoważnionego do odbierania dziecka.  

3. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły o tym incydencie. 

4. Jeżeli rodzic nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób agresywny, zostaje 

powiadomiona policja. 

5. Gdy nie ma możliwości odebrania dziecka przez innego opiekuna, dziecko zostaje 
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przekazane policji. 

6. Wpis  z  zaistniałej zdarzenia  umieszcza się w dokumentacji pedagoga szkolnego. 

7. Jeżeli sytuacje, w których rodzic zgłasza się po dziecko pod wpływem alkoholu powtarzają 

się, dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym podejmują decyzję o powiadomieniu o tym fakcie 

stosownych instytucji. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA  PRZEZ UCZNIA 

PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu: 

� jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu (nóż, scyzoryk, zapalniczka, pistolet na kulki itp.) 

należy go poinformować, ze ma taki obowiązek, a w przypadku dalszej odmowy, uczeń 

ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; 

� w przypadku, gdy użycie w/w przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia 

uczniów – natychmiast powiadamiany jest dyrekcja szkoły, która zawiadamia policję. 

2. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców i dyrekcję szkoły. 

3. Rozmowa wychowawcy z uczniem, a w przypadku powtarzających się zdarzeń rozmowa 

pedagoga szkolnego i wychowawcy z uczniem i jego rodzicami. 

4. Wpis  z przeprowadzonej rozmowy zamieszcza się w dokumentacji pedagoga szkolnego. 

5. W stosunku do ucznia  zastosowane zostają kary regulaminowe, w tym obniżenie oceny ze 

sprawowania.   
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PROCEDURA DYŻURÓW NAUCZYCIELI 
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMO ŚCIU 

                                       
                                           W CELU ZAPEWNIENIA ŁADU, PORZĄDKU  

ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NAD DZIEĆMI  
USTALA SIĘ DYŻURY NAUCZYCIELA W OBIEKCIE SZKOLNYM I NA BOISKU 

 
 
 

1. Nauczyciel rozpoczyna i kończy dyżur zgodnie z planem dyżurów opracowanym na dany rok 

szkolny. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych nauczyciel dyżurny sprawdza, czy w salach jest porządek. 

3. Nauczyciel dyżurujący w swoich rejonach po każdej przerwie sprawdza, czy wszystkie klasy 

mają zorganizowane zajęcia i zawiadamia dyrektora lub jego zastępcę o nieobecności 

nauczyciela w celu organizacji zastępstwa. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora lub zastępcy dyrektora szkoły, nauczyciel dyżurujący 

organizuje zastępstwo i powiadamia o tym nauczyciela uczącego w sali obok. 

5. Podczas przerw nauczyciel sprawdza w klasach, czy uczniowie dyżurni wypełniają swoje 

obowiązki (czystość pomieszczenia, wietrzenie sal). 

6. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem i właściwym zachowaniem uczniów, zwraca uwagę na 

zachowanie niestosowne( wulgarne słownictwo, gesty) lub zagrażające zdrowiu bądź życiu 

ucznia (przejawy agresji fizycznej). 

7. O zaistniałej sytuacji nauczyciel dyżurujący powiadamia wychowawcę, a w przypadku jego 

nieobecności - pedagoga szkolnego lub dyrekcję szkoły. 

8. Jeśli w trakcie dyżuru dojdzie do wypadku lub innej sytuacji wymagającej pomocy lekarskiej, 

nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy i zawiadamia  pielęgniarkę szkolną oraz 

dyrektora szkoły. 

9. W przypadku zaobserwowania osób postronnych przebywających na terenie szkoły nauczyciel 

zgłasza  niezwłocznie powyższy fakt dyrekcji szkoły. 

10. Zauważone w trakcie dyżurów usterki nauczyciel wpisuje do Zeszytu usterek w pokoju 

nauczycielskim, powiadamia również - w miarę możliwości-  konserwatorów. 

11. Uwagi, spostrzeżenia i wnioski dotyczące dyżuru nauczyciel przekazuje dyrektorowi lub 

zastępcy dyrektora szkoły. 

12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela – dyrektor szkoły wyznacza innego 

nauczyciela dyżurującego.  
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PROCEDURA  

WYNAJMU POMIESZCZE Ń I OBIEKTÓW SPORTOWYCH  

BĘDĄCYCH W ZARZ ĄDZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMO ŚCIU 

1. O udostępnieniu obiektów szkolnych przewidzianych do wynajmu decyduje dyrektor szkoły. 

2. Obiekty przewidziane do wynajmu to:  

- boisko z nawierzchnią sztuczną, 

- sala gimnastyczna,  

- sala korekcyjna,  

- pracownia komputerowa,   

- sale lekcyjne i część korytarza,  

- kuchni,  

- pomieszczenie sklepiku szkolnego, 

- pomieszczenie gabinetu stomatologicznego, 

- pomieszczenie mieszkalne wraz z piwnicą.  

3. Wynajem w/w pomieszczeń nie może koligować z pracą i funkcjonowaniem szkoły.  

4. Zajęcia szkolne i inne przeznaczone dla uczniów szkoły traktowane są przez dyrekcję 

priorytetowo. 

5. Obiekty  szkolne zaliczone do wynajmu  mogą wynająć osoby fizyczne (pełnoletnie), 

organizacje, instytucje, firmy, stowarzyszenia. 

6. Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy w przypadku osób fizycznych – kopia 

dowodu osobistego, adres, numer telefonu. 

7. Podmioty posiadające osobowość prawną przedkładają dokument określający osoby 

uprawnione do podpisania umowy, regon, numer NIP. 

8. Procedura wynajmu: 

- złożenie pisemnej prośby o wynajem (określenie najemcy, charakteru zajęć                                 

i przewidzianych terminów), 

- rozpatrzenie prośby przez dyrektora szkoły - do 7 dni roboczych i  telefoniczne 

powiadomienie o zgodzie lub jej braku, 

- podpisanie umowy – wzór w załączeniu,  

- wejście Najemcy na teren obiektu. 

9. Ceny wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz boiska z nawierzchnią  sztuczną zatwierdzane są 

na każdy rok budżetowy przez Prezydenta Miasta Zamość.  

10. Kwota za wynajem uzależniona jest od ilości wykupionych godzin. 
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11. Umowa zawarta jest na czas określony, sporządzana jest w dwóch egzemplarzach – jedna 

umowa jest dla najemcy, druga dla księgowości szkoły. 

12. Umowa zawiera: numer umowy, datę zawarcia, dane najemcy, przedmiot wynajmu, 

wyliczenie godzinowo – kwotowe, jakie poniesie najemca, numer konta, na które ma być 

wpłacona należność, forma zapłaty, data zapłaty oraz informacje na temat nieterminowych 

wpłat. 

13. Umowę  w imieniu szkoły podpisuje dyrektor szkoły. 

14. Za wynajem wystawiane są rachunki przez pracownika księgowości - oryginał dla najemcy, 

kopia pozostaje w księgowości. 

15. Monitorowaniem sposobu i czasu korzystania z boiska, czyli realizacji umowy na wynajem 

boiska z nawierzchnią sztuczną zajmuje się kierownik gospodarczy dzięki systemowi 

monitoringu wizyjnego.  

16. Kontrola odbywa się raz w tygodniu i polega na odnotowywaniu ilości godzin wynajmu. 

17. W przypadku wynajmu pomieszczeń szkolnych monitorowaniem realizacji umowy zajmuje 

się pracownik obsługi pracujący na II zmianę. W przypadku stwierdzenia uchybień 

dotyczących zasad wynajmu wynikających z umowy pracownik obsługi zgłasza                                   

to kierownikowi gospodarczego. 

18. Najemca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących                             

w zajęciach, przestrzegania przepisów p. pożarowych i do użytkowania pomieszczeń zgodnie    

z ich przeznaczeniem. 

19. Ewentualne szkody w mieniu powstałe w trakcie korzystania z sal, pomieszczeń lub obiektów  

obciążają Najemcę, który zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i sposób uzgodniony 

z dyrektorem szkoły. 

Wzór umowy: 

UMOWA NAJMU Nr1/2013 

NP.: BOISKA  ZE  SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ 

BĘDĄCEGO W ZARZĄDZIE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZAMOŚCIU 
 

                                                         
      W dniu …………...r. w Zamościu została zawarta umowa pomiędzy Szkołą Podstawową 
Nr 6  w Zamościu  zwaną dalej Wynajmującym reprezentowaną przez dyrektora szkoły Artura 
Waśko, a  firmą ,,………….., z siedzibą w ………. przy  ul. …………, zwanymi dalej Najemcą,  
Nr NIP ………………..o następującej treści: 
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§ 1 
Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący oddaje, a Najemca przejmuje  
w najem boisko sportowe z nawierzchnią  sztuczną, znajdującego się na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 6 przy ul. Orlej 5 w Zamościu. Wynajem odbywać się będzie w (dzień 
tygodnia)…………..  , każdego tygodnia w terminie od  …………r.   do  ……….. r.                             
w godzinach od ………….. do ……….. według poniższego grafiku. 

                                                                     § 2 

 Najemca może korzystać z boiska wyłącznie w celach sportowo- rekreacyjnych dotyczących  
pracowników swej firmy.  

                                                                     § 3 
Najemca podczas trwania umowy zobowiązuje się do zachowania porządku  
i czystości w wynajmowanym obiekcie oraz przestrzegania regulaminu obiektu. 

                                                                   § 4 
Czynsz za wynajmowane  boisko  wynosi ….. zł  ( ………. zł )  za godzinę  zegarową.  
Wysokość czynszu może ulec zmianie o czym  Wynajmujący zobowiązuje się zawiadomić 
Najemcę z przynajmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Opłata za wynajmowane 
pomieszczenie za okres wynajmu przedstawia się następująco:                 

 Data wynajmu. –  ilość ……  godz.                                                                       
W miesiącu ………… 2013 r : ilość godz.  x  stawka wynajmu zł = kwota wynajmu zł  (kwota 
słownie zł) 

RAZEM  ZA OKRES UMOWY : 

ŁĄCZNA  LICZBA GODZIN …. godz. x stawka zł/h =  kwota wynajmu ………zł (kwota 
słownie zł) 

Najemca dokonuje wpłaty za wynajem pomieszczenia na konto dochodów jednostki 
budżetowej: Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu ul. Orla 5.   

Oto nr konta:   81 1020 5356 0000 1602 0137 8264 

§ 5 
Najemca zobowiązuje się do  uiszczenia opłaty za wynajem  do  …… (określenie terminu).  

§ 6 
Podczas trwania umowy najmu Wynajmujący będzie na własny koszt utrzymywał boisko             
w odpowiednim stanie i usunie powstałe w trakcie wynajmu usterki. 

§ 7 
Za szkody wynikłe w trakcie wynajmu obiektu sportowego przez Najemcę koszty ponosi 
Najemca. 

§ 8 
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą ważne, jeżeli zostaną sporządzone  w formie 
pisemnej i podpisane przez obie strony. 

§ 9 
Spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie.                        
W przypadku gdy nie będzie to możliwe, organem rozstrzygającym będzie Sąd. 
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§ 10 
Strony są zgodne, że niniejsza umowa nabiera mocy prawnej w chwili  od jej  podpisania. 

§ 11 
Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach. Każda  ze stron 
otrzymuje 1 egzemplarz      
 
 
                          Wynajmujący:                                                       Najemca:   

 
 
 
 

 

 


