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Zbiór procedur postępowania w sytuacjach trudnych        

w Szkole Podstawowej im. gen. A. Słubickiego                           

w Izbicy Kujawskiej 

 
  Podstawy prawne tworzenia procedur 

 

 

· Konstytucja Rzeczpospolitej Art. 72..  

· Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19 i 33.  

  Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z    

  późn. zm./ 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie    

  podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół oraz  

  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (Dz. U. Nr 51 poz. 485 Działalność    

  edukacyjna szkoły pkt 1, 2 i 3)  

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2000 r. w sprawie   

  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych    

  przedszkolach, szkołach oraz placówkach (Dz. U. Nr 13 poz. 110)  

· Szkolny program profilaktyki dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 2 „Bezpieczna    

  szkoła". 

· Jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu 

   i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów  

  w dniu 13 stycznia 2004 roku. 

· Program wychowawczy szkoły. 

· Statut   

·  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

   /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z /   

   oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /. 

 · Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu   

    alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./ 

· Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24,    

   poz. 198/. 

· Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

   Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie   

   form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i  

   przestępczości nieletnich. 

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie   

   szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i  

   młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/. 
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1. Procedura  postępowania na wypadek łamania praw dziecka (ucznia) przez 

nauczyciela, pracownika szkoły, rodzica, innego ucznia  

 

§ 1 

 

1. Procedury postępowania na wypadek łamania praw dziecka (ucznia)    

          przez: 

1. Nauczyciela, pracownika szkoły: 

a. nauczyciel lub uczeń informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę, (lub 

zaufanego nauczyciela), który sprawdza informację o złamaniu prawa, 

b. wychowawca sporządza notatkę do teczki wychowawcy i informuje rodziców 

ucznia, 

c. wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, 

d. wychowawca o stwierdzonym fakcie powiadamia na piśmie dyrektora szkoły, 

e. dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem i nauczycielem lub 

pracownikiem szkoły, który złamał prawo dziecka (ucznia). 

 

2. Rodzica: 

a. nauczyciel lub uczeń informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę(lub 

zaufanego nauczyciela), który sprawdza informację o złamaniu prawa, 

b. wychowawca sporządza notatkę do teczki wychowawcy, 

c. wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, 

d. wychowawca o stwierdzonym fakcie powiadamia na piśmie dyrektora szkoły, 

e. dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami, 

f. dyrektor powiadamia instytucję (GOPS, Policja, Kurator rodzinny). 

 

3. Innego ucznia: 

a. nauczyciel lub uczeń informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę (lub 

zaufanego nauczyciela), który sprawdza informacje o złamaniu prawa, 

b. wychowawca sporządza notatkę do teczki wychowawcy i informuje rodziców 

uczniów, 

c. wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, 

d. wychowawca o stwierdzonym fakcie powiadamia na piśmie dyrektora szkoły, 

e. dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem poszkodowanym i 

łamiącym prawo. 
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2. Procedura postępowania nauczyciela lub innego pracownika szkoły na wypadek 

próby samobójczej ucznia na terenie szkoły 

 

 

§ 1 

 

2. Podejrzenie próby samobójczej na podstawie uzyskanych informacji od innych 

uczniów: 

a. powiadomienie dyrektora szkoły i wychowawcy klasy, 

b. powiadomienie rodziców ucznia w celu przybycia do szkoły, 

c. wspólna rozmowa dyrektora szkoły, wychowawcy, rodziców 

     i ucznia w celu ustalenia przyczyn nietypowego zachowania ucznia 

     oraz skierowania do psychologa. 

 

    

§ 2 

 

1.Stwierdzenie próby samobójczej ucznia na terenie szkoły: 

a. udzielenie uczniowi pomocy przedlekarskiej, 

b. wezwanie lekarza, 

      - tel. 054 2865030  ośrodek zdrowia 

-  999 pogotowie ratunkowe 

- *112 telefon alarmowy 

c. powiadomienie dyrektora szkoły, 

d. zabezpieczenie miejsca wypadku i ustalenie ewentualnych świadków wypadku 

(dyrektor , społeczny inspektor pracy, pracownik ds. BHP), 

e. powiadomienie policji przez dyrektora szkoły lub innego pracownika szkoły, 

f. wezwanie rodziców ucznia do szkoły. 

 

 

 

3.Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacji    

   zagrożenia przestępczością i demoralizacją dziecka (ucznia) 

 

 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

 

§ 1 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki : 

a. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

b. Wychowawca w trybie natychmiastowym informuje o fakcie dyrektora szkoły 

lub jego zastępcę. 
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c. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i 

przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

z uczniem, w ich obecności.  

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do  specjalistycznej placówki i 

udział dziecka w programie terapeutycznym.  

d. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z 

wiarygodnych źródeł napływają  informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia  

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Powiatową Komendę Policji  (specjalistę 

ds. nieletnich). 

e. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych,(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sad rodzinny lub 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

f. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez  ucznia, który 

ukończył 17 lat, przestępstwa  ściganego z urzędu lub jego udziału w 

działalności grup przestępczych, zgodnie z art.304  

§ 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie  zawiadomić o tym prokuratora lub 

Powiatową Komendę Policji. 

 

§ 2 

 

 

1. W przypadku , gdy nauczyciel podejrzewa, ze na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:  

a. Powiadamia  o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

b. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale  ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie ani zdrowie (gabinet pielęgniarki). 

c. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu  trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej (Ośrodek Zdrowia- 54 26865030 

lub 999). 

d. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców /opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w 

szkole, czy przewiezienia do placówki służby zdrowia, albo przekazanie go do 

dyspozycji funkcjonariuszom policji- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia 

jednostkę policji w Izbicy Kujawskiej. 

e.  Gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu  odmawiają przyjścia do 

szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim  zachowaniem daje powód do 

zgorszenia  albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, dyrektor podejmuje 

odpowiednie działania. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja 
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ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów  oraz sąd rodzinny . 

f. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń  znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły za każdym razem 

powiadamia o tym policję (specjalistę do spraw nieletnich) lub sąd rodzinny. 

g. O fakcie spożywania alkoholu przez ucznia, który ukończył 17 lat dyrektor 

szkoły powiadamia policję (dalsze postępowanie jest  

w kompetencji policji). Jest to wykroczenie z art. 431 ust.1 ustawy z dnia 

26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

 

§ 3 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję  przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:     

a. Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych lub jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji. Próbuje ustalić do kogo należy znaleziona substancja. 

b. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę, 

wzywa policję. 

c. Po przyjeździe policji natychmiast przekazuje zabezpieczoną  substancję    i 

udziela informacji dotyczących szczegółów zdarzenia. 

 

 

§ 4 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące  kroki: 

a. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor szkoły, 

wicedyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał 

zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży) lub innych 

przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną 

substancją nauczycielowi nie wolno samodzielnie przeszukać odzieży ani 

teczki ucznia – czynność ta jest zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

b. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły lub 

wicedyrektora oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego przybycia do szkoły. 

c. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji lub pokazania zawartości teczki, dyrektor  szkoły wzywa policję, 

która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

d. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją do jednostki 

policji. Nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył 

substancję. Następnie całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 

dokładną notatkę z przebiegu zdarzeni 
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§ 5 

 

1. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

a. Każdy pracownik szkoły, który był świadkiem lub został poinformowany  o 

czynie karalnym lub przestępstwie niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 

lub jego zastępcę i ustala okoliczność czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 

b. Przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły lub jego zastępcy pod opiekę (o ile jest 

znany i przebywa na terenie szkoły). 

c. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia -  sprawcy. 

d. W przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub 

sprawca nie jest  znany lub sprawca nie jest uczniem naszej szkoły dyrektor 

szkoły lub zastępca  niezwłocznie powiadamia policję . 

e. Ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące                     z 

przestępstwa dyrektor szkoły lub  jego zastępca  zabezpiecza i przekazuje 

policji.  

 

 

 

 

§ 6 

 

1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

a.   Nauczyciel udziela pierwszej pomocy ( przedmedycznej) lub zapewnia jej 

udzielenie przez wezwanie lekarza w przypadku kiedy  ofiara doznała obrażeń 

. 

b. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia  dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 

c.  Nauczyciel powiadamia rodziców ucznia. 

d. Wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i świadków 

zdarzenia. 

 

 

 

 

4. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia incydentem bombowym 

 

 

§ 1 

 

1. Gdy informacje o podłożeniu ładunku wybuchowego otrzymuje dyrektor szkoły: 

a. Niezwłocznie zgłasza ten fakt służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo 

tj. : Policji, dzwoniąc pod numer 997 lub 112, Straż Pożarną 998, Pogotowie  

Ratunkowe 999, podaje służbom źródło informacji, treść rozmowy z osobą 

informującą, rodzaj zagrożenia. 
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b. Powiadamia o zaistniałym fakcie organ prowadzący szkołę tj.: burmistrza  (tel. 

054 2865001). 

c. W oczekiwaniu na przyjazd policji i innych służb przygotowuje obiekt do 

ewakuacji, wydając rozkaz ogłaszania za pomocą jednego długiego dzwonka 

przez woźnego szkoły alarmu ewakuacyjnego  

i odpowiada za przebieg ewakuacji. 

d. Po przybyciu policji stosuje się do zaleceń  służb 

e. Po przeprowadzeniu akcji i jej zakończeniu sporządza protokół wraz z osobą 

nadzorującą przebieg akcji z ramienia służb specjalnych. 

f. Powiadamia burmistrza o zakończeniu akcji. 

 

§ 2 

 

2. Gdy informacje o podłożeniu  ładunku wybuchowego otrzymuje uczeń, nauczyciel lub 

pracownik szkoły: 

 

a. zgłasza niezwłocznie ten fakt dyrektorowi ( w razie jego nieobecności 

wicedyrektorowi lub w sekretariacie szkoły) 

b. dyrektor postępuje zgodnie z §1 pkt. a – f. 

 

§ 3 

 

1. Uczniowie szkoły po zgłoszeniu alarmu jednym długim dzwonkiem: 

1. W czasie zajęć lekcyjnych: 

a. wstają z miejsca, pakują tornistry i sprawnie, ale nie w pośpiechu    

                    ustawiają się pod klasą w kierunku wyjścia ewakuacyjnego, 

b. pod opieką nauczyciela prowadzącego w danej chwili zajęcia    

     wychodzą ze szkoły zgodnie z planem ewakuacyjnym, 

c. ustawiają się  na boisku szkoły w bezpiecznej  odległości i cały czas są pod 

opieką nauczycieli. 

2. W czasie przerwy: 

a. nauczyciele dyżurujący  zbierają uczniów w mniejsze grupy i udają    

     się w kierunku  wyjścia ewakuacyjnego. 

b. Sprawnie opuszczają obiekt i ustawiają się  na boisku  szkolnym   

     i pozostają tam do odwołania. 

 

§ 4 

1. Nauczyciele po zgłoszeniu  alarmu: 

 

1. W trakcie zajęć lekcyjnych: 

a. polecają uczniom spakować się i ustawić na korytarzu  

w kierunku wyjścia ewakuacyjnego 

b. zabierają dziennik lekcyjny 

c. wraz  z uczniami schodzą drogą ewakuacyjną i opuszczają teren  

obiektu. 

d. Ustawiają uczniów  na boisku i sprawdzają listę uczniów. o 

ewentualnych nieobecnościach informują dyrektora szkoły lub osobę  

odpowiedzialną za przebieg akcji. 
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e. Cały czas, aż do odwołania, opiekują się uczniami. 

           2. W trakcie przerwy: 

a. nauczyciele  dyżurujący  zbierają uczniów  w   grupy   

       i ustawiają  w kierunku wyjścia  ewakuacyjnego 

b. sprawnie schodzą z uczniami i opuszczają obiekt 

c. sprawują opiekę  nad uczniem na boisku  aż do odwołania akcji. 

 

§ 5 

 

1. Pracownicy szkoły po ogłoszeniu alarmu na wypadek zagrożenia       incydentem 

bombowym : 

  

a. po  wydaniu przez dyrektora szkoły  polecenia alarmu woźny          

       szkoły za pomocą  jednego długiego dzwonka ogłasza alarm       

       i natychmiast udostępnia  drogi ewakuacyjne  

b. pozostali pracownicy obsługi pozostając na wyznaczonych    

       miejscach pracy otwierają wszystkie pomieszczenia szkolne,    

       by ułatwić przeprowadzenie  akcji. 

c. sprawnie opuszczają teren obiektu, udają się na boisko   

       i pozostają tam, aż do odwołania.  

 

5. Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły po zaistniałym 

na terenie szkoły wypadku  

6.  

                                                                      Wstęp  

 

Art. 234 § 1 Kodeksu pracy określa, że w razie wypadku pracodawca jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić 

udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  

i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować 

odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Procedurę powypadkową określają 

przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze 

wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744  

z 1998 .) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  

Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, 
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z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, 

Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 

poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 141, poz. 1185) 

 

 

Rodzaje wypadków przy pracy  

•wypadek śmiertelny - wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć na miejscu wypadku 

lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku,  

•wypadek ciężki - wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a 

mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenia ciała, 

albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba 

nieuleczalna lub zagrażająca życiu; trwała choroba psychiczna, trwała lub znaczna 

niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.  

•wypadek zbiorowy - wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co 

najmniej dwie osoby.  

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych (tekst ujednolicony :Dz. U. z 1983 r. Nr.30, poz. 144  

z późn .zm./  

§ 1 

PROCEDURY POWYPADKOWE 

 

1. Na procedurę powypadkową składają się następujące czynności: 

1) Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. 

2. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

1) Zanim przystąpisz do działania, postaraj się rzeczowo i spokojnie ocenić sytuację. 

Twoje opanowanie i przemyślane działanie może przyczynić się do uratowania 

ludzkiego życia. 

2) Sprawdź, czy Tobie i ratowanemu zagraża niebezpieczeństwo. Jeśli tak, zlikwiduj 

źródła zagrożenia. 

3) Zabezpiecz miejsce wypadku. Postępuj tak, abyś w trakcie udzielania pomocy sam nie 

doznał urazów lub się nie zatruł. 

4) Weź apteczkę, włóż rękawiczki gumowe, jeśli trzeba załóż maskę na twarz. 
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5) Oceń, czy sam dasz sobie radę. Sprawdź, ile osób wymaga pomocy, jaki jest ich stan. 

6) Rób tylko to, co jest w danej sytuacji konieczne.  

7) Sprawdź, czy ratowany jest przytomny- zadaj mu proste pytanie, jeśli nie odpowie, 

sprawdź czy reaguje na ból. 

8) Jeśli nastąpiło zatrzymanie krążenia (brak tętna i oddechu), wezwij lub spowoduj 

wezwanie pogotowia. Następnie udrożnij drogi oddechowe ratowanego i rozpocznij 

reanimację, zawiadom o tym dyspozytora Pogotowia Ratunkowego. 

9) Sprawdź, czy ratowany krwawi. Jeśli tak, nie pozwól aby się wykrwawił.  

10) Sprawdź, czy ratowany doznał urazu kręgosłupa. Jeśli tak nie ruszaj go niepotrzebnie.  

11) Jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale ma wyczuwalne tętno  

i oddycha, ułóż go na boku. Kontroluj tętno i oddech co 1-2 minuty. 

12) Nie podawaj niczego doustnie, nie przemieszczaj ratowanego, nie wyjmuj z ran ciał 

obcych.  

13) Jeśli ratowany jest przytomny, dowiedz się:  

a) co go boli, 

b) jakich doznał urazów,  

c) czy na coś przewlekle choruje,  

d) czy krwawi,  

e) czy w moczu lub stolcu pojawiła się krew,  

f) czy wymiotował,  

14) Staraj się zapobiec wstrząsowi. 

15) Sprawdź temperaturę ciała, nie pozwól, aby ratowany się przegrzał lub przechłodził.  

16) Kontroluj oddech, jeśli ratowany przestanie oddychać, nie pozwól, aby się udusił. 

17) Sprawdź, czy z ust ratowanego czuć:  

a) zapach alkoholu,  

b) zapach owoców, zapach acetonu lub chemikaliów,   

18) Sprawdź czy u ratowanego pojawiły się następujące objawy:  

a) nierówność źrenic,  

b) opadanie kącika ust po prawej lub lewej stronie, 

c) osłabienie siły mięśniowej po prawej lub lewej stronie ciała, 

d) zaburzenie mowy.  

19) Nie zostawiaj ratowanego samego. Kontroluj jego stan do przyjazdu        Pogotowia. 
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20) Jeśli to możliwe, pomóż ratowanemu przygotować odpowiednie dokumenty, karty 

chorobowe, wyniki badań. Ułatwi to pracę lekarzowi.    

3. Zawiadomienie o wypadku (art. 234 § 2 Kodeksu pracy) 

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

1) dyrektora szkoły 

2) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego; 

3) organ prowadzący szkołę lub placówkę; 

4) pracownika służby bhp; 

5) społecznego inspektora pracy; 

6) radę rodziców. 

Zawiadomień, o których mowa w ust. 2 - 6 dokonuje dyrektor bądź upoważniony 

przez niego pracownik szkoły lub placówki. 

4. Zabezpieczenie miejsca wypadku  

1) Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", 

dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób 

niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie 

może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły 

lub placówki. 

5. Powołanie zespołu powypadkowego 

1) Członków zespołu powołuje dyrektor szkoły.  

2) Okoliczności i przyczyny wypadków ustala zespół powypadkowy. 

3) W skład zespołu wchodzą: pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. 

 

6. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora 

oświaty lub rady rodziców. 

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

zespołu - społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik 

służby bhp ani społeczny inspektor pracy przewodniczącego zespołu spośród 

pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor. W sprawach spornych 

rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie 
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zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które 

odnotowuje się w protokole powypadkowym. 

8. Obowiązki zespołu powypadkowego. 

1) Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest 

obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności  

i przyczyn wypadku, a w szczególności: 

a) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych 

urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki 

wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na 

powstanie wypadku, 

b) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca 

wypadku, 

c) przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, 

d) przesłuchać świadków wypadku, 

e) zasięgnąć opinii lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę 

zdrowotną nad pracownikami, oraz w razie potrzeby innych specjalistów, 

f) zebrać inne dowody dotyczące wypadku, 

g) dokonać kwalifikacji prawnej wypadku, 

h) określić wnioski i środki profilaktyczne. 

2) Przesłuchanie osoby, która uległa wypadkowi.. Zespół przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające z poszkodowaną osobą. 

3) Oględziny miejsca wypadku. Z oględzin sporządza się protokół, w którym zamieszcza 

się opis stwierdzonych faktów. Wskazane jest również sporządzenie zdjęć i planu 

sytuacyjnego wypadku. Dokumenty te powinny zostać załączone do protokołu 

powypadkowego. 

9. Przesłuchanie świadków. 

1) W przypadku przesłuchania świadków (uczniów) zaleca się, aby przy rozmowie byli 

obecni rodzice, wychowawca klasy lub pedagog szkolny.  

2) Nie wolno stosować formuły o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Zeznania ucznia niepełnoletniego muszą być podpisane przez rodziców lub 

opiekunów. 

10. Zasięganie opinii. 
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1) Zespół ma prawo korzystać z opinii specjalistów (np. lekarza i innych).  

2) Opinia podlega swobodnej ocenie zespołu, który może ją uwzględnić lub pominąć.  

3) Opinia powinna być sporządzona w formie pisemnej.  

11. Wykorzystanie materiałów zebranych przez inne organy. 

1) Zespół powinien korzystać z materiałów zebranych przez organy prowadzące 

śledztwo lub dochodzenie tylko wówczas, gdy nie jest  

w stanie dokonać niezbędnych ustaleń we własnym zakresie. Podstawa prawna: (§ 6, 

ust. 3 rozporządzenia RM). 

 

12. Dokonanie kwalifikacji powypadkowej. 

1) Dokonuje się kwalifikacji prawnej wypadku, kierując się zasadami określonymi w 

art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach  

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983r. Nr 30, poz. 

144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 

1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 100, poz. 461 oraz z 1998 r. Nr 

106, poz. 668), zwanej dalej "ustawą", 

13. Procedura sporządzania dokumentacji powypadkowej, w tym sporządzanie protokołu 

powypadkowego. 

 

1) Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie 

później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwany dalej "protokołem 

powypadkowym", według wzoru ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy. 

2) Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku w terminie późniejszym niż określony w 

ust. 1, wskutek uzasadnionych przeszkód lub trudności, wymaga podania przyczyn 

tego opóźnienia w treści protokołu powypadkowego. 

3) Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie 

egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie 

pracodawcy w celu zatwierdzenia. 

4) Członek zespołu powypadkowego ma prawo złożyć do protokołu powypadkowego 

zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. 
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5) W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego,  

o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca. 

6) Zespół powypadkowy jest obowiązany zapoznać poszkodowanego  

z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. 

7) Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w 

protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć 

poszkodowanego. 

8) Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i 

odpisów oraz kopii.  

14. Zatwierdzenie protokołu. 

1) Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor, który zatwierdza 

go własnoręcznym podpisem w ciągu 5 dni. Protokół powypadkowy wraz z pozostałą 

dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat. 

15. Obowiązki pracodawcy po zakończeniu dochodzenia powypadkowego. 

1) Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny 

wypadków oraz ustala właściwe środki zapobiegawcze, aby zapobiec podobnym 

wypadkom w przyszłości. 

16.  Rejestracja i sprawozdawczość statystyczna z wypadków przy pracy. 

1) Dyrektor szkoły, jako pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków na 

terenie szkoły.  

2) Ma również obowiązek sporządzić statystyczną kartę wypadku.  

3) Pracodawca prowadzi rejestr wypadków na podstawie wszystkich protokołów 

powypadkowych. 

4)  Rejestr ten powinien zawierać: imię i nazwisko poszkodowanego miejsce i datę 

wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę 

sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem 

przy pracy, krótki opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, informację o wypłaconych świadczeniach lub o 

przyczynach pozbawienia tych świadczeń oraz inne okoliczności wypadku, których 

zamieszczenie w rejestrze jest celowe.  
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17. Postępowanie odwoławcze. 

1) Pracodawca zwraca nie zatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i 

uzupełnienia go przez zespół powypadkowy, jeżeli do treści protokołu zostały 

zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny wskutek 

wypadku pracownika, ucznia albo protokół ten nie odpowiada warunkom określonym 

w rozporządzeniu. 

18. Świadczenia z tytułu wypadków. 

1) Szkoła jak każdy zakład pracy ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadku na 

zasadach ustawowych (art. 444-446 Kodeksu cywilnego). Obowiązuje zasada, że 

kwotę jednorazowego odszkodowania oblicza się wg stawek obowiązujących w dniu 

uprawomocnienia się orzeczenia organu orzekającego (lekarza ZUS) a nie w dniu 

zaistnienia wypadku. Kwoty odszkodowań publikowane są  w obwieszczeniach MIPS. 

Świadczenia przyznaje się na wniosek poszkodowanego a w innych wypadkach na 

wniosek członków rodziny uprawnionych do odbioru tych świadczeń. 

 

6. Procedury postępowania po wypadku śmiertelnym zaistniałym    

    na terenie szkoły  

 

W razie zaistnienia wypadku ucznia obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w 

 publicznych i  niepublicznych szkołach  i placówkach. 

Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, 

z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, 

Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, 

poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362 i Nr 141, poz. 1185) 

§ 1 

1. W wypadkach uczniów ze skutkiem śmiertelnym obowiązują ogólne zasady postępowania 

z poniższymi zmianami: 

1) o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się dodatkowo i 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty: 

-tel. 054 231 1551 delegatura KO we Włocławku 
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- tel. 054 285 3621 Sąd Rejonowy w Radziejowie 

2) o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie 

inspektora sanitarnego, 

3) jeżeli poszkodowany zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia z materiałami 

postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów), 

4) zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza 

poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego – członkom 

rodziny,   

5) protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich                              

i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy. 

 

7. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na 

terenie szkoły.  

 

1. Przerwanie zachowania agresywnego przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły. 

2. Poinformowanie wychowawców o zdarzeniu. 

3. Przeprowadzenie przez wychowawcę/ wychowawców rozmowy z uczniem/ uczniami w 

obecności nauczyciela – świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresywne, 

świadka, ocenienie zdarzenia i wyciągnięcie wniosków.) 

4.  Sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany) do 

„teczki wychowawcy”. 

5. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia/ uczniów, uczestników 

zdarzenia, o zaistniałej sytuacji. 

6. Zgłaszanie powtarzających się sytuacji do pedagoga oraz dyrektora szkoły. 

7. Natychmiastowe powiadomienie przez wychowawców pedagoga szkolnego i dyrektora 

szkoły w przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ) 

8. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu  z dyrektorem szkoły sankcji w stosunku 

do ucznia/ uczniów, w oparciu o Statut Szkoły. 

Przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnej lub ustnej informacji na temat 

wyciągniętych w stosunku do ucznia/ uczniów konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

 

 

8. Procedura postępowania w przypadku licznych nieobecności, spóźnień ,wagarów i nie      

    realizowania obowiązku szkolnego 

 

§ 1 

 

1. Nauczyciel przedmiotu zgłasza fakt nieobecności do wychowawcy 

2. Wychowawca klasy dokonuje codziennej kontroli czy uczeń jest obecny w 

szkole(czyni to osobiście lub poprzez rozmowy  

z nauczycielami przedmiotu) 
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3. W tym samym dniu wychowawca telefonicznie informuje rodziców o nieobecności 

dziecka,wyjaśnia jej przyczynę (czyni to w szczególności, gdy jest to uczeń 

podejrzany o wagary) 

4. Wychowawca sporządza wykaz absencji ucznia 

5. Wychowawca zgłasza nieobecność dyrektorowi szkoły 

6. Następnego dnia wychowawca rozmawia z uczniem pyta o przyczynę nieobecności, 

informuje go o konsekwencjach(obniżona ocena z zachowania, braki w 

wiadomościach, nieklasyfikowania w przypadku - gdy frekwencja spadnie poniżej 

50%) 

7. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia,(gdy absencja powtarza się często) 

8. W atmosferze wzajemnego zaufania doprowadza do spotkania rodzica, ucznia(w 

spotkaniu tym na prośbę jednej ze stron może uczestniczyć dyrektor szkoły) 

9. Odnotowuje spotkanie w swojej dokumentacji 

10. Pamięta o tym, że nie zna wszystkich aspektów sprawy, a rodzic może podać nam 

ważne powody, tłumacząc w pewnym stopniu opuszczanie zajęć edukacyjnych. 

11. Rodzice omawiają z wychowawcą zaistniały problem, wspólnie podejmują decyzję o 

sposobie rozwiązania sytuacji 

12. Konsekwentnie wywiązują się z podjętych zobowiązań. 

 

§ 2 

 

1. Procedury postępowania w przypadku nie realizowania obowiązku szkolnego: 

a) Wychowawca na koniec miesiąca robi zestawienie dotyczące ilości opuszczonych 

godzin dydaktycznych (w tym godziny usprawiedliwione       i nieusprawiedliwione), 

b) Informuje o zaistniałym problemie dyrektora szkoły, 

c) Wychowawca powiadamia pismem urzędowym rodziców ucznia (kopię tego pisma 

zostawia w swojej dokumentacji), 

d) W przypadku braku reakcji ze strony domu rodzinnego dyrektor szkoły, wychowawca, 

nauczyciel składają wizytę w domu rodzinnym ucznia. Sporządzają na tę okoliczność 

notatkę służbową, 

e) Jeżeli w dalszym ciągu uczeń nie pojawia się w szkole dyrektor kieruje pismo 

urzędowe do organu prowadzącego, w którym informuje o nierealizowaniu obowiązku 

szkolnego przez danego ucznia, 

f) Gdy zostaną wyczerpane wszystkie środki przymusu, o fakcie zostaje powiadomiony 

Sąd Rodzinny. 

 

 

9.Procedura postępowania opiekunów dowozu uczniów oraz nauczyli wychowawców        

w przypadku niekulturalnego zachowania się uczniów dojeżdżających autobusami 

szkolnymi 

 

 

1. Uczeń pomimo niekulturalnego zachowania się wobec opiekuna lub innych uczniów w 

czasie dojazdu do lub ze szkoły wysiada na swoim przystanku. 

2. Opiekun dowozu niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora szkoły. 
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3. Dyrektor szkoły informuje wychowawcę ucznia o zaistniałym fakcie                                     

i przekazuje mu uzyskaną informację. 

4. Dyrektor w obecności wychowawcy przeprowadza rozmowę z rodzicami, opiekunem 

dowozu oraz z uczniem w ich obecności. 

5. W przypadku potwierdzenia informacji, wychowawca  zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie  do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem. W ramach współpracy rodziców ze szkołą dyrektor szkoły 

umożliwia spotkanie z pedagogiem szkolnym w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal napływają 

informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły, pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny. 

 

 

10.Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły 

 

         Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane   z procesem 

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym (np. telefony komórkowe, biżuterię, przenośne 

odtwarzacze muzyki, gry elektroniczne, zabawki, itp ).  Większe sumy pieniędzy                      

( ubezpieczenie, obiady, wycieczki itp. ) rodzic wpłaca osobiście lub na własną 

odpowiedzialność daje dziecku.  

       W szatni obuwie zmienne ma być schowane w worku i powieszone na wieszaku. Szatnia 

po dzwonku na lekcje jest zamykana aż do końca zajęć szkolnych danej klasy. Klucz do  

szatni znajduje się u woźnego i dyżurnych z SU którzy otwierają i zamykają szatnię. 

Uczeń jest zobowiązany do pilnowania swojego plecaka ( tornistra w czasie przerwy ) może 

zostawić w sali, którą zamyka nauczyciel.  

Na lekcji wychowania fizycznego ubrania pozostawione są w szatni i zamykane na klucz 

przez nauczyciela. Nauczyciele osobiście zamykają i otwierają szatnię , a w czasie lekcji 

klucz mają przy sobie. 

 

W przypadku stwierdzenia kradzieży:  

1. Wyjaśnienie okoliczności zajścia przez wychowawcę  lub nauczyciela. 

2.Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.  

3.Wezwanie do szkoły rodziców ucznia i przekazanie im informacji.  

4.Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycia kosztów 

skradzionego przedmiotu.  

5.W uzasadnionych przypadkach przy wyjaśnianiu okoliczności zajścia i ustalaniu winnych, 

dyrektor szkoły korzysta się z pomocy policji.  

 6.Wychowawca sporządza notatkę do „Teczki wychowawcy”. 

7. W przypadku wykrycia winnego wychowawca decyduje o obniżeniu oceny zachowania. 
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11. Czynności które należy podjąć w związku z wypadkiem    

      ucznia 

 

 

1.Zarządzeniem dyrektora – powołać zespół powypadkowy liczący minimum dwie osoby 

( społeczny pracownik ds. BHP, Społeczni Inspektor Pracy). Do zespołu może być 

powołany przedstawiciel rodziców (skonsultować z przewodniczącym Rady Rodziców). 

1. Powiadomić o zdarzeniu prokuraturę. 

2. Zespół przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokół. 

3. Zwrócić się do policji o kserokopię protokołu powypadkowego (dołączyć do 

protokołu jako załącznik). 

4. Z protokółem zapoznać rodziców (opiekunów) dziecka. Spytać czy wnoszą 

zastrzeżenia. 

5. Protokół zatwierdza dyrektor szkoły. Jest on podstawą do wszelkich roszczeń ( 

odszkodowanie, …). 

6. Wypadek odnotować w „Rejestrze wypadków”. 

 

 

 

12.Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół     z policją w 

sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w 

szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją 

 

(jeden z modułów Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i 

Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 

stycznia 2004 roku). 

 

 

 

 

WSTĘP 

 

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające 

zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, 

wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza, że zachowania 

ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu czy 

odurzanie się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, 

wczesną inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania 

kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw. 

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na 

nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem na którym w 

różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież 

problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania 

społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych, a 

wobec uczniów niedostosowanych - działań interwencyjnych. 
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Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i 

zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Nauczyciel częstokroć czuje się osamotniony i 

bezradny w sytuacji kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym stopniu nie 

mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko będącym czynem karalnym lub 

przestępstwem. 

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora oraz 

powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć 

skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne 

przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących 

w zdarzeniu, jak i ich rodziców. 

W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców - 

postępowanie wobec ucznia będzie różne. 

CEL PROGRAMU 

1. Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

2. Wypracowanie metod współpracy szkoły z policją. 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją. 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi 

sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala 

dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje 

czynności zlecone przez sędziego rodzinnego. 

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w 

zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
1
 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania 

interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w 

szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań 

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem. 

Działania interwencyjne. 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, 
2
 nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: 
1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 
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interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z 

wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie 

jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to 

postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły. 

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 

z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W 

przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, 
3
 policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia 

się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 43
1 

ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 
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(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i 

wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i 

przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

UWAGA: 
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

        posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;  

        wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  

        udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie 

do użycia;  

        wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17 lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po 

ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 

lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 

Kpk). 

V. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 
- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

- ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

- przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

- powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 
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- niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu 

znana, 

- zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i 

uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 
- udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

- powiadomienie rodziców ucznia, 

- niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych 

przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112. 

Metody współpracy szkoły z policją 
W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. 

nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. 

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się 

szkoła/placówka. 

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii 

oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco 

wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem 

uczniów. 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

- spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz 

demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

- spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, 

zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, 

- informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży, 

- udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże 

przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

- wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 
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UWAGA: 
Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w "Procedurach (...)" 

albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 

sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. 

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

________________________________ 
1
 Obecnie w KGP finalizowane są prace nad zmianą powyższego zarządzenia. 

2
 Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne 

uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w 

działalności grup przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
3
 Stężenie we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg 

alkoholu w 1 dm
3
. 

  

  

 

 

Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione w dokumencie. 

 

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.  

2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji. 

3. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub 

zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.       

4. Uszkodzenie mienia szkolnego.  

5. Posiadanie przez uczniów narzędzi i środków niebezpiecznych. 

6. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie ( z uwzględnieniem przypadku 

nieobecności pielęgniarki szkolnej)                                                                                         

7. Posiadanie i używanie środków odurzających( narkotyki, leki), alkoholu, papierosów. 

8. Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach   

9. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza 

miejscem zamieszkania. 

10. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów i samowolne 

oddalenie się dziecka ze świetlicy.        

11. Brak kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka.                                                                       

12. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku 

do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na 

plecenia nauczyciela itp.) 

13. Zachowania agresywne wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

oraz osób przebywających w szkole.  

14. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły.                                                                                                                                       

15.  Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy. 
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Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem. 

 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala 

podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.  

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu 

odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej 

pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.  

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły  

oraz kierownika do spraw gospodarczych.  

4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu 

odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe). 

5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z 

przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

 

 

Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie będących 

w posiadaniu uczniów. 

 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. 

przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję chemiczną. itp. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do 

miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane. 

2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca 

zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.  

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie 

służby: Policję, Straż Pożarną  i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z 

budynku szkoły.  

 

Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie lub 

zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

 

 

Zwierzę bez opieki właściciela na terenie szkoły. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od 

zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli 

dyżurujących wracają do budynku szkoły). 

2. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia 

kierownika  gospodarczego lub pracownika obsługi. 

3. Kierownik gospodarczy lub pracownik obsługi informują dyrekcję szkoły i  podejmują 

działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia. 

4. Kierownik gospodarczy wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby weterynaryjne. 
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Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się 

niewłaściwie na terenie szkoły 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania 

osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy 

zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie 

osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku 

braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora 

szkoły. 

3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję lub Straż Miejską          

 

Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie 

powiadamia wychowawcę lub pedagoga. 

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub 

pedagoga. 

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę 

w dokumentacji pedagoga. 

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych 

sprawcy i przekazuje sprawę  kierownikowi gospodarczemu, który ustala sposób  

 i termin naprawienia szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

 

  

 

Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych oraz 

substancji uzależniających 

 

 Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje: 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, 

szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne 

niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, 

alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”. 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez 

ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania 

niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego 

zabezpieczenia ( zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, 

gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się 

przedmiot przed dostępem innych uczniów). 
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2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący 

natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach 

dyrektora szkoły.  

3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza 

rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, 

pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania. 

4. Wychowawca  lub pedagog informuje o zdarzeniu  rodziców/ opiekunów 

prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje 

przedmiot  oraz  sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły. 

1. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja 

lub przedmiot zagrażający  zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub 

interweniujący nauczyciel wzywa policję. 

 

 

 

 

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie 

 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości 

bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.   

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej 

oceny sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie 

potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia  

o konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej.  

2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje 

rodziców dziecka  oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.  

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej 

sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca 

informację powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania 

dziecka ze szkoły.  

4. Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu 

pogotowia uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej 

przez dyrektora szkoły. 

 

5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka 

nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ 

opiekunów prawnych ucznia. 

 

Używanie przez uczniów substancji odurzających i uzależniających ( nikotyna, alkohol, 

narkotyki, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp. 

 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających 

 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych dzieci . 
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2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga, wychowawcę lub dyrektora szkoły.  

3. Pedagog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/ opiekunów prawnych 

ucznia i wzywa do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub 

niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami, zawiadamia 

policję. 

4. W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia pedagog 

lub dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia i policję. 

5. Pedagog odnotowuje zdarzenie w dokumentacji pedagoga szkoły. 

6. Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ 

opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych 

okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach zażywania środków odurzających, 

formie ukarania ucznia. 

7. W uzasadnionym przypadku pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

powiadamia policję. 

 

 

 

Postępowanie w sytuacji posiadania bądź stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia 

 

 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu i informuje o zdarzeniu wychowawcę 

klasy.  

2. Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców /prawnych opiekunów ucznia 

oraz odnotowuje fakt w dokumentacji pedagoga szkoły. 

3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowy z uczniem i 

jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o 

ustalonych okolicznościach zdarzenia, konsekwencjach palenia tytoniu, formie 

ukarania ucznia. 

 

 

 

 

Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych 

 

1. Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność w 

dzienniku  lekcyjnym i powiadamia telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych 

ucznia. O zaistniałym fakcie informuje wychowawcę klasy.  

2. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa 

ma na celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji  o  

konsekwencjach takiego postępowania i  formie ukarania ucznia. 
3. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia 

wychowawca wzywa  ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię 

zachowuje.  

4. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który 

przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi. 
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5. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony 

rodziców/ opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

podejmuje inne, przewidziane prawem czynności.  

6. Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego. 

  

Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach 

 

Zgodnie ze Statutem Szkoły, rozdz. VI, § 46, ust.5 dotyczącym zasad usprawiedliwiania 

nieobecności na lekcjach: Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy lub innemu 

nauczycielowi usprawiedliwienie za czas nieobecności natychmiast po powrocie do szkoły, 

ale nie później niż w ciągu tygodnia od momentu ustania absencji.  

 

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczeń ma godziny nieusprawiedliwione, co wpływa 

na ujemne punkty zachowania.  

Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie - uważane są za wagary. 

 

1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub 

całych  dni bez usprawiedliwienia każdorazowo informuje rodzica/prawnego 

opiekuna  o   absencji i ustala przyczynę nieobecności. 

2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia  

                 wychowawca wzywa   ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię  

                zachowuje. 

          3.  Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami  

                prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa ma  

               na celu przekazanie informacji  o  konsekwencjach opuszczania zajęć lekcyjnych, 

    formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców/ opiekunów prawnych do 

większej kontroli  nad dzieckiem.  

         

       4.   Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator społeczny, wychowawca powiadamia  

            o powyższej absencji ucznia również kuratora, a fakt odbycia rozmowy odnotowuje     

w dokumentacji pedagoga szkoły. 

          5.  Jeżeli sytuacja powtarza się, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który wzywa 

rodzica do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, wysyłając pisemne wezwanie 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  

 

         6. Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku dyrektor szkoły kieruje 

sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.  

 

 

Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza 

miejscem zamieszkania 

 

          1. Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje  

               natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia: 

a) poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a 

grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu 
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b) w miejscu zamieszkania opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję 

szkoły, która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun 

podejmuje poszukiwania. 

          2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki: 

 wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji, 

 uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania, 

 jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i 

udziela uczniowi upomnienia, 

 jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i 

informuje ucznia o sposobie ukarania, 

 informuje  rodziców/ opiekunów prawnych 

3. Jeśli  poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy            

informuje policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych. 

          4. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej  

               imprezie  turystycznej zostaje zawieszone.  

 

Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/ opiekunów i samowolne 

oddalenie się dziecka ze świetlicy 

 

  Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy    

  

1. Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe 

poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność. 

W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję 

szkoły.           

       2. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o  

           konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz  informuje o zaistniałym fakcie  

           rodziców/ opiekunów  prawnych oraz wychowawcę klasy.  

         3. W przypadku nieodnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie  

   dyrektora szkoły, rodziców /opiekunów prawnych. 

         4. Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą            

oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję. 

       5. Jeżeli zachowanie powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i   

 wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują działania          

zapobiegawcze. 
 

                                          Uczeń nieodebrany ze świetlicy 

          1. Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z  rodzicami/opiekunami prawnymi  

 dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich     

przybycia. 

          2. Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani  

               do  punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.   

          3.  W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi nauczyciel  

               doprowadza dziecko do miejsca jego zamieszkania. 

4. W przypadku niezastania w domu rodziców/prawnych opiekunów lub innej osoby    

dorosłej powiadamia policję, zapewniając dziecku opiekę do czasu jej przyjazdu. 

       5. Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora  
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   szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem 

działania.    

 

             Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

 

    1. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie  

wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/ opiekuna prawnego o przybycie do 

szkoły, wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu z rodzicem: wpis do 

zeszytu wychowawczego, kontakt telefoniczny, wizyta w domu. Podjęte działania 

dokumentuje w dzienniku lekcyjnym. 

    2. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/ opiekuna prawnego wychowawca  

        wysyła list polecony za potwierdzeniem odbioru.    

    3. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, 

wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły podejmuje dalsze 

przewidziane prawem działania. 

 

Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji ( wulgarne zachowanie w stosunku 

do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, brak reakcji na 

polecenia nauczyciela itp.) 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim 

rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/ opiekunów 

ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu korespondencji lub 

zeszytu przedmiotowego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z 

notatką.  

2.  W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel 

powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do sekretariatu 

ucznia z klasy. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza 

odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym. 

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami 

prawnymi i wymierza kary zgodnie z WSO. 

5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu  i w 

obecności nauczyciela prowadzącego i pedagoga przeprowadza rozmowę z uczniem 

oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadkach trudnych konsultuje się z 

zespołem wychowawczym w celu podjęcia działań zmierzających do 

zdyscyplinowania ucznia.  

 

 

 

Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole 

 

Zachowania agresywne uczniów i innych osób nieletnich w stosunku do rówieśników 

   
       1. Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem  

            i jeżeli jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala  

           okoliczności zdarzenia.           
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2. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach, a w  

    uzasadnionych przypadkach pedagoga. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym 

     i wymierza karę stosowną do zaistniałej sytuacji, zgodną z WSO.  

4. Wychowawca informuje poprzez wpis do zeszytu informacyjnego rodziców/ opiekunów       

prawnych ucznia o zdarzeniu i formie wymierzonej kary. 

5.  Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego,   

     który podejmuje inne działania: 

 przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców i policjanta ds. 

nieletnich, 

 wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię 

działań. Pedagog sporządza z podjętych działań notatki umieszczone w 

dokumentacji pedagoga. 

 6.  W sytuacji, kiedy  uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów,  

       pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje 

       wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka  wychowawczego zapobiegającego  

      demoralizacji ucznia. 

 

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  pedagoga oraz dyrektora szkoły i  

jeśli   jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły wzywa 

policję. 

2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące 

z przestępstwa i przekazuje policji.   

     3. Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie  

      okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji. 

4. Pedagog  powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza  

      notatkę w dokumentacji pedagoga.                

5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych         

prawem. 

  6. W sytuacjach wyjątkowych( zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w  

       godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel  

       bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie ( zdarzeniu) policję. 

 

Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 

 1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa   

pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia. 

 2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/  

     opiekunów prawnych ucznia.   

 3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i ustala 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji 

i rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w 

dokumentacji pedagoga. 
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Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, 

innych osób dorosłych przebywających w szkole. 

 

 1. Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub 

dyrektora szkoły.  

2. Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę w    

dokumentacji pedagoga. 

 3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje o  

     zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

 4. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu 

wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. 

 5.  Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego. 

 6. W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, nieobecności dyrektora,  w godzinach zajęć  

    popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o 

zdarzeniu policję.  

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec 

ucznia 

 

 1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor 

szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające. 

2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i 

informuje o nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica i 

umieszczoną w dokumentacji zdarzeń. 

 

 

Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych 

przebywających na terenie szkoły wobec uczniów 

 

        1.  Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego 

             i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.  

  2.  Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

  3.  W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor  

       szkoły zawiadamia policję. 

  4.  W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć  

       popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia 

policję. 

 

 

Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych  podczas 

zajęć szkolnych   

       

W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów  z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć 

pozalekcyjnych. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i  schowane. 
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W szczególnych sytuacjach, nauczyciel może udzielić zgody na skorzystanie przez ucznia z 

telefonu komórkowego podczas zajęć.  (§ 46 pkt 2 ust. 8 rozdział 6 statutu szkoły) 

 

1. Wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego o warunkach 

korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas 

pobytu w szkole. 

      2   Nauczyciel, który stwierdzi, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych  

          urządzeń elektronicznych podczas zajęć, ustnie upomina ucznia i wydaje polecenie  

          wyłączenia i złożenie urządzenia w depozycie w sekretariacie szkoły . 

3.  Nauczyciel lub wychowawca informuje o zdarzeniu  rodziców / opiekunów  

    prawnych ucznia. 

 

 

 

Postępowanie wobec ofiar przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie 

 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o 

tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem,  w zależności od sytuacji, 

przeprowadza rozmowę z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu 

wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do 

rozpoznania sprawy. 

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z 

rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy 

wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego 

postępowania i wskazuje formy pomocy.  

 

     4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również 

          rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.  

5. Jeżeli  podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest  

  ofiarą przemocy,  pedagog informuje  policję i sąd rodzinny. Sporządza notatkę w 

dokumentacji pedagoga. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach 

niezwłocznie informuje kuratora. 

     

  

    

   

Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy 

 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje                        

o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga. 

2. Wychowawca w porozumieniu z  pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą  

           cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia                                  

           i ewentualnych świadków.  

3. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody             

i  jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem  informuje o zdarzeniu rodziców/ 

opiekunów   prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni). 
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5. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie            

z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO. 

 

6.  W innych  przypadkach pedagog w  porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia 

policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga. 

     7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są  

           wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

 

  

 

 Procedura postępowanie w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy 

 
1.Nauczyciel, pielęgniarka lub inny pracownik szkoły, który dowiedział się (lub ma 

podejrzenia), że uczennica jest w ciąży niezwłocznie informuje o tym wychowawcę klasy. 

Wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły  i pedagogowi szkolnemu. 

2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły spotykają się, aby zebrać więcej 

informacji o uczennicy oraz o jej sytuacji rodzinnej.                                                                                                    

3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się 

ustalić, czy rodzice już wiedzą o jej ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa 

(gwałtu). W tym przypadku należy powiadomić organy ścigania.                                                                                                                  

4. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły ustalają formy pomocy, jakie 

zaproponują uczennicy oraz szczegóły dotyczące sposoby przeprowadzania rozmowy             

z uczennicą i jej rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

5. W sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni nie wiedzą jeszcze o ciąży i uczennica boi 

się im o tym powiedzieć, może prosić o pośredniczenie w poinformowaniu ich o swojej 

sytuacji. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym podejmują stosowne 

działania z zachowaniem szczególnej ostrożności i dyskrecji. 

6. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły informuje uczennicę             

i jej rodziców lub opiekunówprawnych o możliwych formach pomocy ze strony szkoły. 

Wyjaśnia szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z przedstawionych form 

pomocy. Odpowiada na pytania i wątpliwości. 

7. Uczennica z rodzicami lub opiekunami prawnymi podejmują -w ustalonym terminie -

decyzję w sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują 

wychowawcę klasy i dyrektora. 

8. Wychowawca klasy, dyrektor i rodzice lub opiekunowie prawni uczennicy podejmują 

działania niezbędne do przyznania uczennicy -zależnie od dokonanego wyboru -nauczania 

indywidualnego lub indywidualnego toku nauki. 

9. Wychowawca klasy i pedagog szkolny uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia uczennicy       

i jej rodzinie pomocy  i wsparcia materialnego–wnioskując do MGOPS, psychologicznego, 

organizacyjnego. Podejmują działania, w tym kształtujące pozytywne postawy rówieśników 

(np. spotkania ze specjalistami, warsztaty kształtujące postawy empatii i tolerancji).                                

10. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym sposobie 

postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji oraz o tym, że nauczyciele są 

zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców.                                                                                

11. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką 

przeprowadzają zajęcia lub warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w 

związku z zaistniałą sytuacją. Mogą ponadto przeprowadzić, np.z udziałem lekarza lub innego 
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specjalisty, zajęcia podnoszące poziom wiedzy z zakresu świadomej prokreacji, inicjacji 

seksualnej, antykoncepcji.                         

12. Wychowawca i wyznaczeni nauczyciele wdrażają uzgodniony z uczennicą sposób 

realizacji obowiązku nauki. 

 

Procedura przedłużenia okresu nauki 

 
Podstawa prawna: 

 

-Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 w sprawie ramowych planów nauczania 

dla szkół publicznych (Dz. U.  z 2017, poz. 703) 

-Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. 
U.  z 2017, poz. 1578) 

-Statut szkoły  

§ 1 

1. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki: 

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym. 

§ 2 

1.Wniosek o przedłużenie uczniowi okresu nauki (zał. 1) należy złożyć w sekretariacie 

szkolnym w terminie: 

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca grudnia w klasie III, 

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca grudnia w klasie VIII. 

2.Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1 są:  

1) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,  

2) wychowawca klasy, 

3) członkowie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

§ 3 

1.Wniosek o  przedłużenie okresu nauki podlega zaopiniowaniu przez zespół w składzie:  

1) wychowawca klasy,  

2) pedagog/psycholog szkolny, 

3) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem, 

4) specjaliści-terapeuci. 
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2. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej wydaje opinię w terminie 7 dni od daty 

przekazania wniosku zespołowi. 

3.Opinia rekomendująca przedłużenie uczniowi okresu nauki powinna zawierać analizę  

osiągnięć edukacyjnych ucznia i wskazywać na uzasadnioną potrzebę przedłużenia etapu  

edukacyjnego. Opracowuje się ją na podstawie rozpoznanych indywidualnych potrzeb  

rozwojowych i edukacyjnych ucznia, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych.  

4.Wniosek o wydłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu przedstawia Radzie 

Pedagogicznej wychowawca klasy lub osoba koordynująca pracę zespołu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5.Do wniosku załącza się pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów ucznia  

(zał. 2) oraz opinię zespołu  pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zał. 3). 

§ 4 

1.Decyzję o przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu oraz zgody      

rodziców ucznia (zał.  4). 

2. Decyzję, o której mowa w ust.1 podejmuje się nie później niż:  

1) do końca lutego danego roku szkolnego w klasie III,  

2) do końca lutego danego roku szkolnego w klasie VIII. 

                                                                        § 5 

1.W protokole klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej umieszcza się zapis 

informujący, którym uczniom przedłużono okres nauki.  

2.Wychowawca klasy wpisuje do arkusza ocen adnotację dotyczącą przedłużenia danemu  

uczniowi okresu nauki,  wpisując numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej. 

§ 6 

1. Uczeń, któremu wydłużono etap nauki, nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje  

promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego.  

2. Szkoła, o ile zachodzi taka potrzeba, może wydać uczniowi zaświadczenie dotyczące  

przebiegu nauczania.  

3. Komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem procedury przedłużenia okresu 

nauki składa się do teczki ucznia i przechowuje w gabinecie pedagoga szkolnego.  

 


