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Podstawy prawne stosowanych procedur 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

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

3. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

 i wyrobów tytoniowych  

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

alkoholizmowi 

5. Ustawa  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  z  dnia  29  lipca  2005  r. 

6. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

7. 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 

8. Kodeks Karny 

9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‐ Kodeks postępowania karnego.  

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

11. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie  

metod  i  form  wykonywania  zadań  przez  policjantów  w  zakresie  przeciwdziałania  

demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich 

12. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r 

Cele 
 Wyznaczanie jasnych i czytelnych reguł postępowania w sytuacjach kryzysowych 

 Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania 

 Socjalizacja uczniów 

 Zwiększenie wychowawczej roli szkoły 

 Wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą 
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Procedury 

I. Zachowania trudne i destrukcyjne 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zakłócania toku  

zajęć dydaktycznych 

1. Jeśli zachowanie ucznia nie pozwala nauczycielowi na realizację lekcji należy upomnieć ucznia 

słownie, używając jasno sformułowanego komunikatu typu „ja” (np. JA nie mogę prowadzić 

lekcji, GDY TY/KIEDY TY chodzisz po klasie/głośno rozmawiasz. OCZEKUJĘ, że przestaniesz tak 

robić.) 

2. Jeśli to nie skutkuje należy podjąć działania zmierzające do przerwania niepożądanego 

zachowania. 

3. Zastosować sankcję – wpisanie uwagi do dziennika. 

4. Po lekcji poprosić ucznia o pozostanie w sali i omówić z nim zaistniałą sytuację (celem jest 

uświadomienie uczniowi, że zachował się niewłaściwie oraz przekonanie go, że warto zmienić 

swoją postawę). 

5. Gdy uczeń nadal zachowuje się niezgodnie z obowiązującymi zasadami, powiadomić 

wychowawcę klasy, ten podejmuje pracę indywidualną z uczniem. Odnotowuje ten fakt w 

swojej dokumentacji. 

6. W przypadku braku poprawy w zachowaniu wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia, 

ewentualnie podpisuje kontrakt dotyczący zachowania ucznia na danej lekcji. 

7. Jeśli zasądzone sankcje nie są przez ucznia przestrzegane, a niepożądane zachowanie 

powtarza się, należy poinformować pedagoga/psychologa szkolnego o zaistniałym fakcie. 

8. Jeżeli uczeń w rażący sposób naruszył zasady obowiązujące w szkole, pedagog/psycholog 

powiadamia dyrektora/wicedyrektora i wzywa rodziców do natychmiastowego stawienia się 

w szkole.  

9. Jeżeli przyczyną zakłóceń były przypadki opisane w innych procedurach postępowań, należy 

postępować wg tych procedur. 

10. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom ( np. wychowawcom, których uczniowie 

popełnili właśnie wykroczenie). 

 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku sytuacji  bójki 

1. Nauczyciel ma obowiązek podjąć próbę rozdzielenia uczniów,  zabezpieczyć uczniów, w razie 

potrzeby zawiadomić pielęgniarkę. W przypadku dotkliwego pobicia, zagrażającego zdrowiu 

 i życiu dziecka, zawiadomienie dyrektora, pielęgniarki lub wezwanie pogotowia  

z natychmiastowym wezwaniem rodziców  i policji.  

2. Odbyć rozmowę z uczniem/ uczniami . 

3. Powiadomić wychowawcę lub pedagoga (psychologa) w przypadku jego nieobecności. 

4. Powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji (jeśli doszło do dotkliwego pobicia rodzice muszą 

przyjechać do szkoły). Omówić z nimi zaistniałą sytuację oraz zapoznać z podjętymi 

działaniami interwencyjnymi oraz sankcjami. 

5. Jeśli sytuacja tego wymaga, zawiadomić policję lub sąd rodzinny. 
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6. Objęcie na terenie szkoły pomocą ofiary oraz sprawcy przez 

wychowawcę/pedagoga/psychologa szkolnego lub skierowanie na terapię do placówki 

pozaszkolnej. Monitorowanie sytuacji. 

7. W przypadku braku poprawy w zachowaniu sprawcy, należy powiadomić odpowiednie 

instytucje o zaistniałej sytuacji. 

Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji agresywnego 

zachowania dziecka  

1. Natychmiastowa reakcja słowna lub fizyczna nauczyciela obserwującego zdarzenie, mająca na 

celu przerwanie niebezpiecznego zachowania. 

2. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania dziecka (np. grożenie, napaść fizyczna, 

pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia ucznia), nauczyciel obserwujący zdarzenie 

wzywa wychowawcę/pedagoga (psychologa)/ rodziców i/lub Policję/Pogotowie Ratunkowe 

3. Stworzenie dziecku sytuacji, w której ma możliwość uspokojenia się (gabinet pedagoga/pusta 

klasa) i przemyślenia swojego zachowania. Rozmowa nauczyciela/wychowawcy/pedagoga  

z uczniem – zwrócenie uwagi na możliwe konsekwencje zachowania i omówienie 

alternatywnych sposobów rozwiązywania zaistniałego problemu. Przypomnienie dziecku 

zasad i norm obowiązujących w grupie.  

4. Powiadomienie wychowawcy o zdarzeniu. Wyciągniecie konsekwencji 

 z niewłaściwego zachowania dziecka przez wychowawcę w oparciu o statut szkoły. 

5.  Wychowawca informuje rodzica o zaistniałym problemie. W przypadku powtarzających się 

zdarzeń z udziałem ucznia, nauczyciel zgłasza sprawę do pedagoga lub psychologa szkolnego. 

6. Zawarcie kontraktu (dziecko, rodzice i nauczyciel) na określony czas. Kontrakt posiada formę 

pisemną i zawiera informację na temat oczekiwanej poprawy w zachowaniu ucznia. 

7. Jeżeli zachowanie nie ulegnie poprawie, odbywa się wspólne spotkanie z rodzicami, 

wychowawcą i specjalistami w obecności dyrektora szkoły. Ustalenie pisemnie dalszego 

działania w sprawie agresywnego zachowania dziecka. 

8. W razie niemożności przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikających z braku 

współpracy, z braku efektów tej współpracy lub z innych zaniedbań obowiązków 

rodzicielskich , specjaliści wraz z dyrektorem informują o sytuacji Sąd Rodzinny. 

 

 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nieobecności, 

spóźnień, zwolnień, nierealizowania obowiązku szkolnego 
1. Obowiązkiem każdego nauczyciela na wszystkich zajęciach edukacyjnych jest rozpoczęcie 

lekcji od sprawdzenia obecności. Każda nieobecność ucznia, jak i spóźnienie powinny być 

odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 

2. Spóźnienie może usprawiedliwić tylko nauczyciel prowadzący daną lekcję. 

3. Gdy nauczyciel zauważa (co wynika z zapisu w dzienniku lekcyjnym), że uczeń opuszcza 

wybrane godziny lekcyjne zgłasza ten fakt wychowawcy. 

4. Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych jest 

równoznaczne z ucieczką z lekcji (bez możliwości usprawiedliwienia).  
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5. Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia  podczas przerw międzylekcyjnych należy zgłosić 

wychowawcy, który stosuje sankcje wg zapisu w statucie. 

6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniającą jego nieobecności. Fakt ten 

odnotowuje w swojej dokumentacji. 

7. Wychowawca powiadamia rodziców o nieobecnościach dziecka . 

8. Uczeń może być zwolniony z lekcji  na prośbę rodzica (opiekuna prawnego). Informację na 

piśmie o zwolnieniu uczeń przekazuje wychowawcy lub w razie jego nieobecności 

nauczycielowi przedmiotu.  

9. W przypadku złego samopoczucia i konieczności zwolnienia ucznia ze szkoły, rodzic jest 

zobowiązany do osobistego zgłoszenia się po dziecko lub wskazania osoby (w sposób możliwy 

do weryfikacji). 

10. Uczeń zwolniony z danej lekcji, w związku z konkursami, zawodami sportowymi, występami 

artystycznymi, jest zobowiązany do nadrobienia zaległości. 

11. Rodzic jest zobowiązany pisemnie lub poprzez e-dziennik usprawiedliwić nieobecność ucznia 

w ciągu 14 dni od daty powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie musi zawierać dokładną datę, 

przyczynę absencji i podpis rodzica (opiekuna prawnego). 

12. Wychowawca powinien na bieżąco kontrolować frekwencję uczniów  na zajęciach lekcyjnych 

I wyjaśnić przyczynę nieobecności. 

13. W sytuacji stwierdzenia godzin nieusprawiedliwionych wychowawca przeprowadza rozmowę 

z uczniem. 

14. Jeżeli frekwencja nie ulegnie poprawie wychowawca, pedagog/psycholog oraz rodzice ucznia 

podejmują wspólne działania zaradcze.  

15. W przypadku braku współpracy rodzica (prawnego opiekuna) ze szkołą, po stwierdzeniu 

niespełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego (co najmniej 50 procent zajęć opuszczonych 

nieusprawiedliwionych w miesiącu), dyrektor szkoły wszczyna procedurę dotyczącą 

nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia. 

16. Pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą ucznia pisemnie 

informuje Sąd rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku 

szkolnego. 

 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zniszczenia mienia 

szkoły lub jakiejś osoby 

1. Zgłoszenie aktu wandalizmu do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora/ wicedyrektora  szkoły przez nauczyciela lub 

wychowawcę. 

3. Wychowawca wyjaśnia okoliczności zajścia i szacuje straty. 

4. Zastosowanie wobec ucznia sankcji zgodnych ze statutem szkoły. 

5. Wychowawca powiadamia rodziców i pedagoga/psychologa szkolnego. 

6. Rodzic zobowiązany jest do naprawy zniszczeń lub pokrycie kosztów naprawy za zniszczenie 

spowodowane przez dziecko. 

7. W przypadku braku środków lub możliwości rodzic wraz z dzieckiem zobowiązany jest do 

wykonania prac społecznych na terenie szkoły. 

8. W szczególnych przypadkach  powiadamiana jest policja, (decyduje dyrektor/wicedyrektor). 
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9. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki ze zdarzenia i przechowywania jej 

 w dokumentach wychowawcy. 

 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku kradzieży 

1. Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, 

pedagogowi/psychologowi, dyrektorowi lub pracownikowi szkoły. 

2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży. 

3. Zastosowanie wobec ucznia sankcji  

 W przypadku kradzieży przedmiotów o znikomej wartości, między sprawcą, 

poszkodowanym, a wychowawcą 

 W przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest 

dyrektor/wicedyrektor szkoły, szkolny pedagog/psycholog. 

4. W każdym przypadku kradzieży, wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia. 

5. Wychowawca informuje ucznia oraz rodziców o sankcjach za łamanie regulaminów szkolnych 

zapisanych w statucie szkoły.  

6. Kieruje działaniami doprowadzającymi do zwrotu skradzionej rzeczy lub ustalenia formy 

rekompensaty. 

7. W szczególnych przypadkach (decyduje pedagog/psycholog, dyrektor/wicedyrektor) 

powiadamiana jest Policja lub Sąd Rodzinny. 

 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku wymuszania, 

zastraszania, wywierania presji oraz stosowania innych rodzajów 

przemocy fizycznej i psychicznej 

1. Zgłoszenie zajścia do nauczyciela dyżurującego lub wychowawcy. 

2. Wychowawca dokonuje oceny  skali problemu. 

3. Niezwłocznie poinformowanie przez wychowawcę (w zależności od skali problemu)  

pedagoga/psychologa,  dyrektora/wicedyrektora i rodziców uczniów obu stron zajścia.  

4. Wobec winnego ucznia stosuje się kary zawarte w statucie szkoły. 

5. Jeśli zachowanie ucznia nie ulegnie zmianie, wychowawca zawiera kontrakt z uczniem i jego 

rodzicami. Monitorowanie sytuacji, objęcie ucznia opieką pedagoga/psychologa szkolnego. 

6. W przypadku powtarzających się zachowań ze strony ucznia należy skontaktować się  

z Zespołem ds. Nieletnich i Patologii KPP w Goleniowie. 

7.  Skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu dla Nieletnich, jeśli uczeń nie 

zmienił swojego postępowania. 

 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku cyberprzemocy 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę, pedagoga/psychologa szkolnego.  

2. Wychowawca/pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, 

udzielając  jej wsparcia i porady.  
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3.  Wychowawca/pedagog/psycholog ustalają okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.  

Sporządza notatkę, którą przechowuje w dokumentach wychowawcy. 

4.  Wychowawca/pedagog/psycholog w miarę możliwości ustala tożsamość sprawcy 

cyberprzemocy.  

5.  Wychowawca/pedagog/psycholog powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia 

 o zdarzeniu, podjętych działaniach szkoły oraz udziela im porady.  

6. Dyrektor lub pedagog/psycholog szkolny wyciąga konsekwencję wobec sprawcy przemocy, 

wzywa rodziców i jeśli zajdzie taka potrzeba zawiadamia Policję i/lub Sąd Rodzinny. 

7.  Wychowawca/ pedagog/psycholog  monitoruje sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie 

są wobec niego podejmowanie działania odwetowe ze strony sprawcy.  

 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły uznajemy: 

 Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec nich wyrażone w słowach lub gestach 

 Prowokacje do adresem w/w osób wyrażone w słowach lub gestach 

 Nagrywanie lub fotografowanie w/w osób bez ich wiedzy i zgody 

 Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej 

 Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej 

 Naruszenie ich nietykalności osobistej 

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązek niezwłocznego 

zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły. 

2. Powiadomienie i wezwanie do szkoły rodziców (opiekunów prawnych). 

3. Wychowawca/ pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem na temat 

zaistniałej sytuacji. 

4. W przypadku znieważenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły dyrektor powiadamia 

Policję. 

5. Ukaranie ucznia zgodnie ze statutem szkoły. 

6. W przypadku, kiedy zastosowane działania nie przynoszą efektu, szkoła prosi o interwencję 

Inspektora ds. Nieletnich. 
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II. Środki odurzające 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku podejrzenia, że uczeń 

znajduje się pod wpływem alkoholu  

1. Nauczyciel/pracownik szkoły powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa oraz 

dyrektora szkoły. 

2. Odizolowuje ucznia od klasy, nie pozostawia go samego. 

3. Jeśli zachodzi podejrzenie zagrożenia zdrowia lub życia, należy wezwać pogotowie. 

4. Zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

5. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności jego rodziców. 

6. Jeśli uczeń nie ukończył 17 lat, a rodzice odmawiają przyjazdu do szkoły, należy wezwać 

Policję. 

7. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora szkoły. 

8. W sytuacji powtórzenia incydentu, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny o pogłębiającej 

się demoralizacji ucznia. 

9. Jeśli incydent dotyczy spożywania alkoholu na terenie szkoły należy o tym fakcie 

poinformować Policję. 

 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku podejrzenia 

posiadania przez ucznia substancji psychoaktywnej (alkohol, narkotyki, 

dopalacze) 

1. Odizolowanie ucznia, pozostawienie go pod opieką osoby dorosłej- pielęgniarki, pedagoga, 

psychologa lub nauczyciela. 

2. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa oraz dyrektora szkoły. 

3. W obecności osób trzecich (pedagog/psycholog, dyrektor) nauczyciel żąda okazania 

zawartości kieszeni i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie. 

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani plecaka ucznia. 

4. Dyrektor powiadamia Policję o zaistniałej sytuacji. 

5. Wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów. 

6. Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, dyrektor szkoły po odpowiednim zabezpieczeniu, 

przekazuje ją Policji. 

7. Wychowawca przeprowadza rozmowę w obecności rodziców, pedagoga/psychologa 

szkolnego. Sporządza notatkę, którą przechowuje w dokumentacji wychowawcy. 

8. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora. 

9. W przypadku powtarzających się tego typu incydentów, pedagog zawiadamia a o nich Sąd 

rodzinny. 
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Procedury postępowania nauczycieli w przypadku podejrzenia, że na 

terenie szkoły uczeń rozprowadza substancje psychoaktywne (alkohol, 

narkotyki, dopalacze) 

1. Powiadomienie o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły, wychowawcę 

 i pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. Dyrektor szkoły powiadamia Policję. 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku palenia lub 

posiadania papierosów/e-papierosów przez ucznia 

1. Ustalenie personaliów ucznia. 

2. Powiadomienie wychowawcy oraz rodziców ucznia. 

3. Wychowawca/ pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę dyscyplinującą  

z uczniem. 

4. Jeśli jest to pierwszy raz, uczeń otrzymuję naganę wychowawcy. 

5. Jeżeli sytuacja się powtórzy wobec ucznia zostają zastosowane kolejne kary przewidziane  

w statucie szkoły. 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku podejrzenia, że uczeń 

znajduje się pod wpływem narkotyków lub dopalaczy 

1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa oraz dyrektora szkoły. 

2. Odizolowuje ucznia, pozostawia go pod opieką osoby dorosłej (pracującej w szkole). 

3. Jeśli zachodzi podejrzenie zagrożenia zdrowia lub życia, należy wezwać pogotowie. 

4. Zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

5. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności jego rodziców. 

6. Jeśli uczeń nie ukończył 17 lat, a rodzice odmawiają przyjazdu do szkoły, należy wezwać 

Policję. 

7. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora szkoły. 

8. W sytuacji powtórzenia incydentu, dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny o pogłębiającej 

się demoralizacji ucznia. 

9. Powiadomienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o incydencie. 

 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku znalezienia na 

terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk lub dopalacze 

1. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który powiadamia Policję. 

2. Zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniu do czasu przyjazdu Policji. 

3. Wszelkie substancje rozlane lub rozsypane należy odgrodzić i zabezpieczyć przed 

rozniesieniem. 

4. Nauczyciel czeka na przyjazd Policji i nie podejmuje żadnych działań z próbą dostarczenia 

zabezpieczonej substancji na najbliższy posterunek. 
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5. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

6. Powiadomienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o incydencie. 

 

III. Czyn karalny 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku ucznia – sprawcy 

czynu karalnego 

1. Należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

2. Ustalić okoliczności czynu oraz ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, należy przekazać go 
dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Następnym krokiem jest powiadomienie rodziców ucznia. 
5. Policję należy powiadomić niezwłocznie w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, 

uszkodzenie ciała itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 
tożsamość nie jest znana. 

6. Ostatnią czynnością powinno być zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.  

 
 

Procedury postępowania nauczycieli w  przypadku ucznia – ofiary czynu 

karalnego 

1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 
3. Powiadomienie rodziców ucznia. 
4. Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 
zdarzenia.  

 

IV. Interwencje kryzysowe 
 

Procedury postępowania nauczycieli z uczniem przewlekle chorym 

1.  Rodzic/ opiekun prawny ucznia dostarcza do szkoły szczegółowe informacje na temat  

choroby ucznia oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.  Zgłoszenia 

przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim,  

składane u dyrektora. 

2. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania 

wychowawcy na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka 

oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.  
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3. Dyrektor może zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników 

szkoły  w zakresie postępowania z chorym dzieckiem  na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia 

objawów czy ataku choroby. Szkolenia  będą prowadzone według potrzeb tj. obecności 

chorego dziecka  w szkole. 

4.  W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 

niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów a w sytuacji 

zagrożenia życia wzywa pogotowie. 

5. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków 

podczas pobytu w szkole , zgodę na podania leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który 

odbył szkolenie  z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu 

(załącznik nr 1).  

6.  Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podania leków dziecku przewlekle choremu należy:   

a) zobowiązać rodziców /opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia 

lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki 

oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,  

b) wymagać od rodziców /prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia  do podawania 

leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę (załącznik nr 2),  

c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz 

upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,  

d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych 

dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby do podawania dziecku leku. 

Jedna z osób podaje lek , a druga nadzoruje tę czynność. Wyznaczone osoby są zobowiązane 

potwierdzić podanie leku poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. 

Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka , nazwę podanego leku, dawkę leku, datę i godzinę 

(załącznik nr 3). 

 

Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych na 

terenie szkoły 

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do:  

1. Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania 

przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma obowiązek oddać niebezpieczny 

przedmiot do depozytu).  

2. Powiadomienie wychowawcy klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego. 

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 natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania 

zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom- odizolowanie ucznia.  

4. Wezwanie rodziców do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu.  

5. Wezwanie policji jeśli uczeń nadal odmawia oddania przedmiotu. 

6. Rewizja przeprowadzona przez policję w obecności rodziców ucznia.  

7. Powiadomienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 
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Procedury postępowania nauczycieli w przypadku epizodu 

psychotycznego ucznia 

1. Jeśli epizod psychotyczny ma miejsce na terenie szkoły należy zachowywać się spokojnie i 

łagodnie. 

2. Zapewnić uczniowi opiekę – zaprowadzić go w spokojne miejsce i nie pozostawiać samego, 

jeśli się okaleczył, udzielić mu pierwszej pomocy. 

3. W miarę możliwości nie rozpowszechniać w szkole informacji o zdarzeniu. Jeśli uczeń kogoś 

zranił lub zniszczył mienie, należy udzielić pomocy poszkodowanemu, zawiadomić jego 

rodziców oraz zabezpieczyć mienie. 

4. Zawiadomić pogotowie ratunkowe. 

5. Zawiadomić wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

6. Zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

7. Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza pogotowia ratunkowego. 

Po powrocie ucznia z leczenia szpitalnego, wychowawca: 

1. Przygotowuje klasę do tego faktu (chyba, że uczeń/rodzice nie życzą sobie, aby koledzy 

wiedzieli o jego chorobie) 

2. Kontaktuje się z lekarzem, który prowadził wychowanka w celu określenia najlepszego 

postępowania wobec niego. 

3. Informuje nauczycieli przedmiotowych o skutkach ubocznych choroby i leczenia, które należy 

wziąć pod uwagę przy określaniu wymagań wobec podopiecznego. 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku zamachu 

samobójczego ucznia 

1. Ustalić i potwierdzić rodzaj zdarzenia. 

2. Zapewnić wychowankowi opiekę: zaprowadzić go w bezpieczne/spokojne miejsce, udzielić 

mu pierwszej pomocy, nie pozostawiać go samego, usunąć z jego otoczenia wszystko, co 

może mu ułatwić realizację zamiaru samobójczego, wezwać pomoc (pogotowanie 

ratunkowe, policję, inne konieczne służby). 

3. Zawiadomić wychowawcę klasy, pedagoga psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

4. W miarę możliwości nie rozpowszechniać w szkole informacji o zdarzeniu. 

5. Jeśli to możliwe, przeprowadzić z podopiecznym rozmowę w celu ustalenia okoliczności 

zajścia (szczegóły należy przekazać później lekarzowi, policji, rodzicom). 

6. Zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Jeśli zamach samobójczy ucznia zakończył się śmiercią, należy powiadomić społeczność 

klasową i szkolną oraz przeprowadzić zajęcia z klasą, których celem jest odreagowanie przez 

młodzież zdarzenia oraz pomoc uczniom w pogodzeniu się z tym faktem. 

 

 

 



14 

 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku próby okaleczenia 

innych osób lub samookaleczenia przez ucznia 

1. Zachowując spokój, należy precyzyjnie określić, co wychowanek ma robić. 

2. Jeśli uczeń nadal jest agresywny dla samego siebie lub otoczenia, w miarę możliwości użyć 

koniecznej siły fizycznej, aby go obezwładnić. 

3. Unikać mówienia i okazywania emocji, czekać, aż uczeń się uspokoi. 

4. Gdy uczeń uspokoi się, można zredukować siłę fizyczną, należy jednak pozostać czujnym na 

wypadek kolejnego ataku. 

5. Wezwać pomoc, jeśli to konieczne. 

6. Zawiadomić wychowawcę klasy, pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

7. Przeprowadzić rozmowę z uczniem. 

8. Wezwać pogotowie ratunkowe i/lub policję, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

9. Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia o incydencie.  

 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku zagrożenia 

zamachem bombowym 

1. Gdy szkoła odbierze telefon o podłożonej na terenie szkoły bombie, należy zawiadomić 

policję. 

2. Ewakuować uczniów i pracowników placówki. 

3. Gdy budynek jest pusty, poinformować wszystkich o przyczynie ewakuacji. 

4. Poczekać na przybycie specjalistycznych służb, postępować zgodnie z ich wskazówkami. 

5. Spróbować ustalić sprawcę. 

6. Gdy nazwisko sprawcy jest znane, zastosować  wobec niego sankcje. 

7. Poinformować społeczność szkolną o nałożonych na sprawcę sankcjach. 

 

V. Współpraca z Policją 

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku współpracy z Policją 

Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjantów w szkole powinna być wcześniej zasygnalizowana 

dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

 

1. Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez Policjanta w celu: 

 identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 

 ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, 

 wykonanie polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i 
samorządu terytorialnego, 

 identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub 
wykroczeń, 

 poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania 
i wymiarem sprawiedliwości 

2. Na terenie szkoły można dokonać przeszukania w celu: 
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 znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w 
postępowaniu karnym (art. 219 kpk), 

 wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej. 
3. Dopuszczalne jest przesłuchanie ucznia, przy czym: 

 jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego 
przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub nauczycieli. 

 w charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na wiek 
 i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców. 

4. Zatrzymanie ucznia przebywającego na zajęciach w szkole 

 Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację 
służbową. 

 Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer jego legitymacji 
służbowej, w celu sporządzenia własnej dokumentacji. 

 Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia. 

 Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant 
informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną 
wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itp. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - ZGODA NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA PLACÓWKI NA 

PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ   

 

ZGODA NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA PLACÓWKI NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ 

PRZEWLEKŁĄ   

  

Ja, niżej podpisany …………………………………………………..……………………….                                                                     

                                (imię, nazwisko nauczyciela lub pracownika placówki)   

  

wyrażam zgodę na podawanie dziecku ………………..…………………………………..                                                                                                       

                                                                          (imię, nazwisko dziecka)   

  

Leku / wykonania czynności medycznej   

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

                            (dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania, godzina, okres leczenia) 

  

Oświadczam, że zostałem poinstruowany o sposobie podania leku/wykonania czynności medycznej.                                        

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

(Czytelny podpis nauczyciela lub pracownika placówki)  
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Załącznik 2  -  UPOWAŻNIENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DO 

PODAWANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ   

 

Ja, niżej podpisany ………………..................…………………………………………….                                        

                                (imię, nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego dziecka) 

 

upoważniam nauczyciela sprawującego bieżącą opiekę nad grupą, w której przebywa w danej chwili 

moje dziecko ………………………………………………………….………………….                                                    

                                          (imię, nazwisko dziecka) 

 

do podawania mojemu dziecku ……………………………..……………………………………….                                                                 

                                                                       (imię, nazwisko dziecka) 

 

Leku/wykonania czynności medycznej :  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                      (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z 

dokumentacją medyczną dziecka. 

 

……………………………………..………………………………..  

                                       (Czytelny podpis  rodziców/ opiekunów prawnych dziecka) 

 

  

 

Załącznik 3  -  REJESTR PODAWANIA LEKÓW   DZIECKU Z PRZEWLEKŁĄ 

CHOROBĄ 

 

      

Imię i nazwisko 

dziecka , klasa 

Nazwa podanego 

leku 

Data i godzina 

podania leku 

Dawka Podpis osoby 

podającej lek 

     

     

     

     

 

 


