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PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 
1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm. /oraz 
przepisy wykonawcze w związku z ustawą/. 

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./ 

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z dnia 19 września 
2005/. 

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

5) Zarządzenie Nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003r. w 
sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadao w zakresie zapobiegania 
przestępczości  i demoralizacji wśród nieletnich. 

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

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 /Dz. U. Nr 26, poz.226/. 

8)  Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny 
wpublicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 z 
późniejszymizmianami). 

9)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresui form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej,edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii 

10)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );  

11) Statut Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi 
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USTALENIA OGÓLNE: 
 

 
1. Celem wprowadzenia niniejszych procedur jest spójne, jednolite, przemyślane i 

konsekwentne reagowanie wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach trudnych, 

niecodziennych oraz kiedy łamane są normy i zasady obowiązujące w szkole i nakazane 

prawem, oraz zwiększenie bezpieczeostwa. 

 

2. Rada Pedagogiczna uchwala procedury  i podejmuje decyzje dotyczące wszelkich zmian. 

 

3. Za wykonanie działania przewidzianego w procedurze jest odpowiedzialny każdy nauczyciel 

będący świadkiem naruszenia norm i zasad, pozostający w bezpośredniej styczności z 

problemem, lub któremu problem zgłosił uczeo. 

 

4. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności albo niewykonalności procedury lub jej 

elementów należy zgłosid ten fakt do dyrektora szkoły bądź pedagoga w celu zwołania 

zespołu i dokonania ewaluacji. 

 
5. Procedury udostępnione są dla wszystkich członków społeczności szkolnej na stronie 

internetowej szkoły, znajdują się też w wersji papierowej w pokoju nauczycielskim. 

 

6. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania uczniów oraz  rodziców z niniejszym 

dokumentem. 

 

7. W przypadku kiedy zachowania dotyczą czynów karalnych, wykroczeo i związane są z 

demoralizacją, zastosowanie mają odrębne przepisy (w załączniku nr 1) 
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SPIS  PROCEDUR: 
 
1. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły. 
2. Procedura usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 
3. Procedura zwalniania uczniów z zajęd w czasie ich trwania. 
4. Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne 

imprezy. 
5. Procedura postępowania z uczniem, który nie uczęszcza na zajęcia szkolne. 
6. Procedura w przypadku,  gdy uczeo samowolnie opuszcza lekcje (ucieka). 
7. Procedura postępowania w przypadku obecności obcej osoby na terenie szkoły. 
8. Zachowania agresywne rodziców wobec uczniów i własnych dzieci przebywających na 

terenie szkoły. 

9. Procedura postępowania, gdy uczeo uskarża się na złe samopoczucie, w tym zły stan 
zdrowia. 

10. Procedura postępowania, gdy uczeo uległ wypadkowi. 
11. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez ucznia.  

12. Procedura postępowania w przypadku dokonania kradzieży lub  zniszczenia mienia. 

13.  Procedura postępowania gdy uczeo zachowuje się agresywnie. 

14. Procedura w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. 
 

15. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego. 
 

16. Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci. 
 
17. Postępowanie mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w szkole / w tym 

próbom samobójczym lub samobójstwom uczniów/. 

18. Procedura zapewniania ochrony zwyczajnej pracy szkoły w wypadku nadzwyczajnego 
zainteresowania mediów lub organów ścigania osobami ze szkoły. 

19. Procedura postępowania w przypadku fałszerstwa. 
20. Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły. 

 
21. Zachowania dotyczące czynów karalnych, wykroczeo i demoralizacji – procedury 

wskazane przez Wojewódzką Komendę Policji – załącznik nr 1. 
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1.Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły. 

 

1. Opiekę nad dzieckiem (do lat siedmiu) w drodze do szkoły i z powrotem powinni 

sprawowad rodzice  (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – 

osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeostwo. Osoba, która może przejąd pełną 

odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo dziecka musi mied 18 lat, w innych 

przypadkach odpowiedzialnośd prawną ponoszą rodzice. 

2. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrad od rodziców 

pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do domu po zajęciach 

szkolnych. 

3. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może byd pod wpływem alkoholu ani środków 

odurzających. 

 

4. W przypadku podejrzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie 

wskazującym na nietrzeźwośd, należy: 

a) wstrzymad się z wydaniem dziecka i zgłosid ten fakt do dyrektora szkoły. 

b) dyrektor przeprowadza z rodzicem rozmowę  interwencyjną w obecności drugiego 

nauczyciela,      informuje o konsekwencjach (powiadomienie policji) 

c) korzystając z sugestii  rodzica ustala kto może odebrad dziecko w celu bezpiecznego 

powrotu do domu (np. drugi rodzic, dziadkowie) 

d) nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu szkoły 

e) dyrektor bądź nauczyciel powiadamia ustaloną osobę 

f) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzid odmawia 

opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem 

alkoholu, należy wezwad policję. 

g) dziecko oczekuje pod opieką dorosłego – pracownika szkoły 

h) ze zdarzenia i rozmowy z rodzicem dyrektor bądź nauczyciel sporządzają notatkę 

służbową i opatrują ją  swoimi podpisami  

 
6. W  przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

        a. niezwłocznie skontaktowad się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

        b. zapewnid uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania 

problemu, 

        c. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomid 

policję. 

           Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działao. 

7.    Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzad/odwozid ucznia do domu. 

8.    Takie same zasady obowiązują w sytuacji, gdy rodzic (opiekun) chce z uzasadnionych   

           powodów zabrad dziecko ze szkoły w czasie zajęd edukacyjnych. 
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2. Procedury usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych 
 
1. Za usprawiedliwienie uznaje się zwolnienie lekarskie lub pisemne zaświadczenie rodzica 

(opiekuna prawnego) o niezdolności dziecka do uczestniczenia w zajęciach szkolnych. 

2. Uczeo lub rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności, do dwóch tygodni od dnia 

powrotu ucznia do szkoły, w formie elektronicznej (poprzez e-dziennik). 

3. W przypadku niemożności przesłania usprawiedliwienia w formie elektronicznej, 

usprawiedliwienie powinno byd napisane przez rodzica w dzienniczku, opatrzone podpisem i 

datami nieobecności. Usprawiedliwienie lekarskie powinno byd również wklejone do 

dzienniczka .  

4. Wychowawca parafuje odnotowane usprawiedliwienie. 

5. Dopuszcza się usprawiedliwienie ustne nieobecności dziecka przez rodzica na zebraniu 

klasowym lub w inny sposób w bezpośrednim kontakcie z wychowawcą (np. telefon) 

6. Nieobecności na ostatnich godzinach lekcyjnych reguluje procedura zwolnieo. 

 

 

3. Procedura zwalniania ucznia z zajęd w czasie ich trwania 

1. Zwolnid ucznia z zajęd może wyłącznie wychowawca lub dyrektor szkoły a w razie ich 

nieobecności nauczyciel danych zajęd, w których uczestniczy uczeo.  

2. Zwolnienie ucznia z zajęd następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, podpisaną 

czytelnie przez rodzica (prawnego opiekuna) i przedstawioną najpóźniej w dniu 

zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny (w treści zwolnienia powinno znaleźd się 

uzasadnienie zwolnienia, data oraz godziny zwolnienia); zwolnienia przechowuje 

wychowawca                                                                                                                                                                                                           

1) zwolnienie dziecka jest równoznaczne z przejęciem opieki przez rodzica lub 

prawnego opiekuna;                                                                                                                                               

    2) wszystkie pisemne prośby rodziców/prawnych opiekunów o zwolnienia z zajęd są 

weryfikowane przez rodziców podczas zebrao organizowanych przez wychowawcę klasy; 

3. W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnid osobiście dziecko w 

trakcie trwania  zajęd,  po zgłoszeniu wychowawcy klasy lub w razie jego nieobecności 

dyrektorowi lub nauczycielowi danych zajęd. W takiej sytuacji rodzic zobowiązany jest 

do odnotowania faktu odebrania dziecka, w dzienniku zwolnieo, znajdującym się w 

sekretariacie szkoły (informacja zawiera:  datę, godzinę zwolnienia i podpis rodzica 

(prawnego opiekuna).  

4. W przypadku złego samopoczucia dziecka, nauczyciel/lub wychowawca zobowiązany 

jest do telefonicznego kontaktu z rodzicami i zobligowania rodziców/prawnych 

opiekunów do osobistego odbioru dziecka.  

5. Uczniowie nie będą zwalniani z zajęd na podstawie telefonicznej informacji od 

rodziców/prawnych opiekunów. 
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4.  Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, 

konkursy i inne imprezy 

1. Nauczyciel organizujący wyjście sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę 

uczestników, uwzględniając na niej cel wyjścia, czas wyjścia i powrotu. 

2. Przedstawia sporządzoną listę uczestników dyrektorowi szkoły. 

3. Organizator imprezy zapoznaje z listą wychowawcę klasy danego ucznia, który 

podpisem potwierdza zwolnienie ucznia z lekcji, odnotowując ten fakt w dzienniku 

lekcyjnym. 

4. W przypadku wyjśd zbiorowych uczniowie, którzy nie uczestniczą w imprezie z różnych 

przyczyn, a są tego dnia w szkole, pozostają pod opieką nauczyciela wyznaczonego 

przez dyrektora szkoły. 

 
 
 
 

5.  Procedura postępowania z uczniem, który nie uczęszcza na zajęcia szkolne 
 
Wychowawca podejmuje następujące działania: 
1.Analizuje nieusprawiedliwione nieobecności uczniów swojej klasy w celu stwierdzenia 

problemu 

2.W sytuacji zaistnienia problemu przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem w celu 

poznania przyczyn nieobecności oraz uświadamia konsekwencje (powiadomienie rodziców, 

wpływ na ocenę z zachowania) 

3.W przypadku braku poprawy, zaprasza do szkoły rodziców na rozmowę dotyczącą problemu 

frekwencji 

4.Ustala z rodzicami zasady współpracy 

5.Informuje o prawnej odpowiedzialności oraz wynikających konsekwencjach 

6.W przypadku braku poprawy sytuacji powiadamia pedagoga, informuje o skali problemu, 

podjętych przez siebie działaniach i ich efektach 

Pedagog : 

7.Przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami, informuje o konsekwencjach, ustala 

warunki współpracy np. kontrakt 

8.W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy i trwania problemu, szkoła wysyła 

upomnienie, kontaktuje się z Policja (dzielnicowym) a następnie występuje do sądu 

rodzinnego  
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6.   Procedura w przypadku,  gdy uczeo samowolnie opuszcza lekcje (ucieka) 
 

1. Nauczyciel stwierdzający fakt ucieczki odnotowuje nieobecnośd ucznia w dzienniku i 

jak najszybciej przekazuje informację do dyrektora lub pedagoga  

2. Dyrektor, pedagog a w przypadku nieobecności tych osób pani sekretarka,  o w/w 

fakcie jak najszybciej informuje rodziców/opiekunów. Informacja ta musi zostad 

przekazana wychowawcy. 

3. Pedagog i/lub wychowawca podejmują czynności mające na celu ustalenie miejsca 

pobytu ucznia. 

4. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu ucznia informację o  

opuszczeniu przez niego samowolnie szkoły Dyrektor a w przypadku nieobecności 

Dyrektora, pedagog , wychowawca lub inny nauczyciel przekazuje na policję.  

5.  Wychowawca wzywa rodziców/opiekunów do szkoły i wspólnie ustalają, jakie 

działania należy podjąd celem wyeliminowania takich zjawisk. Wychowawca z w/w 

spotkania sporządza notatkę służbową. W sytuacjach trudnych i powtarzających się w 

spotkaniu uczestniczy pedagog i/lub Dyrektor. 

 

 

7. Procedura postępowaniu w przypadku obecności obcej osoby 

 na terenie szkoły 

 
1. Każdy, kto nie jest uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą. 
2. Każdy pracownik ma prawo żądad informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie 

szkoły 
3. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy 

skierowad ją w pobliże sekretariatu i poinformowad o godzinie rozpoczęcia najbliższej 

przerwy śródlekcyjnej. 

4. W innych wypadkach należy osobę kierowad do dyrektora szkoły 

5. W przypadku, gdy osoba odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie, 

niezgodnie z normami społecznymi, stwarza zagrożenie należy  fakt ten zgłosid 

niezwłocznie  do dyrektora szkoły. 

6. Dyrektor w obecności drugiego pracownika prosi o opuszczenie terenu szkoły, przy 

odmowie wzywa pomoc, policję 

7. W przypadku nieobecności dyrektora powyższe czynności podejmuje każdy pracownik 

szkoły który zastał sytuację 
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8. Zachowania agresywne 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. Podjąd próbę przerwania zachowania agresywnego. 

2. Powiadomid Dyrektora szkoły. 

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

szkoły zawiadamia policję. 

 

 

9. Procedura postępowania, gdy uczeo uskarża się na złe samopoczucie w tym 

zły stan zdrowia 

 
1. Nauczyciel zawiadamia pielęgniarkę szkolną, która podejmuje dalsze działania, w tym 

informuje rodziców. 

2. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel jest zobowiązany powiadomid rodziców 

dziecka i ustalid dalsze kroki, rozważając koniecznośd odebrania dziecka ze szkoły przez 

rodzica. 

3. O podjętych działaniach winien zawsze byd poinformowany wychowawca. 

 

10.Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeo uległ wypadkowi 

 

1. Nauczyciel lub każdy inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, 

jest zobowiązany udzielid uczniowi natychmiastowej pomocy 

2. Nauczyciel wzywa pielęgniarkę szkolną (poprzez innego ucznia lub nauczyciela), jeśli stan 

ucznia tego wymaga lub kontaktuje ucznia z pielęgniarką w jej gabinecie . 

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki dalsze decyzje podejmuje nauczyciel, któremu 

został zgłoszony wypadek. 

4. Nauczyciel powiadamia o wypadku dyrektora (samodzielnie, przez innego nauczyciela lub 

ucznia), również , gdy wypadek ma miejsce podczas zajęd organizowanych poza terenem 

szkoły 

5. Jeśli sytuacja tego wymaga dyrektor zawiadamia pogotowie ratunkowe o konieczności 

przyjechania do poszkodowanego ucznia. 

6. Dyrektor zawiadamia o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) 

7. Do czasu przybycia rodziców opiekę nad uczniem sprawuje pielęgniarka, nauczyciel lub 

pedagog (towarzyszy uczniowi również podczas czynności podejmowanych przez 

pracowników pogotowia ratunkowego) 

8. W razie nieobecności dyrektora każdy pracownik ma obowiązek wezwad pogotowie 

ratunkowe i zawiadomid rodziców 

9. Miejsce wypadku powinno byd zabezpieczone do czasu ustalenia przyczyn i okoliczności 

wypadku 
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A. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego                            

interwencji lekarza: 

1. Nauczyciel, po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeo, wymaga 

specjalistycznej pomocy, natychmiast wzywa lekarza lub pogotowie ratunkowe oraz 

powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

2. Do czasu przybycia lekarza lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w 

udzielaniu pomocy przedmedycznej, lub pielęgniarka - w dniu  pracy- czwartek, 

podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

3. Dyrektor szkoły lub wychowawca powiadamia o wypadku  rodziców (opiekunów 

prawnych)  

ucznia. 

4. Dyrektor ustala okoliczności wypadku. 

5. Wypadek jest wpisywany do rejestru. 

 
 

B. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 

uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym: 

 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, nauczyciel natychmiast wzywa 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu 

pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące 

zdrowie i życie ucznia. 

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący 

zajęcia  edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego 

miejsce policję oraz dyrektora szkoły lub jego zastępcę. 

3. Dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o zdarzeniu policję, rodziców (opiekunów 

prawnych), organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium). 

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było 

możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

 

11.Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez ucznia 

1.  Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki: 

- o sytuacji palenia i podjętych działaniach  informowani są rodzice ucznia, 

- wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na celu 

zmianę postawy ucznia, 

- uczeo otrzymuje informacje o szkodliwości palenia,  możliwościach i miejscach 

zaprzestania palenia. 

2 W przypadku ustalenia miejsca zakupu papierosów przez ucznia należy 
powiadomid KP. 
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12.Procedura postępowania w przypadku dokonania kradzieży lub zniszczenia 

mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły 

1. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor .  

2. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców 

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

podjętych przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. 

3. Za zniszczone lub skradzione przez ucznia mienie odpowiadają finansowo rodzice.  

4. W przypadku, gdy rodzice uchylają się od pokrycia kosztów naprawy zniszczonego lub 

odkupienia skradzionego mienia oraz gdy wartośd kradzieży lub zniszczenia przekracza 

250 PLN sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana do Komendy  Policji.  

  

 

 

13.  Procedura postępowania w sytuacji , gdy uczeo zachowuje się agresywnie 

1.  Każdy nauczyciel będący świadkiem agresywnego zachowania, reaguje i przeprowadza 

rozmowę z uczniem, który zachował się agresywnie i informuje o tym fakcie wychowawcę. 

2. Nauczyciel bądź wychowawca informuje rodziców dziecka (telefonicznie bądź korzystając z 

korespondencji elektronicznej) 

3. W przypadku powtórzenia się zachowania agresywnego, postępowanie jak w pkt. 1 i 2, 

dodatkowo wychowawca rozmawia z uczniem i zaprasza do szkoły rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia na rozmowę dotyczącą zachowania dziecka. 

4. Wychowawca informuje rodziców o wydarzeniu i konsekwencjach takiego zachowania, 

ustala z rodzicami sposób dalszego postępowania z dzieckiem oraz zasady współpracy. 

5. Powyższy fakt wychowawca odnotowuje w swojej dokumentacji. 

6.  W przypadku braku poprawy zaistniałej sytuacji wychowawca powiadamia pedagoga 

szkolnego, informuje o skali problemu, podjętych przez siebie działaniach i ich efektach, 

sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

7.  Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami.  

8. W przypadku niepodjęcia przez rodziców współpracy z wychowawcą oraz pedagogiem 

szkolnym i powtarzania się niepokojących faktów, szkoła występuje do Sądu Rodzinnego. 
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14. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy 

I. Ustalenia wstępne 

Pod pojęciem cyberprzemocy rozumiemy: 

1. Naruszenie wizerunku 
2. Wyśmiewanie 
3.  Zniewaga, zniesławienie 
4. Włamanie  
5. Groźby, zastraszanie 
6. Wulgarne wyrażanie się 
7. Nękanie ( poprzez sms, dzwonienie itp.) 

Stosowane przez: 

1. Telefon komórkowy 
2. Komunikatory 
3. Strony serwisów społecznościowych , www 
4. Czat 
5.  E-mail   
6. Fora dyskusyjne,  
7. Blogi, 

 
II. Podejmowane działania 

 

1. Zgłoszenie przypadku cyberprzemocy: 

a) nauczyciel, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, przyjmuje informację o zdarzeniu – 
odnotowuje informację i godzinę zgłoszenia w formie notatki służbowej. 
b) nauczyciel, który nie jest wychowawcą ma obowiązek przekazad informację wychowawcy, 
który przekazuje ją pedagogowi i dyrektorowi szkoły; 
c) wychowawca bądź pedagog udzielają emocjonalnego wsparcia osobie skrzywdzonej wg 
poniższych zaleceo: 

Działania wobec osoby doświadczającej cyberprzemocy 
1. Wsparcie psychiczne ucznia 
• Zapewnij go, że dobrze zrobił, mówiąc Ci o tym, co się stało. 
• Powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnid to, co go spotkało. 
• Powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywad wobec niego. 
• Zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz się mu pomóc, 
uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne. 
• Bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczud dziecka – zażenowanie, skrępowanie, wstyd, 
lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy. 
2. Porada 
Poradź uczniowi, aby: 
• Nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, telefony itp. 
• Nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęd, filmów i przedstawił je Tobie lub 
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innej osobie dorosłej. 
• Zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianą adresu 
e-mail, numeru telefonu komórkowego, itp. 
• Jeśli korzysta z komunikatora, to ustawił go tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł się 
z nim połączyd. 

 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia i identyfikacja sprawcy (notatka służbowa): 

a) przeprowadzenie rozmów ze wskazanymi świadkami przez pedagoga, wychowawcę 
lub dyrektora (osoba prowadząca rozmowę powinna  mied świadomośd skutków, jakie 
działania te niosą nie tylko dla ofiar, ale i świadków zdarzenia, ważne jest, by w 
wyniku interwencji nie narazid ich na zemstę i groźby ze strony sprawcy i pamiętad, że 
uczeo zaufał dorosłym zgłaszając problem. Nie wolno konfrontowad ofiary ze 
sprawcą.) 
b) weryfikacja danych ( wychowawca, pedagog) 
c) ustalenie sprawców i ich danych personalnych o ile to możliwe                                       
d) odnotowanie istotnych informacji: data i czas otrzymania materiału, treśd 
wiadomości (zabezpieczenie), dane nadawcy (nazwę, adres email, adres strony, nr 
telefonu komórkowego, itp.); 
e) w razie potrzeby, należy poprosid o pomoc nauczyciela informatyki; 
 

3. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 
 
Gdy sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, pedagog szkolny i wychowawca powinni 
podjąd dalsze działania. 

1. Rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu: 

 cel rozmowy, ustalenie okoliczności zajścia; 

 sprawca otrzymuje jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje 
żadnych form przemocy; 

 omówienie z uczniem skutków jego postępowania i poinformowanie o 
konsekwencjach  

 sprawca powinien zostad zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia z 
sieci szkodliwych materiałów; 

 określenie sposobów zadośduczynienia wobec ofiary cyberprzemocy; 

 jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiad z każdym z 
nich z osobna; 

 nie należy konfrontowad sprawcy i doświadczającego cyberprzemocy. 
 
2. Powiadomienie rodziców ofiary oraz rodziców sprawcy o zachowaniu dziecka: 

 rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani  z decyzją w 
sprawie dalszego postępowania oraz podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych 
wobec ich dziecka; 

 podpisanie kontraktu dla dziecka, określającego zobowiązania ucznia oraz 
konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych wymagao i terminy realizacji zadao 
zawartych w umowie. 

 
Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy. 
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Cyberprzemoc podlega sankcjom określonym przez szkołę. 
Szkoła stosuje następujące konsekwencje: 

 Nagana Dyrektora szkoły 

 Obniżenie oceny za zachowanie 

 Poinformowanie sądu lub policji 
(Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 
a uczeo nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powinien pisemnie 
powiadomid o zaistniałej sytuacji policję lub sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły 
napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka) 
. 

 

5. Podjęcie przez wychowawcę działao wobec klasy: 

 wyciszenie emocji, edukacja, integracja, ew. włączenie uczniów w działania o 
walorach profilaktycznych 

6.  Monitorowanie sytuacji uczniów 

• Po zakooczeniu interwencji należy monitorowad sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są 
wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

• Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie i 
otrzymują wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca 
przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia 
bezpieczeostwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, należy zaproponowad 
rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa). 

Sposoby zabezpieczania/rejestrowania dowodów 

• Telefon komórkowy. Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie zarówno tekstowe, jak i 
nagrane na pocztę głosową w pamięci telefonu.                                                                                                                                   
• Komunikatory. Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Możesz również np. 
skopiowad rozmowę, wkleid do dokumentu Word (lub innego edytora tekstu), zapisad i 
wydrukowad.                                                                                                                                                                                 
• Strony serwisów społecznościowych, www Aby zachowad kopię materiału, który widzisz na 
ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację 
„Wklej" w dokumencie Word. 11                                                                                                                                                               
• Czat Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachowad kopię materiału, który 
widzisz na ekranie, wciśnij klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację 
„Wklej" w dokumencie Word. Możesz też po prostu wydrukowad interesującą cię stronę.                                                                                                            
• E-mail. Wydrukuj wiadomośd, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się 
ustaleniem okoliczności zajścia. 

 

 



15 

 

15. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego 
na terenie szkoły 
 
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe za zgodą rodziców.  
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 
przynoszonego przez uczniów.  
3. Dopuszcza się możliwośd korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeo 
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną 
odpowiedzialnośd za sprzęt .  
4. Podczas zajęd edukacyjnych i przerw obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych (aparaty powinny byd wyłączone i schowane). W razie potrzeby uczniowie 
mają możliwośd skorzystania z telefonu w sekretariacie szkoły. 
5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu 
fotograficznego jest możliwe jedynie w sytuacji dydaktycznej  za zgodą nauczyciela. 
Nagrywanie lub fotografowanie innych uczniów oraz przesyłanie treści obrażających inne 
osoby jest zabronione.  
6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 
powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęd lekcyjnych, a następnie 
przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności 
ucznia.  Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.  
8. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia w ciągu dwóch 
tygodni. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym 
konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).  
9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeo ma zakaz przynoszenia 
telefonu do szkoły.  
10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeo ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden 
stopieo. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej. 
 

 
 

16. Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka 
 

1. W przypadku uzyskania przez pracownika Szkoły podejrzeo (na podstawie własnych 

obserwacji, informacji uzyskanych od dziecka lub osób trzecich), że dziecko jest krzywdzone, 

ma on obowiązek sporządzenia notatki służbowej ( załącznik nr2) i przekazania uzyskanej 

informacji niezwłocznie dyrektorowi i wychowawcy lub pedagogowi. Notatka jest 

przechowywana w dokumentacji wychowawcy klasy. 

2. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez wychowawcę klasy, pedagoga oraz o ile 

zachodzi taka koniecznośd pielęgniarkę szkolną. Osoby te tworzą Zespół Interwencyjny i  

przeprowadzają weryfikację uzyskanych informacji,  podejmując następujące działania: 

a) wychowawca bądź pedagog przeprowadza rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem, informuje 

o prawnym zakazie krzywdzenia, udziela dziecku wsparcia (wskazówki: załącznik nr 1) 

b) przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji, 

c) organizują spotkanie z rodzicem/opiekunem dziecka niedopuszczającym się krzywdzenia, 

informują o konieczności zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiednich instytucji 

(prokuratura, policja, sąd rodzinny, lub przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego – 

procedura Niebieskiej Karty formularz A)  

d) sporządzają kartę interwencji wg ustalonego wzoru (załącznik nr 3), którą przechowuje w swej 

dokumentacji wychowawca klasy 
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3. Mając na uwadze dobro dziecko Zespół Interwencyjny na podstawie powyższych działao 

opracowuje plan pomocy dziecku. 

a)  proponowane działania mogące pomóc w opracowaniu planu:                                                                         

- kontakt z lokalnymi służbami; z pracownikiem socjalnym w celu uzyskania danych o sytuacji 

rodzinnej z wywiadu środowiskowego, w przypadku braku danych prośba o przeprowadzenie takiego 

wywiadu i pilne przekazanie uzyskanych informacji, z dzielnicowym, ew. kuratorem sądowym lub 

asystentem rodziny, analiza dotychczasowej dostępnej dokumentacji dziecka,  znalezienie w rodzinie 

lub otoczeniu sojusznika dziecka, 

b) plan pomocy dziecku powinien zawierad elementy: 

-  wzmocnienia dziecka np. zapewnienie mu, odpowiednio do potrzeb i w uzgodnieniu z rodzicami, 

specjalistycznej pomocy psychologicznej ewentualnie psychiatrycznej, terapii, zajęd rozwijających itp. 

-  wspierania rodziny – poprzez proponowanie, adekwatnie do potrzeb, skorzystania z pomocy 

instytucji oferujących: poradnictwo, konsultacje psychologiczne, terapię uzależnieo, terapię dla 

sprawców przemocy, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych (na miarę możliwości) 

-  zabezpieczenia socjalnego – we współpracy z lokalnymi służbami socjalnymi i odpowiednio do 

potrzeb, 

4. Zespół Interwencyjny przedstawia  plan pomocy dziecku, rodzicom/opiekunom z zaleceniem 

współpracy przy jego realizacji. 

5. Wychowawca klasy monitoruje przebieg realizacji planu i jego skutków względem dziecka. 

6. Po poinformowaniu rodziców przez pedagoga, dyrektor szkoły składa zawiadomienie o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Policji lub prokuratury, przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego (wraz z Niebieska Kartą) oraz wniosek o wgląd w sytuację rodziny do 

Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

7.  Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych wyżej instytucji. 

8.  Wszyscy pracownicy szkoły, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 

posiadają informacje o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani 

do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane 

uprawnionym instytucjom i osobom w ramach działao interwencyjnych. 
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Załącznik nr 1       

JAK ROZMAWIAD Z DZIECKIEM KRZYWDZONYM 

1. Zadbaj o sprzyjające warunki rozmowy (oddzielny pokój, z dala od osób postronnych, brak 

pośpiechu, spokój) 

2. Przyjmij pozycję ciała dostosowaną do pozycji dziecka: usiądź lub przykucnij 

3. Używaj języka zrozumiałego dla dziecka 

4. Okazuj dziecku szacunek, akceptację i empatyczne zrozumienie 

5. Bądź cierpliwy – dziecko może zaprzeczad prawdzie 

6. Nie naciskaj na dziecko- wyznanie całej prawdy może łączyd się z ogromnym lękiem 

7. Unikaj naprowadzania dziecka na odpowiedzi, które chciałbyś usłyszed 

8. Okaż zrozumienie, że nie łatwo jest mówid o trudnych sprawach, zwłaszcza jeśli dotyczą rodziny 

9. Pochwal za odwagę podjęcia rozmowy tj. nie za treśd rozmowy, lecz za to, że mówi 

10. Bądź świadomy oznak zaniepokojenia dziecka o los rodziców – nie wypowiadaj przy nim 

negatywnych opinii o rodzicach 

11. Nazwij przemoc – przemocą i pokaż dziecku, że nie jest winne tego, co zrobił dorosły 

12. Wesprzyj dziecko – utwierdź w przekonaniu, że nie tylko je to spotkało, że wiele dzieci przeżywa 

podobne problemy 

13. Wyjaśnij dziecku w przystępny sposób co zamierzasz dalej robid 

Pamiętaj, jak trudna jest sytuacja dziecka ze względu na: 

- wstyd 

- poczucie winy 

- strach przed ponownym skrzywdzeniem 

- tajemnicę 

- lojalnośd wobec sprawcy przemocy 
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Notatka ze zdarzenia 

(Podejrzenie krzywdzenia dziecka) 

Nowa Wieś , ………………………. 

Imię nazwisko dziecka, klasa …………………………………………………………………………………………….. 

Opis sytuacji, zdarzenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                                                     podpis pracownika  
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KARTA INTERWENCJI 

1. Imię i nazwisko dziecka, klasa  

 

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

2. Przyczyna interwencji ( forma krzywdzenia) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia 

 

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

4. Opis działao podjętych przez pedagoga, wychowawcę. 

Data……………………………………. 

Działanie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Spotkania z opiekunami dziecka. 

Data…………………………………….. 

Działanie: 

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

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

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

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

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

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

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

6. Forma podjętej interwencji: 

 Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.     Wniosek o wgląd w sytuację dziecka. 

 Inny rodzaj interwencji 

 

Jaki?........................................................................................................................................................... 

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

7. Dane dotyczące interwencji 

( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje) 

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

Data interwencji ……………………………………….. 

 

8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli szkoła je uzyskała, działania 

placówki, działania rodziców. 

Data……………………………………… 

Działanie: 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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17. Postępowanie mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym w 

szkole / w tym próbom samobójczym  lub 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 

– kieruje ucznia do pedagoga szkolnego.  

4. Pedagog szkolny rozpoznaje sprawę, prowadzi rozmowę z dzieckiem i rodzicami i w 

miarę potrzeb zaleca kontakt z psychologiem i badania specjalistyczne. 

 

 

18.Procedura zapewniania ochrony zwyczajnej pracy szkoły w wypadku 

nadzwyczajnego zainteresowania mediów lub organów ścigania osobami ze 

szkoły.  

1.   W wypadku nadzwyczajnego zainteresowania mediów lub organów ścigania osobami 

ze szkoły informacji może udzielid jedynie dyrektor szkoły. 

2.     Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni nie mają prawa udzielad 

żadnych informacji na temat zajśd mających miejsce na terenie szkoły, oraz dotyczących 

samych uczniów i pracowników. .  

 

19. Procedura postępowania w przypadku fałszerstwa 

Sytuacje fałszerstwa w szkole: 

- dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwane ocen, 
usprawiedliwianie nieobecności), 

- przedstawianie fałszywych zwolnieo i usprawiedliwieo od rodziców, 

- podrabianie (przerabianie) zaświadczeo lekarskich, 

- podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela     
ściąganie, 

- inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce 
itp.). 

        1. Osoby mogące podjąd decyzję o wszczęciu postępowania szkolnego: 

               - wychowawca klasy, 

               - nauczyciel przedmiotu, 

               - pedagog szkolny, 

               - zespół wychowawczy, 

               - dyrektor szkoły; 
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2. 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. 

 

3. W przypadku podrobienia dokumentu szkolnego (dziennik, oficjalne dokumenty 

szkoły) szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję  do Komendy Powiatowej 

Policji. 

 

 
20.Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły 

 
1.Konflikty pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy.W sytuacjach 

długotrwałego, ostrego konfliktu pomocą służy mu pedagog.O udział w spotkaniu 

wyjaśniającym mogą byd proszeni rodzice uczniów. 

 

2. Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny wewspółpracy z 

wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostregokonfliktu o udział w spotkaniu 

wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszenisą rodzice uczniów. 

 

3. Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga wychowawca klasy wewspółpracy z 

pedagogiem. W razie długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i 

zamykającym konflikt proszeni są rodzice ucznia lub/i dyrektor szkoły 

 

4. Konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga wychowawcaklasy we 

współpracy z pedagogiem.  W razie długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w spotkaniu 

wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszony jest Dyrektor Szkoły. 
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Załącznik  nr 1 

21.Procedura postępowania w przypadku popełnienia czynu karalnego 
 przez ucznia 

 
Nauczyciel (pracownik szkoły, uczeo) podejmuje następujące działania: 
1. Powiadamia dyrektora szkoły, wicedyrektorów lub pedagoga   o swoich spostrzeżeniach, 
2. We współpracy z dyrektorem ustala okoliczności czynu   i ewentualnych świadków 
zdarzenia, 
3. Dyrektor ustala czy uczeo, który popełnił czyn karalny przebywa na terenie szkoły. W 
przypadku stwierdzenia, że tak jest dyrektor odizolowuje go od innych uczniów, 
4. Jeżeli uczeo, który jest sprawcą czynu nie ukooczył 17 lat dyrektor zawiadamia policję i sąd 
rodzinny, 
5. Jeżeli uczeo, który jest sprawcą czynu ukooczył 17 lat dyrektor zawiadamia policję lub 
prokuraturę, 
6. Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów ucznia, 
7. W przypadku, gdy rodzice nie podejmują współpracy ze szkołą, a uczeo – sprawca czynu 
karalnego jest niepełnoletni, dyrektor powiadamia sąd rodzinny, 
8. Dyrektor zawiadamia policję również w sytuacji, gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 
tożsamośd nie jest nikomu znana, 
9. Dyrektor zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące 
z przestępstwa i przekazuje je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża 
i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukooczył 17 lat 
należy zawiadomid Policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 
ucznia, który ukooczył 17 rok życia prokuratora lub Policję. 

 

Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 
karalnego: 

Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:udzielenia pierwszej pomocy 
(pomocy przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w 
przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeo,niezwłoczne powiadomienie dyrektora 
szkoły,powiadomienie rodziców ucznia,niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy 
istnieje koniecznośd i profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie 
okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnid bezpieczeostwo 
przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwiając dostęp osób postronnych do tych 
przedmiotów i wezwad policję - tel. 997 lub 112 
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Procedura wzywania policji do szkoły 

Policja jest wzywana do szkoły w sytuacjach, gdy: 

1.  Dyrekcja/pedagodzy wyczerpią wszystkie dostępne środki możliwe do zastosowania przez 
szkołę w określonej sytuacji  

2.  Zaistnieje na terenie szkoły zdarzenie, przy którym obecnośd Policji jest konieczna (miało 
miejsce wykroczenie lub zostało popełnione przestępstwo). 

Procedura postępowania w sytuacji, gdy policja zabiera ucznia ze szkoły 

Szkoła może na prośbę policji przekazad  funkcjonariuszom ucznia działając zgodnie z 
następującymi zasadami: 

1. Każda dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, musi byd wcześniej zasygnalizowana 
dyrektorowi lub uzgodniona   z pedagogiem szkolnym, 

2. Szkoła może przekazad ucznia przedstawicielowi Policji po uprzednim wylegitymowaniu 
funkcjonariusza i uzyskaniu pisemnego oświadczenia   o konieczności zabrania ucznia na 
komendę policji, 
3. W sytuacji, gdy funkcjonariusz policji chce zabrad na komendę ucznia, który nie ukooczył 
17 roku życia, musi w obecności dyrektora o fakcie tym zawiadomid rodzica. Obowiązkiem 
rodzica jest towarzyszyd uczniowi podczas czynności podejmowanych na terenie komendy 
policji. W przypadku odmowy rodzica, na funkcjonariuszach policji spoczywa obowiązek, 
zorganizowania zgodnych z prawem warunków podejmowania dalszych czynności wobec 
ucznia. 
4. W uzasadnionych przypadkach (niemożnośd skontaktowania się z rodzicem lub prośba 
rodzica wyrażona przez niego w trakcie zawiadamiania go o konieczności przekazania ucznia 
policji) uczniowi zabieranemu przez policję towarzyszy pedagog szkolny lub inny 
przedstawiciel szkoły. 

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o uczniu, który  
nie ukooczył 18 lat i używa alkohol    lub inne środki w celu wprowadzenia się 
w stan odurzenia bądź przejawia inne  zachowania świadczące o demoralizacji 

  W przypadku uzyskania informacji, że uczeo, który, nie ukooczył 18 lat, używa alkoholu lub 
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 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) nauczyciel 
powinien podjąd następujące kroki: 
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a. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

b. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły. 

c. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im 
uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z 
uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 
małoletnim. 

d. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z 
wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła 
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. 
nieletnich). 

 
e. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub Policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne 

jej środki oddziaływao wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 
spotkanie z pedagogiem, psychologiem, itp.) i ich zastosowanie nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 
instytucji, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 
r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 
 

Procedura    postępowania    nauczyciela   w przypadku podejrzenia spożycia   
alkoholu lub zażycia   narkotyku przez ucznia 
 
Nauczyciel (pracownik szkoły) podejmuje następujące działania: 

1. Powiadamia, o podejrzeniu spożycia przez ucznia alkoholu dyrektora szkoły oraz 
pielęgniarkę, pedagoga, 
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, nie pozostawiając go samego. Stwarza warunki, 
które nie zagrażają jego życiu czy zdrowiu. 
3.  W porozumieniu z dyrektorem przekazuje ucznia pod opiekę pielęgniarce  
4. Dyrektor (pielęgniarka ) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, 
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. Jeżeli stan zdrowia ucznia wymaga 
natychmiastowego przewiezienia go do szpitala, niepełnoletniemu uczniowi, do czasu 
przybycia rodziców, towarzyszy w drodze przedstawiciel szkoły, 
5. Dyrektor zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów i zobowiązuje ich do 
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły lub przejęcia nad nim opieki w szpitalu, 
6. W przypadku odmowy ze strony rodziców/prawnych opiekunów, lekarz decyduje o 
przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji 
funkcjonariuszom policji, 
7. Przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów dyrekcja zawiadamia o 
zaistniałym incydencie najbliższą komendę policji oraz sąd rodzinny (dotyczy uczniów 
niepełnoletnich), 
8. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5 
promila alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w l dm3) 
policja ma możliwośd przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwieo, lub w przypadku jej 
braku, do policyjnych pomieszczeo dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do 
wytrzeźwienia (max. do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 
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rodziców/prawnych opiekunów (oraz sąd rodzinny, jeśli uczeo nie ukooczył 18 lat) 

Jeżeli zdarzenia, w których uczeo (przed ukooczeniem 18 lat) znajduje się pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o 
jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia policji (specjalisty 
ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego o tej szczególnej sytuacji. 

Spożywanie przez ucznia, który ukooczył 17 lat, alkoholu na terenie szkoły stanowi 
wykroczenie z art. 43 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomid policję. 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji 

 
Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji 
przypominającej wyglądem narkotyk:. 

Nauczyciel (pracownik szkoły), który znalazł substancję przypominającą wyglądem 
narkotyk podejmuje następujące działania: a: 

 1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 
osób  niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji,  

2. Powiadamia dyrektora szkoły, wicedyrektorów lub pedagog o swoich 
spostrzeżeniach, 
3. We współpracy z dyrektorem próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działao 
pedagogicznych) ustalid do kogo znaleziona substancja należy. 
4. Dyrektor powiadamia o zaistniałym zdarzeniu policję, 
5. Dyrektor po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i 
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeo posiada  
substancję przypominającą narkotyk: 

 
Nauczyciel (pracownik szkoły) podejmuje następujące działania: 

1. Powiadamia dyrektora szkoły, wicedyrektorów lub pedagoga    o swoich 
spostrzeżeniach, 
2. W obecności drugiej osoby zatrudnionej w szkole ma prawo żądad, aby uczeo przekazał 
mu tę substancję, pokazał zawartośd torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), 
ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną 
substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonywad czynności 
przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynnośd zastrzeżona wyłącznie dla policji. 
3. Jeżeli uczeo wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej 
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazad ją do komendy policji. 
Wcześniej próbuje ustalid, w jaki sposób i od kogo, uczeo nabył substancję. Całe zdarzenie 
nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleo wraz ze 
swoimi spostrzeżeniami, 
4. W przypadku, gdy uczeo na prośbę nauczyciela nie chce przekazad substancji, ani 
pokazad zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która wykonuje dalsze czynności. 
5. Dyrektor wzywa rodziców/opiekunów ucznia do natychmiastowego stawienia się w 
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szkole, 
6. Jeżeli rodzice nie stawią się do szkoły w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, szkoła 
powiadamia Sąd Rodzinny. 
7. Czynności wykonywane przez policję po jej przybyciu do szkoły (przeszukanie, 
rozmowy) odbywają się w obecności rodziców lub pedagoga, lub wychowawcy (dotyczy 
to uczniów niepełnoletnich), 

pUWAGA:  

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:- 
posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;                                         
- wprowadzanie do obrotu środków odurzających;- udzielanie innej osobie, ułatwianie lub 
umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;- wytwarzanie i przetwarzanie środków 
odurzających. 

Każde z wymienionych zachowao jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeo, który ukooczył 13 lat a nie 
ukooczył 17 lat. 

Mamy do czynienia z przestępstwem, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeo, po 
ukooczeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks postępowania karnego. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy 
wezwad Policję. 

 


