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PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ W BYCZYNIE  

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA  
ORAZ W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH 

obowiązujące po zmianach od 05.04.2016r. 
 
WSTĘP 
 
Wychowanie jest skomplikowanym procesem kształtowania dojrzałej osobowości 
człowieka, w którym świadomie powinni brać udział przede wszystkim rodzice oraz 
Szkoła. Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swych dzieci 
posiadają rodzice, a Szkoła wspiera ich w dziedzinie wychowania. Aby jednak 
proces wychowawczy przebiegał skutecznie, musi być zachowana spójność 
oddziaływań wychowawczych rodzin, szkołą i innymi instytucjami wspierającymi ten 
proces. 
 
 
 
POJECIE SYTUACJI TRUDNEJ WYCHOWAWCZO 
 
Sytuacja trudna wychowawczo zachodzi wówczas, gdy nauczyciel nie potrafi poradzić sobie z 
niewłaściwymi postawami uczniów, dezorganizującymi pracę na zajęciach lekcyjnych i poza nimi, 
a także utrudniającymi realizację i przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także 
sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. 
 
 
 
CELE PROCEDUR: 
 
1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły 

w sytuacjach trudnych.   
2. Wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych)   
3. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie 

działań profilaktycznych.   
4. Wypracowanie metod współpracy ze  środowiskiem rodzinnym ucznia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 

 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z 
nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 
roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.  
Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zabiera i 
utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a 
także wykonuje czynności zalecone przez sędziego rodzinnego.  
Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 
Komendanta Głównego policji z 16 czerwca 1997 roku w sprawie form i metod 
działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 
nieletnich.  
Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole 
zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego 
dokumentu szkoły i placówki podejmuj ą działania interwencyjne polegające na 
powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy 
dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.  
Pozostałe akty prawne:  

1. Ustawa z dnia 24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii   
2. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.   
3. Ustawa z dnia 06.04.1990 roku o policji  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 

ZASADY DYSCYPLINOWANIA UCZNIÓW 
 
 
 
KROK I  
Rozmowa- której celem jest uświadomienie uczniowi jego zachowania, pomoc w 

odreagowaniu poprzez rozmowę i wsparcie ucznia w poszukiwaniu zachowania, które będzie 
akceptowane 
 
KROK II  
Proces doradczy- uczeń nie zmienia swojego postępowania pod wpływem rozmowy z 
nauczycielem, pedagogiem szkolnym, w związku z czym należy podpisać z nim kontrakt, w 
którym uczeń zadeklaruje zmianę swojego postępowania, w przeciwnym razie będzie musiał 
ponieść konsekwencje ustalone wspólnie z nauczycielem/pedagogiem 
szkolnym/wychowawcą/dyrektorem szkoły i zapisane w kontrakcie. Kontrakt na tym etapie 
może być podpisany w obecności rodzica, ale nie musi. Jeśli uznamy, że zachowanie ucznia 
już na tym etapie wymaga powiadomienia rodziców i wspólnego ustalenia warunków 
kontraktu, wtedy kontrakt podpisuje zarówno uczeń jak i rodzic. 
 
KROK III  
Wyciąganie konsekwencji- jeśli zachowanie ucznia mimo podpisania kontraktu nie ulega 
poprawie przechodzimy do wyciągnięcia konsekwencji, na które umówiliśmy się z uczniem. 
O tym fakcie bezwzględnie muszą być poinformowani rodzice ucznia. 
 
Nie w każdym przypadku przewinień uczniowskich należy stosować krok po kroku powyższe 
zasady, gdyż są sytuacje, które wymagaj ą natychmiastowej interwencji i wyciągania konsekwencji 
np. w postaci uwagi negatywnej bądź naprawienia wyrządzonej szkody, zadośćuczynienie 
pokrzywdzonej osobie lub w sytuacji kryzysowej natychmiastowe powiadomienie rodziców, policji. 
 
 
 
 
KONSEKWENCJE MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA ZGODNIE Z 
REGULAMINEM SZKOLNYM ORAZ KONWENCJI PRAW DZIECKA 
 
· uwaga negatywna 
· wezwanie rodzica 
· zawieszenie w przywilejach ucznia 
· areszt szkolny (odrabianie lekcji, nadrabianie zaległości spowodowanych nieuważaniem 

na lekcji) 
· naprawienie wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienie osobie pokrzywdzonej 
· przygotowanie i wygłoszenie referatu 
· powiadomienie policji, sądu do spraw nieletnich w sytuacjach kryzysowych 
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Wykaz procedur:  

1. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony 
uczniów.   

2. Postępowanie w sytuacjach agresywnego zachowania pracownika szkoły 
wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie 
mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).   

3. Postępowanie w sytuacjach posiadania przedmiotów niedozwolonych na 
terenie szkoły (ostre narzędzia, nóż, żyletka, kastet itp.).   

4. Postępowanie w przypadku używania telefonu komórkowego przez ucznia.   
5. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie 

lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne 
rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).   

6. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub 
pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, rzucanie przedmiotami, 
agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub 
pracownika szkoły itp.)   

7. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej 
własności.   

8. Procedura 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.   

9. Procedura przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 
znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.   

10. Procedura przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 
przypominającą wyglądem narkotyk.  

11.Postępowanie przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje 
przypominające narkotyk.  

12.Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia. 
13.Procedura postępowania w przypadku kradzieży.  
14.Procedura postępowania. Sytuacja – wypadek w szkole lub na terenie szkoły. 
15..Procedura w sytuacji wagarów ucznia.  
16.Procedura postępowania w przypadku ciąży nieletniej.  
17.Procedura postępowania w przypadku dokonania próby samobójczej ucznia 

na terenie szkoły.  
18.Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (z wyjątkiem 

śmierci samobójczej)  
19.Procedura postępowania w przypadku konieczności zawiadomienia o śmierci 

ucznia.
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20. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja 

dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 
przebywającego na zajęciach w szkole.   

21. Procedura postępowania w razie alarmu pożarowego.   
22. Procedura postępowania w razie alarmu związanego z zagrożeniem 

terrorystycznym.  
23. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły 

 
 
 
I. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZACHOWANIA 

AGRESYWNEGO ZE STRONY UCZNIÓW  
 

1. W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, 
agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i 
zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie 
danego faktu najbliżej znajdującej się osobie dorosłej:   

pracownikowi szkoły 
nauczycielowi   

wychowawcy   
pedagogowi szkolnemu  

 
 
 
Pracownik szkoły, nauczyciel  
1. Zdecydowanie, stanowczo, nie wdając się w dyskusje całkowite przerwanie 

negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.   
2. Rozdzielenie stron.   
3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako 

osoby interweniującej.   
4. Ocena zagrożenia i podjecie decyzji o rodzaju dalszej interwencji.   
5. Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia.   
6. Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczności.   
7. Wezwanie wychowawcy (w przypadku jego nieobecności pedagoga, zastępcy 

dyrektora lub dyrektora).   
8. Powiadomienie pedagoga szkoły o zaistniałym zdarzeniu.   
9. Powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu.   
10. Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistniałe go zdarzenia.   
11. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia – poinformowanie go o 

poważnym naruszeniu obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku 
postępowania.  
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Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły 
1. Rozmowa z rodzicami – poinformowanie ich o zaistniałym fakcie.   
2. Ustalenie okoliczności zdarzenia – wysłuchanie stron.   
3. W przypadku poważnego wykroczenia – wezwanie policji i przeprowadzenie 

rozmowy z uczniem w obecności rodziców i wychowawcy.   
4. Upomnienie dyrektora szkoły – odpowiedni zapis w ze szycie uwag.   
5. Obniżenie oceny z zachowania.  
 
II. Procedury postępowania w sytuacji agresywnego zachowania pracownika 

szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub 
zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych) 

 
1. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły 

przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.   
2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjecie przez dyrektora szkoły 

postępowania dyscyplinarnego – powiadomienie odpowiednich organów 
zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela.  

 
III. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na 

terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.) 
 
Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do: 
1. Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu.   
2. Powiadomienie wychowawcy klasy.   
3. W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie 

regulaminu szkolnego; w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu 
może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia dyrekcji szkoły i podjecie 
działania zmierzającego zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom – 
odizolowanie ucznia.   

4. Wezwanie rodziców do szkoły, poinformowanie o konsekwencjach czynu.   
5. Wezwanie policji.   
6. Rewizja przeprowadzona przez policję w obecności rodziców ucznia.   
7. Powiadomienie kuratora sądowego gdy uczeń jest pod jego opieką.   
8. Obniżenie oceny z zachowania. 
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IV. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu 

komórkowego. 
1. Uczeń nie może używać telefonu komórkowego podczas lekcji.   
2. W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego na lekcji każdy 

nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon. Telefon jest przekazany 
dyrekcji szkoły do depozytu.   

3. Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic lub prawny 
opiekun ucznia.   

4. Uczeń, któremu odebrano telefon otrzymuje odpowiedni wpis w zeszycie 
uwag.   

5. W przypadku gdy uczeń używający telefonu komórkowego na lekcji nie odda 
go nauczycielowi mimo, ze zostanie o to przez niego poproszony, otrzymuje 
naganę wychowawcy klasy.   

6. Wychowawca klasy powiadamia rodziców o zaistniałym  fakcie.  
 
V. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie 

lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, głośne rozmowy, 
spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)  

 
Nauczyciel 
1. Słowne zwrócenie uwagi na niewłaściwe postępowanie ucznia.   
2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.   
3. W przypadku konfliktu między uczniami rozdzielenie stron.   
4. W przypadku braku reakcji ze strony uczniów – poinformowanie o dalszych 

konsekwencjach.   
5. Powiadomienie wychowawcy klasy.   
6. Powiadomienie pedagoga szkolnego.  
 
Wychowawca 
1. Rozmowa wychowawcy klasy, zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie   

i dalsze konsekwencje.   
2. W przypadku powtórzenia si ę zachowania lub czynu o dużej szkodliwości – 

upomnienie, sporządzenie odpowiedniej adnotacji.   
3. W każdym przypadku powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów).   
4. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela, wychowawcy, 

powiadomienie pedagoga.   
5. Obniżenie oceny z zachowania.   
6. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły. 
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VI. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub 

pracownika szkoły (wyzwiska, groźby, rzucanie przedmiotami, agresja 
fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela, pracownika 
szkoły itp.) 

1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców  i ew. kuratora sadowego.   
2. Przeprowadzenie rozmowy przez dyrektora szkoły ze sprawcą.   
3. Powiadomienie policji i sądu rodzinnego.   
4. Obniżenie oceny z zachowania oraz odpowiedni wpis.   
5. Nagana dyrektora szkoły.  
 
VII. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej 

własności. 
1. Interwencja – powstrzymanie sprawców.   
2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z 

wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie 
czynności mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec 
rodziców sprawców/sprawcy.   

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną 
informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich 
obecności.   

4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.   
5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji 

materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.   
6. Obniżenie oceny z zachowania.  
 
VIII. 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. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.   
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiek uczniów) ucznia i 

przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 
uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, 
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców za ś 
bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 
profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 
specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.   

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie wstawi ą się do szkoły, a nadal z 
wiarygodnych źródeł napływaj ą informację o przejawach demoralizacji ich 

 

 



 10 

 
 
 

dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd 
rodzinny lub policję.  

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki 
oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 
spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia s ąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 
postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

 
 
 
IX. 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  

 
1. W razie konieczności odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów 

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

2. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela pierwszej pomocy, wzywa 
pogotowie ratunkowe.   

3. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych 
opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze 
szkoły.   

4. 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 zagrożenia lub zagraża 
życiu lub zdrowiu innych osób.   

5. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość 
przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, na czas niezbędny do 
wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O tym fakcie zawiadamia się 
rodziców/opiekunów oraz s ąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.   

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 
znajduje się pod wpływem narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor ma 
obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.   

7. W każdym tego typu przypadku uczeń otrzymuje naganę. 
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X. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk.   
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby 

zabezpiecza substancję przed dostępem do miej osób niepowołanych oraz 
ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to 
możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 
substancja należy.   

2. O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać 
policję.   

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  
 
 
 
XI. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 

substancje przypominającą narkotyk 
1. Powiadomienie dyrekcji szkoły.   
2. Nauczyciel w obecności innej osoby (pedagoga, wychowawcy, dyrekcji) ma 

prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję. Nauczycielowi 
nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – 
jest to czynność zastrzeżona dla policji.   

3. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, 
szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji.   

4. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/opiekun ów ucznia i wezwanie 
do natychmiastowego stawienia się w szkole.   

5. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania substancji – policja w obecności 
rodziców ucznia przeprowadza rewizję.   

6. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i 
jego rodzicami.   

7. Udzielenie uczniowi nagany i obniżenie oceny z zachowania.   
8. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.  
 
XII. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia 
1. Zgłoszenie tego faktu pedagogowi i wychowawcy klasy.   
2. Wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców/opiekun ów ucznia oraz 

dyrekcję.   
3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w 

obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez 
osoby niepełnoletnie.   

4. Udzielenie upomnienia i odpowiedni zapis w zeszycie klasowym. 
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XIII. Procedura postępowania w przypadku kradzieży 
1. Rozmowa wychowawcy z uczniem celem ustalenia przyczyn kradzieży.   
2. Poinformowanie pedagoga szkolnego i dyrekcji szkoły o zaistniałej sytuacji.   
3. Wezwanie do szkoły rodziców/opiekunów ucznia i prze  kazanie im informacji.   
4. Sporządzenie zapisu w zeszycie klasowym oraz dokumentacji pedagoga.   
5. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualne pokrycie 

kosztów skradzionego przedmiotu.   
6. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym fakcie policję.   
7. Dalszy tok postępowania prowadzi policja.  
 
 
 
 
XIV. Procedura postępowania. Sytuacja – wypadek w szkole lub na terenie 

szkoły 
 
1. Udzielenie pierwszej pomocy.   
2. Wezwanie lekarza lub karetki pogotowia.   
3. Zawiadomienie rodziców o wypadku.   
4. Obserwacja poszkodowanego do momentu przyjazdu karetki pogotowia.   
5. Poinformowanie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego o zaistniałym 

wypadku.   
6. Dalsze postępowanie prowadzi dyrektor szkoły zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach.  

 
XV. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia 
 
1. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia, wychowawca 

telefonicznie powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o nieobecnościach – 
ustala przyczyny nieobecności.   

2. W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca 
wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.   

3. O tym fakcie powiadamia pedagoga szkolnego.   
4. W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca i pedagog 

przeprowadzają rozmowę z uczniem, informują o konsekwencjach, jeśli dany 
czyn będzie się powtarzał.   

5. Udzielenie upomnienia oraz sporządzenie odpowiedniego zapisu w 
dokumentacji.  
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6. W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia 

dłuższej niż tydzień wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami 
ucznia i ustalenie przyczyny nieobecności.   

7. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z 
rodzicami ucznia – po dwóch tygodniach nieobecności wychowawca wysyła 
pisemne zawiadomienie do rodziców/opiekunów ucznia o absencji ucznia i nie 
realizowaniu przez niego obowiązku szkolnego.   

8. Poinformowanie dyrektora szkoły o nie realizowaniu obowiązku szkolnego 
ucznia.   

9. W przypadku braku reakcji rodziców/opiekunów ucznia na przedłużające się 
wagary wszczęcie postępowania administracyjnego egzekucja realizacji 
obowiązku szkolnego przez organ prowadzący.   

10. Dalsze postępowanie prowadzi organ prowadzący.  
 
XVI. Procedura postępowania w razie ciąży nieletniej 
 
1. W przypadku podejrzenia ciąży u nieletniej uczennicy wychowawca lub inny 

nauczyciel przeprowadza z dziewczynką dyskretną rozmowę potwierdzającą 
ewentualny jej odmienny stan.   

2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń ciąży u nieletniej należy wezwać jej 
rodziców lub prawnych opiekunów w celu poinformowania o tym fakcie oraz o 
konieczności wizyty dziewczynki u lekarza ginekologa.   

3. Jeśli lekarz pisemnie potwierdzi ciążę dziewczynki należy otoczyć uczennicę 
opieką i zgodnie z ustawą o ochronie płodu ludzkiego zapewnić niezbędną 
pomoc do ukończenia edukacji.   

4. Z powodu ciąży uczennica ma prawo do zwolnienia lekarskiego z zajęć 
wychowania fizycznego lub wszystkich zajęć szkolnych. W przypadku porodu 
lub połogu ma prawo do urlopu macierzyńskiego, którego udziela dyrektor 
szkoły. Uczennica na wniosek rodziców/opiekunów może być skierowana na 
indywidualny tok nauczania.   

5. W miarę możliwości należy zapewnić uczennicy terminowe wywiązywanie się 
z obowiązków szkolnych oraz opiek ę i pomoc psychologiczno –pedagogiczną, 
a trudnych sytuacjach także pomoc socjalną.   

6. Każdy przypadek ciąży nieletniej poniżej 15 roku życia należy zgłosić do 
prokuratury. 
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XVII. Procedura postępowania w przypadku dokonania próby samobójczej 

ucznia na terenie szkoły 
 

· Działania uprzedzające, zapobiegawcze: 


a) omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej,   
b) upowszechnienie procedur przewidywania prób samobójczych,   
c) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy 

ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji.   
· Działania interwencyjne: 


a) ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia,   
b) nie pozostawiaj ucznia samego,   
c) usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru,   
d) bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce,   
e) zbierz wstępne informację o okolicznościach zdarzenia,   
f) wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli jest potrzeba,   
g) zadbaj, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie,   
h) towarzysz uczniowi – jesteś dla niego ważny,   
i) zawiadom dyrekcję szkoły – dyrektor zawiadamia Wydział Edukacji Urzędu 

Miasta,   
j) dokonaj szybkiej oceny zagrożeń, np. wg klucza:   

- ryzyko umiarkowane – np. uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi jak to 
zrobi, nie było wcześniejszych prób   
- duże ryzyko – np. wystąpiły czynniki przed wypadkowe, uczeń mówi jak to 
zrobi, były wcześniejsze próby   
- ekstremalne ryzyko – np. wystąpiły wskaźniki przed wypadkowe, uczeń 
dokonał samookaleczenia, podjął prób ę nieudanego zamachu samobójczego 
lub inne działania zagrażające zdrowiu lub życiu  

 
1. Nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego, informuje o 

wynikach swojej oceny sytuacji; w razie potrzeby podejmuje niezwłoczne 
działania w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego, w szczególności 
wzywa odpowiednie służby oraz zapewnia w miarę możliwości opiekę.   

2. Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów ucznia.   
3. Dyrekcja szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustal a strategię działania 

uzależniając ją od oceny sytuacji.   
4. Chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami stresującymi (np. 

kontakt z mediami, świadkami, itp.) 
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· Działania naprawcze: 

1. Dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana 

osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi.   
2. Bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z PPPP lub placówką opieki 

zdrowotnej.   
3. Podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, 

zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi.  
 
XVIII. Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za 

wyjątkiem śmierci samobójczej) 
 
1. Działania uprzedzające:   

a) Omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej,   
b) Omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu 

pourazowego na forum Rady Pedagogicznej   
2. Działania interwencyjne:   

a) Poinformowanie nauczycieli, wychowawców,   
b) Przypomnienie zasad dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy 

odreagowania – na godzinach wychowawczych,   
c) Poinformowanie uczniów na forum klasy,   
d) Stworzenie możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.   

3. Działania naprawcze:   
a) Oceń potrzeby – monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwróć uwagę na uczniów, u 
których stwierdzasz  

 
Działania naprawcze:  
1. Dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana 

osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami 
życiowymi.   

2. Bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z PPPP lub placówką opieki 
zdrowotnej.   

3. Podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, 
zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi. 
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XIX. Procedura powiadamiania nauczycieli w przypadku konieczności 

zawiadomienia o śmierci ucznia 
 
1. Powiadomienie o śmierci zawsze powinno się odbywać twarzą w twarz.   
2. Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełniać następujące warunki:   

a) dostarczyć niezbędne informację,   
b) udzielić pierwszego wsparcia rodzinie,   
c) ochronić godność,   
d) okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.   

3. Powiadomienie powinno odbywać się w czasie możliwie jak najkrótszym od 
ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych.   

4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą 
powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby 
serca, krążenia, cukrzyca itp.), które s ą istotne do przewidywania sposobu 
reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w 
sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto 
przygotować wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić w razie 
potrzeby natychmiastową interwencję lekarską.   

5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie 
osoby. Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby 
powiadamianej. Powiadamianie powinno odbywać się na terenie przyjaznym 
osobie powiadamianej.   

6. Zawiadamianie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić 
współczucie, przykrość i zrozumienie.   

7. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakie będzie 
wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia 
się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. Należy 
unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących 
się do drugorzędnych elementów sprawy.   

8. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego.   
9. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich 

zmarłego. 
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XX. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja 

dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 
przebywającego na zajęciach w szkole  

 
1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje 

się legitymacją służbową.   
2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta 

celem sporządzenia własnej dokumentacji.   
3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia.   
4. Pedagog szkolny lub wychowawca sprowadza nieletniego do gabinetu 

dyrektora, gdzie policjant informuje go o przyczynach przybycia i 
czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą np. 
przesłuchanie.   

5. Policja informuje rodziców/opiekunów prawnych nieletniego o wykonanych 
czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub 
komisariatu policji, celem uczestniczenia w czynnościach.   

6. Dyrektor szkoły telefonicznie informuje rodziców o podjętych działaniach 
względem ich dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu 
telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich 
zamieszkania.   

7. W przypadku niemożliwości uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu 
nieletniego, dyrektor wyznacza pedagoga szkolnego lub wychowawcę do 
uczestnictwa w czynnościach, które s ą przeprowadzane w szkole lub w 
jednostce Policji.   

8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru 
przekazuje nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku 
gdy czynności wykonywane są w obecności pedagoga szkolnego, po ich 
zakończeniu policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania.   

9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej 
Izbie Dziecka policjant informuje o tym rodziców, pedagoga szkolnego.   

10. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego ucznia na 
terenie szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniać sprawy. 
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UWAGA:  
Zgodnie przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest: o 

Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 
psychotropowych. 

o Wprowadzanie do obrotu środków odurzających.  
o Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz 

nakłanianie do użycia.  
o 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.  
Jeśli 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. 304Kpk)  
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.  
O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia wychowawcy informują 
rodziców na zebraniach z rodzicami.  
O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia wychowawcy informują 
rodziców na zebraniach z rodzicami. 
 
 

 
XXI Procedura postępowania w razie alarmu pożarowego. 
 
1. Alarm sygnalizuje się pięcioma krótkimi dzwonkami.   
2. Nauczyciele i pracownicy szkoły muszą zadbać o to, aby zostały zamknięte 

wszystkie okna i wyłączone wszystkie urządzenia z prądu.   
3. Uczniowie zostawiają wszystkie rzeczy w klasie, sprawnie i szybko 

opuszczają pomieszczenia i ewakuują się z budynku.   
4. Nauczyciel zabiera ze sobą tylko dziennik lekcyjny, po to, aby po 

opuszczeniu budynku sprawdzić obecność- zweryfikować, czy wszyscy 
uczniowie opuścili budynek szkolny. 
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XXII Procedura postępowania w razie alarmu na wypadek zagrożenia 

terrorystycznego (informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego) 
 
1. Dyrektor szkoły lub osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie ewakuacji 

wchodzi do klasy i podaje nauczycielowi hasło.   
2. Nauczyciel musi zadbać, aby zostały otwarte okna, a wszelkie urządzenia 

zostały odłączone z sieci.   
3. Wszyscy wyłączają telefony komórkowe.   
4. Uczniowie i nauczyciele zabierają ze sobą wszystkie swoje rzeczy, sprawnie i 

szybko opuszczają pomieszczenia i ewakuują się z budynku.   
5. Nauczyciel po opuszczeniu budynku sprawdza obecność- weryfikuje, czy 

wszyscy uczniowie opuścili budynek szkolny.  
 
 
 
XXIII  Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren 
szkoły 
 

1. Niezwłocznie zawiadomić Policję o zaistniałym zdarzeniu (każdy pracownik 
szkoły). 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły który zauważy napastnika alarmuje 
osoby przebywające na terenie szkoły ustalonym sygnałem dźwiękowym tj. 3 
krótkie dzwonki. 

3. Nauczyciele w miarę możliwości tj. w przypadku bezpośredniej bliskości 
wyjścia z dala od źródła zagrożenia przeprowadzają ewakuacje uczniów, 
poza rejon zagrożenia. 

4. W przypadku zarządzenia ewakuacji nauczyciele i inni pracownicy szkoły:  
- zostawiają wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się 

znajdują 
- korzystają z wyznaczonej drogi ewakuacji 
- nie korzystają z wind 
- po drogach ewakuacyjnych poruszają się szybko, unikają 

blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy tez 
gwałtownego napierania na poruszających się z przodu 

- zachowują ciszę, spokój, rozwagę. 
- Udzielają pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym 
- Ostrzegają o niebezpieczeństwie 

5. Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły: 

- zamykają drzwi od środka 
- zastawiają drzwi ciężkimi przedmiotami 
- wyłączają wszystkie światła 
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- wyłączają/wyciszają wszystkie urządzenia elektroniczne 
- polecają uczniom położyć się na podłodze z dala od 

drzwi i okien 
- zachowują ciszę 
- jeżeli jest to możliwe udzielają pierwszej pomocy 

poszkodowanym 
 

6. Podczas działań służb ratowniczych nauczyciele i inni pracownicy szkoły:  
- zachowują spokój 
- jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie 

otwieraj drzwi- służby zrobią to same.   
- Stosuj się do wszystkich poleceń 
- Nie trzymaj nic w rękach  
- Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji 
- Unikaj gwałtownych ruchów. Alarmujących gestów 
- Poddaj się kontroli bezpieczeństwa 
- Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub 

ofiarach przekaż je służbom ratowniczym 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Katarzyna Jóźwiak 
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