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Procedury szkolne 

 

Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły jako instytucji 

w sytuacjach kryzysowych. 

 

 

Zasady ogólne: 

 

- Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone                     

w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 

- Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacjach i podjętych przez szkołę 

działaniach ich dotyczących. 

-Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor Szkoły. 

- Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole 

ponoszą sankcje przewidziane w Regulaminie Szkoły. 

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów. 

 

1) Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości (np. 

celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie): 

 

 

Wychowawca, pedagog 

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem agresywnym - zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe 

zachowanie.  

2. Upomnienie ucznia na forum klasy i odpowiedni zapis w zeszycie wychowawcy klasy. 

3. Gdy dane zdarzenie powtórzy się 3 razy i uczeń nadal nie reaguje na upomnienie – 

poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie i konsekwencjach takiego zachowania 

(upomnienie dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania). 

 

2) Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie 

zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.): 

 

 

Wychowawca, pedagog: 

1. Powiadomienie dyrekcji o zaistniałym zdarzeniu. 

2. Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia. 

3. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia – poinformowanie go o poważnym 

naruszeniu obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku postępowania. 
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Dyrektor szkoły: 

1. Wezwanie rodziców – powiadomienie 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, wychowawcy i dyrektora szkoły. 

4. Upomnienie dyrektora szkoły – odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym. 

5. Obniżenie oceny z zachowania. 

 

 

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia używania przez 

uczniów alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. 

 

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

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, lub przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie 

czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) podejmuje się następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie  pedagoga szkolnego oraz dyrekcję szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, przeprowadza 

rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia 

informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś 

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

4. Wychowawca sporządza notatkę ze spotkania, w której zamieszczone zostaną 

zobowiązania do pracy nad dzieckiem, podpisane przez wszystkie osoby 

uczestniczące w spotkaniu lub kontrakt. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym. 

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

źródeł napływają informację o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła pisemnie powiadamia 

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich) 

6. Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania), a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tych instytucji. 
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Procedury przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 

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

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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

go samego – stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie (uczeń 

pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej). 

3. Zawiadamia o fakcie pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły , powiadamia 

rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji. 

4. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej.  

5. Spożywanie przez ucznia, który nie ukończył 17 lat alkoholu na terenie szkoły 

stanowi wykroczenie z art. 43 Ustawy z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości 

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

tok postępowania leży już w kompetencjach tej instytucji. 

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi 0,5 % alkoholu 

w wydalanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm
3
), policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej braku 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 

7. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń przed ukończeniem 18. roku życia znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się świadczy to o jego 

demoralizacji i nakłada na szkołę obowiązek powiadomienia o tej szczególnej sytuacji Sąd 

Rodzinny. 

 

Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje się 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. 

2. Próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych), ustalić, do kogo należy 

znaleziona substancja. 

3. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrekcję szkoły, wzywa 

policję. 

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 
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Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje 

przypominające narkotyk. 

 

Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani teczki 

ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, ale może nakazać, aby uczeń sam 

wyjął wszystkie przedmioty z kieszeni lub plecaka, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni we własnej odzieży. 

 

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

przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, 

pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży ewentualnie innych 

przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

2. O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia pedagoga szkolnego oraz  dyrekcję 

szkoły. 

3. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa w szkole. 

4. Gdy uczeń nie chce przekazać substancji na prośbę nauczyciela, dyrektor szkoły wzywa 

policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

5. Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi substancję, nauczyciel po odpowiednim jej 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję, a całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając 

możliwie dokładną notatkę ze zdarzeń wraz z własnymi spostrzeżeniami. 

 

Uwaga: zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest: 

 Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających. 

 Udzielanie, ułatwianie, umożliwianie innej osobie 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. 

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). 
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Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia. 

 

1. Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz pedagoga  

szkolnego. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą i profilaktyczną – powiadamia ucznia 

w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i skutkach palenia tytoniu przez osoby 

niepełnoletnie. 

4. Wychowawca udziela upomnienia i dokonuje odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym. 

 

 

Postępowanie w sytuacji posiadania przez uczniów przedmiotów niedozwolonych na terenie 

szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.) 

 

1. Pracownik szkoły podejmuje próbę nakłonienia ucznia do oddania niebezpiecznego 

przedmiotu. 

2. Powiadamia wychowawcę ucznia, pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor zawiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia 

4. W sytuacji zaistnienia podejrzenia, że uczeń zamierza użyć niebezpiecznego przedmiotu 

Dyrektor zawiadamia Policję. 

 

 

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej 

własności. 

 

I. Jeśli świadkiem zdarzenia jest pracownik szkoły 

1. Niezwłocznie powstrzymuje sprawców. 

2. Zawiadamia Dyrektora Szkoły. 

3. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców podejmuje czynności mające na 

celu ich ustalenie (rozmowy z osobami przebywającymi w pobliżu miejsca zdarzenia). 

4. Dyrektor szkoły wzywa rodziców sprawcy/sprawców. 

5. W przypadku, gdy wartość skradzionego przedmiotu lub zniszczonego mienia jest 

przestępstwem obligatoryjnie powiadamiana jest Policja. 

6. Dyrektor Szkoły podejmuje kroki w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec 

rodziców sprawcy/sprawców. 

 

II. Jeśli świadkiem zdarzenia jest uczeń lub osoba nie będąca pracownikiem 

szkoły 

1.Niezwłocznie zawiadamia pracownika szkoły. 
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Procedury postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub 

prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów szkoły. 

 

1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia sprawą zajmuje się pracownik 

pedagogiczny, któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono. 

2. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest Dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie. 

4. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie powiadamia rodziców 

ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia – o podjętych 

przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. 

5. W przypadku, gdy wartość skradzionego przedmiotu lub zniszczonego mienia jest 

przestępstwem obligatoryjnie powiadamiana jest Policja. 

 

Procedury postępowania w przypadku zachowań ucznia uniemożliwiającego prowadzenie 

lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, 

spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela). 

 

1. Nauczyciel upomina słownie ucznia. 

2. Stara się opanować sytuację w klasie. 

3. Niezwłocznie po zakończeniu lekcji powiadamia wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca podejmuje kroki dyscyplinujące ucznia. 

Jeśli uczeń notorycznie uniemożliwia prowadzenie lekcji: 

1. Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły  

2. Dyrektor podejmuje kroki dyscyplinujące wobec ucznia 

 

Procedury postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub 

pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, 

rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela 

lub pracownika szkoły). 

 

1. Poszkodowany zawiadamia niezwłocznie, wychowawcę ucznia, pedagoga szkolnego                     

i Dyrektora Szkoły. 

2. Wychowawca zawiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia i w trybie pilnym 

wzywa ich do szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły we współpracy z wychowawcą ucznia podejmują kroki dyscyplinujące: 

a. nagana Dyrektora Szkoły z wpisem do akt osobowych ucznia, 

b. obniżenie oceny z zachowania do minimalnej . 

4.O podjętych środkach dyscyplinujących Dyrektor zawiadamia rodziców bądź prawnych 

opiekunów ucznia 

5. Jeśli poszkodowany jest pracownikiem pedagogicznym i naruszona została jego nietykalność 

osobista, Dyrektor zawiadamia Policję i Sąd Rodzinny. 
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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, rodzica lub pracownika szkoły, dyrekcja szkoły przeprowadza 

niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu. 

2. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z winnym zaistniałej sytuacji. 

3. W przypadku powtarzania się zarzutów Dyrektor Szkoły podejmuje postępowanie 

dyscyplinarne wobec pracownika. 

 

Procedury postępowania w przypadku notorycznych spóźnień i wagarów ucznia. 

 

1. W przypadku notorycznych spóźnień wychowawca wzywa rodziców ucznia. Jeżeli rozmowy 

z rodzicami ucznia nie przynoszą oczekiwanych efektów stosuje się konsekwencje zawarte 

w Regulaminie Szkoły. 

2. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, 

wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym lub  Dyrektorem 

podejmuje kroki, by skontaktować się z rodzicami. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają 

przyczyny nieobecności i możliwości postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego 

uczęszczania na zajęcia szkolne. Uczeń i rodzice otrzymują pomoc ze strony szkoły. Efektem 

spotkania może być podpisania kontraktu. 

3. W sytuacji braku efektów działań bądź niemożliwości skontaktowania się z rodzicami, czy ich 

niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas przekazują sprawę Dyrektorowi.  

4. Do rodziców tych uczniów Dyrektor szkoły kieruje wezwanie do realizacji obowiązku 

szkolnego. 

5. Przy braku efektów podjętych działań i trwającej nieobecności ucznia, Dyrektor szkoły kieruje 

prośbę o wgląd w sytuację w rodzinie i interwencję do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 

Rodzinnego. 

 

Procedury postępowania w sytuacji, gdy zdarzył się wypadek w szkole lub na terenie 

szkoły. 

 

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której uczeń ulegnie wypadkowi (urazy i uszkodzenia 

ciała), osoba będąca świadkiem zdarzenia jest zobowiązana do podjęcia następujących 

działań: 

 

I. Jeśli świadkiem zdarzenia jest pracownik szkoły: 

1. Pracownik szkoły, który przyjął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę 

możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

2. O wypadku zawiadamia niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 
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3. Dyrektor powiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.  

4. W razie ciężkich urazów ( wymagających interwencji pogotowia ratunkowego, policji, straży 

pożarnej) Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę i Radę Rodziców. 

5. W przypadku, kiedy przyczyną wypadku była wadliwość sprzętu, awaria urządzeń bądź 

wyposażenia budynku, Dyrektor powiadamia Inspektora BHP. 

6. Dyrektor zawiadamia Prokuraturę i Kuratora Oświaty w przypadku wystąpienia: 

- ciężkiego wypadku, 

- zbiorowego wypadku, 

- śmiertelnego wypadku. 

7. Zawiadomień, o których mowa w punktach 2,3,4,5,6 dokonuje Dyrektor bądź upoważniony 

przez niego pracownik szkoły. 

8. Dyrektor uruchamia działania Zespołu Powypadkowego. 

 

II. Jeśli świadkiem zdarzenia jest uczeń lub osoba dorosła nie będąca pracownikiem 

szkoły: 

1. Bezzwłocznie powiadamia pracownika lub Dyrektora szkoły. 

2. Zabezpiecza miejsce wypadku. 

 

Procedury postępowania w przypadku wykrycia fałszerstwa. 

 

1. Sytuacje fałszerstwa w szkole: 

● dokonanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, 

usprawiedliwianie nieobecności) 

● przedstawienie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców 

● podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich 

● podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnienie przez nauczyciela 

ściągania 

● inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce 

itp.) 

2. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: 

● wychowawca klasy 

● nauczyciel przedmiotu 

● zespół wychowawczy 

● Dyrektor szkoły 

3. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: 

● powiadomienie rodziców ucznia 

● spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa 

● podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców 

4. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę 

o interwencję do Policję. 

 



 10 

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia nieobecności rodziców ucznia. 

 

1. Pracownik szkoły, który powziął podejrzenie, otrzymał informację bądź wyciągnął 

wnioski na podstawie obserwacji o pozostawieniu ucznia szkoły bez opieki niezwłocznie 

zgłasza ten fakt wychowawcy ucznia. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem. 

3. Potwierdza fakt pozostawienia ucznia bez opieki (telefonicznie bądź osobiście, jeśli zachodzi 

taka konieczność). 

4. Informuje Dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły zgłasza fakt pozostawienie dziecka bez opieki osoby dorosłej Policji. 

 

Procedury postępowania w przypadku pojawienia się obcej osoby na terenie szkoły. 

 

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą. 

1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły: 

Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie 

i w budynku szkoły; 

W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, innego pracownika 

pedagogicznego lub niepedagogicznego, należy skierować ją do sekretariatu; 

W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź 

stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej 

z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna 

zostać poinformowana Dyrekcja szkoły. 

Dyrektor szkoły w razie wystąpienia takiej konieczności zawiadamia Policję. 

 

Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania rodziców wobec uczniów i 

własnych dzieci przebywających na terenie szkoły. 

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowanie agresywne. 

W przypadku, gdy pracownik szkoły jest świadkiem zachowania agresywnego osoby dorosłej 

wobec ucznia szkoły lub własnego dziecka powinien: 

1. Podjąć próbę przerwania zachowania agresywnego. 

2. Powiadomić Dyrektora szkoły. 

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

szkoły zawiadamia Policję. 
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Procedury postępowania w sytuacji, gdy na teren szkoły dostaną się osoby dorosłe będące 

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na teren szkoły 

wejdzie osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

W takiej sytuacji pracownik szkoły powinien: 

1. Grzecznie, ale stanowczo wyprowadzić osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych 

środków poza teren szkoły. 

2. W przypadku napotkania oporu zawiadomić Dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wzywa Policję. 

 

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie będącej pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających. 

W takiej sytuacji należy: 

1. Zawiadomić wychowawcę ucznia lub Dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca lub Dyrektor szkoły wzywa w trybie natychmiastowym drugiego rodzica lub 

opiekuna. 

3. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem lub opiekunem Dyrektor szkoły 

wzywa policję. 

 

Procedury postępowania w sytuacjach spornych i konfliktach. 

 

Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się następująco: 

1. Konflikty pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służą 

mu pedagodzy uczący w danej klasie. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział 

w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów. 

2. Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas pomaga rozstrzygnąć pedagog szkolny  we 

współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział 

w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów. 

3. Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga wychowawca klasy we 

współpracy z pedagogiem szkolnym oraz  Dyrektorem szkoły. W razie długotrwałego, ostrego 

konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice 

ucznia. 

4. Konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga wychowawca 

klasy we współpracy z pedagogiem oraz Dyrektorem szkoły.  
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Procedury postępowania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w szkole (w 

tym próbom samobójczym i samobójstwom uczniów). 

 

1. Systematyczna obserwacja zachowania, nastrojów, emocji uczniów przez nauczycieli, 

a szczególnie przez wychowawców. 

2. Rozwiązywanie na bieżąco problemów, konfliktów między uczniami, częste rozmowy 

indywidualne, w razie potrzeby informowanie rodziców o sytuacji dziecka. 

3. W przypadku, gdy stan emocjonalny i sposób myślenia dziecka niepokoi wychowawcę – 

zawiadamia on rodziców i sugeruje im zorganizowanie wizyty u pedagoga i psychologa w PPP. 

4. Pedagog i psycholog rozpoznają sprawę, prowadzą rozmowę z dzieckiem, rodzicami i w miarę 

potrzeb decydują o skierowaniu na badania specjalistyczne. 

 

W przypadku wystąpienia próby samobójczej bądź samobójstwa ucznia obowiązuje  

 

Procedura postępowania w razie wystąpienia wypadku w szkole. 

 

Procedury postępowania w  przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku 

wybuchowego lub telefonicznego odebrania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego 

 

1. Należy natychmiast powiadomić dyrekcję szkoły. 

2. Dyrektor podejmuje decyzję o: 

a. powiadomieniu policji – 112, 997, 

b. przerwaniu lekcji, 

c. przeprowadzeniu ewakuacji uczniów, 

d. zabezpieczeniu dokumentów. 

3. Uczniom i pracownikom szkoły nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, które budzą 

podejrzenie. 

4. Należy zachować spokój nie dopuścić do paniki. 

5. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły. 

 

Procedury postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia 

o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia 

 

1. Dyrektor realizując zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 

r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. 

U. z 2011 r. nr 209, poz 1245), wyznacza na terenie szkoły osobę koordynująca działania w 

tym zakresie. 

2. Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy lub do 

koordynatora , podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie ucznia  

(przy zgłoszeniu powinien być wypełniony  arkusz informacyjny dotyczący ucznia w związku z 

podejrzeniem przemocy w rodzinie – zał. 1). 
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3. Do podstawowych zadań szkoły w ramach procedury należy: 

1) diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta  

przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci; 

2) zapewnienie i zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli 

wymaga tego stan zdrowia ww. osoby;  

3) udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, 

faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, 

prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy 

dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej 

pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

4. Koordynator przeprowadza z dzieckiem rozmowę wyjaśniającą sytuację i sporządza notatkę z 

rozmowy. 

5. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie 

godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo. 

6. Następnie, wzywa się na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna 

faktycznego lub najbliższą dziecku osobę, nie podejrzewaną o przemoc, w celu wyjaśnienia 

sytuacji.  

7. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec 

dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka 

przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 

ustawy          z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 
2)

), zwanej dalej „osobą najbliższą”. 

8. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” 

(załącznik nr 1)przez koordynatora w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że 

jest dotknięta przemocą w rodzinie.  

9. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta — A”, z uwagi na 

nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza 

„Niebieska Karta — A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą 

osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.  

10. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta — A” następuje bez udziału tej osoby. 

11. Wszczynając procedurę, należy podjąć współpracę z GOPS, Policją w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie.  

12. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się jej formularz „Niebieska Karta — B”.  

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-karny-z-dnia-6-czerwca-1997-r/#art:115_par:11
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-13-wrzesnia-2011-r-w-sprawie-procedury-niebieskie-karty-oraz-wzorow-formularzy-niebieska-karta/#ftn2
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13. Wzór formularza „Niebieska Karta — B” (stanowi załącznik nr 2) . Jeżeli osobą, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz 

„Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu 

albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 

14. Formularza „Niebieska Karta — B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.  

15. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” do przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

wszczęcia procedury. 

16. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” pozostawia się u wszczynającego 

procedurę koordynatora. 

17. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego. 

18. Jeżeli w trakcie działań podejmowanych w ramach procedury, zachodzi podejrzenie, że 

osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz 

kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz "Niebieska Karta- A" w 

zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do 

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. 

 

Podstawa prawna: 

1) Art. 9d ust 2 -Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm). 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209 poz. 

1245). 

Procedury postępowania  wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy 

 

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 informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego i 

sprawcy (jeżeli jest znany i nieletni) i informuje o konsekwencjach czynu.  

5. Jeśli sprawca cyberprzemocy nie jest znany, pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

zawiadamia policję. 



 15 

 6. Wychowawca i pedagog obejmują ucznia pomocą psychologiczną i monitorują sytuację, 

sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze 

strony sprawcy.  

7. Wobec nieskuteczności podjętych działań informuje się policję 

 

 Procedury  korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego 

 

1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych (aparaty muszą być wyłączone i schowane w plecaku). 

2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny 

na własną odpowiedzialność. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu. 

4. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w 

sekretariacie szkoły. 

5. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji 

telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna. 

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy 

aparatu fotograficznego jest całkowicie zakazane na terenie szkoły. 

zeszycie uwag. 

7. W przypadku łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę zgodnie z Regulaminem Szkoły 

8. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być 

traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy 

do sądu rodzinnego. 

 

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole 

 

W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, nauczyciel powinien: 
1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego 

choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu; 

2. 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; 

3. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami szkoły opracować 

procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień, jak i w 

przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

Procedury te mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, 

wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób 

reagowania itp. Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego 

dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników placówki do bezwzględnego ich 

stosowania; 

4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować formy pracy 

dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych 

tego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 

niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

Procedura kontaktu z mediami w sytuacji kryzysowej: 

 

Osoba do której zwracają się przedstawiciele mediów: 

1. Nauczyciel nie upoważniony przez dyrektora nie udziela informacji. 

2. Zawiadamia niezwłocznie dyrektora. 

3. Kieruje przedstawiciela mediów do dyrektora. 

4. Dyrektor udziela niezbędnych informacji. 

5. W szczególnych przypadkach dyrektor udziela pełnomocnictwa wybranym osobom do 

udzielania informacji mediom. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

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 dyżurującemu nauczycielowi, lub 

najbliżej znajdującemu się pracownikowi szkoły. 

2.W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek podporządkować się do 

poleceń wszystkich pracowników szkoły. 

3. Jeżeli jedno z wymienionych zdarzeń ma miejsce po raz pierwszy ,to: 

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej 

sytuacji; 

-uczeń otrzymuje karę zgodną z postanowieniami zawartymi w Regulaminie Szkoły; 

-rodzice/opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny zawierający dalsze 

zasady współpracy stron; 

-jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach; 

4. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia, to: 

-wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji, 

-uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie Regulaminu Szkoły 

i Statutu, 

-uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania, 

-rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający 

dalsze zasady współpracy stron, 

-sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/ 

opiekunów ucznia, 

-jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach; 
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5. W przypadku, gdy doraźna interwencja nie przynosi pożądanych efektów wychowawca 

podejmuje następujące działania: 

- przeprowadza rozmowę z uczniem o jego zachowaniu, 

-omawia z rodzicami bądź prawnymi opiekunami zachowanie dziecka i ustala strategię 

współpracy ze szkołą i obserwuje jej efekty, 

- wychowawca sugeruje rodzicom nawiązanie kontaktu z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, który podejmuje pracę wychowawczą z uczniem. 

4. Pedagog informuje rodziców ucznia o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej. 

5. W przypadkach czynów rozmyślnych ze szczególną brutalnością Dyrektor szkoły zwraca się 

z prośbą o interwencję Policji i Sądu Rodzinnego. 

 

 

 

Przyjąłem do wiadomości: 

 

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. 
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5. …………………………………………………. 
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7. …………………………………………………. 
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9. …………………………………………………. 

10. …………………………………………………. 

11. …………………………………………………. 
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