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

używa alkoholu  lub  innych  środków  odurzających  nauczyciel  powinien  

podjąć następujące kroki: 

1) Przekazać informację wychowawcy klasy. 

2) Wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa. 

3) Wychowawca  klasy  wzywa  rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły i  przeprowadza  

rozmowę  z  nimi  i  uczniem  oraz  jeżeli   informacja  się  potwierdza  zobowiązuje  ucznia  

do zaniechania postępowania a rodziców do nadzoru nad uczniem. 

4) W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.  

4) W przypadku braku zainteresowania i współpracy z rodziną lub gdy szkoła wykorzysta  

wszystkie  dostępne  środki  oddziaływań a  zachowanie  nie przynosi  pożądanych 

rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny  lub  policję;  dalszy  tok  

postępowania  leży  w  kompetencji  tych instytucji. 

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

będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy powinien podjąć następujące 

kroki: 

1) Powiadamia o przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2) Izolacja ucznia od reszty klasy (nie zostawia go samego)!!!. 

3) Wzywa lekarza w celu np. stwierdzenia stanu trzeźwości. 

4) Zawiadamia  dyrektora  szkoły  oraz  rodziców  w  celu  odebrania  ucznia  ze szkoły, gdy 

rodzice odmówią o dalszym jego losie decyduje lekarz. 

5) Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia odmówią przyjścia do szkoły, a 

jak on jest agresywny policja ma możliwość przewiezienia go do izby wytrzeźwień, albo na 

jednostkę policji (max do 24 godzin). 

6) Jeżeli przypadki się powtarzają dyrektor szkoły powiadamia policję lub sąd rodzinny. 
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2.  W  przypadku  gdy  nauczyciel  znajduje  na  terenie  szkoły  substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk, dopalacz powinien podjąć 

następujące kroki: 

1) Nauczyciel zabezpiecza substancję i próbuje ustalić do kogo ona należy. 

2) Powiadamia dyrektora szkoły i wzywa policję. 

3) Przekazuje zabezpieczoną substancję policji . 

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

przypominające narkotyk, dopalacz powinien podjąć następujące kroki: 

1) W  obecności  innej  osoby  ma  prawo  żądać  aby  uczeń  przekazał  mu  tę substancję, 

pokazał zawartość torby oraz kieszeni; nie ma prawa samodzielnie przeszukać ucznia – 

czynność tę może wykonać tylko policja. 

2) O spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa rodziców. 

3) W  przypadku  gdy  uczeń  mimo  wezwania  odmawia  nauczycielowi  np. przekazania 

substancji czy pokazania teczki dyrektor wzywa policję. 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję nauczycielowi po zabezpieczeniu przekazuje jednostce 

policji. 

5) Nauczyciel sporządza notatkę o spostrzeżeniu. 

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

- posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

- wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

- udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia, 

- wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

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

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

ukończył 17 lat.  
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Z przestępstwem mamy do czynienia, jeśli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po 

ukończeniu 17 lat. 

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

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

1997r. – Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły należy wezwać policję. 

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

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

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

 3.Procedura postępowania oraz strategie działań interwencyjnych wobec 

młodzieży posiadającej lub używającej środki uzależniające. 

 1. Zabezpieczenie dowodów przy świadkach. 

2. Wezwanie  rodziców/ prawnych  opiekunów  ucznia  i  wyjaśnienie  im  zaistniałej sytuacji. 

3. Wezwanie policji w celu zabezpieczenia narkotyku. 

4. Nawiązanie współpracy ze specjalistą do spraw uzależnień z najbliższej poradni: 

a) Ustalenie zasad dotyczących współpracy. 

b) Opracowanie kontraktu zawierającego zasady zachowania dziecka w domu i  w  szkole  

(uczeń  musi  wiedzieć,  jakie  konsekwencje  grożą  mu  w  razie zerwania kontraktu) 

c) Stworzenie  „trójkąta  opiekuńczego”  SZKOŁA  -  SPECJALISTA  - RODZICE. 

     Wszystkie kroki mogą być wykonane za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 
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4. Procedury postępowania wobec młodzieży posiadającej lub palącej 

papierosy   

 Nauczyciel,  pracownik  szkoły  zgłasza  ucznia  palącego  lub  posiadającego papierosy 

wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności informuje pedagoga szkolnego/ 

psychologa.  

2. Wychowawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  rozmowy wychowawczej i 

wpisania uwagi do zeszytu uwag. Powiadomienie ucznia  o  konsekwencjach  zdrowotnych  i  

prawnych  palenia  przez  osoby niepełnoletnie. 

3. Wychowawca telefonicznie powiadamia o fakcie rodziców, dyrekcję szkoły i 

pedagoga/psychologa. 

4. Zaangażowanie uczniów palących w kampanie profilaktyczne organizowane na terenie 

szkoły. 

5. Jeżeli sytuacja się powtórzy: 

• wezwanie rodziców do szkoły; 

• przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej i profilaktycznej z uczniem   w obecności 

dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa szkolnego oraz rodzica, ustalenie wspólnego frontu 

działań wychowawczych wobec niego. 

6. Jeżeli powyższe środki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i uczeń nadal pali 

papierosy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły. 
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5. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1) Powiadomienie dyrektora szkoły. 

2) Ustalenie okoliczności czynu i świadków. 

3) Przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu. 

4) Powiadomienie rodziców ucznia. 

5) Powiadomienie policji gdy sprawa jest poważna lub sprawca nie jest uczniem szkoły. 

6) Zabezpieczenie dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji. 

6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 

karalnego: 

1) Udzielenie pierwszej pomocy lub wezwanie lekarza. 

2) Powiadomienie dyrektora szkoły. 

3) Powiadomienie rodziców ucznia. 

4) Wezwanie policji gdy sprawa jest poważna. 

5) Ustalenie okoliczności i świadków zdarzenia  
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7. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia przejawów 

przemocy i agresji wśród młodzieży   

Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest natychmiastowe reagowanie na wszystkie 

nieprawidłowe zachowania uczniów. 

POSTĘPOWANIE WOBEC SPRAWCY PRZEMOCY 

1. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem przejawiającym agresję lub przemoc 

- Ustalenie okoliczności czynu i świadków. 

2. Przekazanie sprawy dyrektorowi szkoły i pedagogowi/psychologowi szkolnemu: 

- rozmowa wychowawcza, 

- informowanie o konsekwencjach prawnych czynu. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Powiadomienie policji, gdy sprawa jest poważna. 

5. Osoba  przejawiająca  agresję lub  przemoc,  zostaje  objęta  szczególną  opieką 

wychowawczą przez pedagoga/psychologa szkolnego, który zakłada jej kartę obserwacji. 

POSTĘPOWANIE WOBEC OFIARY PRZEMOCY 

1. Udzielenie w razie konieczności pierwszej pomocy. 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców. 

4. Ustalenie okoliczności czynu i świadków. 

5. Wezwanie policji, gdy sprawa jest poważna. 

6. Uczniowie będący ofiarą przemocy zostają objęci opieką terapeutyczną. 
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Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów 

elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane.  

1.  Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać 

informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i 

dyrektora. 

2.  Pedagog/psycholog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy 

zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.  

3.  Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

4.  Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie 

na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy.  

Zabezpieczenie dowodów 

1.  Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy 

zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane 

nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres 

strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.  

2.  Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi 

(odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, 

z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i 

pedagog/psycholog szkolny, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

3.  Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy i identyfikacji sprawcy warto 

korzystać z pomocy nauczyciela informatyki. 

1.  Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej  z rozmów ze 

sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien 

zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia  osób biorących w niej udział i opis ustalonego 

przebiegu wydarzeń. 

2.  Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać 

notatkę po jej sporządzeniu. 

3.  Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do  

dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 
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Jak zachować się wobec świadka zgłaszającego cyberprzemoc: 

1. Powiedz, że dobrze zrobił, zgłaszając fakt przemocy. 

2. Powiedz, że wymagało to od niego wiele odwagi. 

3. Zapewnij o swojej dyskrecji. 

4.  Nie ujawniaj jego danych, jeśli nie jest to konieczne (np. gdy sprawa została  zgłoszona na 

policję). 

5. Pod żadnym pozorem nie konfrontuj go ze sprawcą. 

6.  Zadbaj o jego bezpieczeństwo, nie upubliczniając jego udziału w sprawie. 

Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym 

Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły polega między innymi na utrzymywaniu 

kontaktów z przedstawicielami organów ścigania oraz z sądem rodzinnym. 

Większość przypadków cyberprzemocy nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego czy 

policji i powinna być rozwiązywana przy użyciu dostępnych szkole środków 

wychowawczych. Istnieją jednak sytuacje, gdy konieczne staje się zgłoszenie  sprawy do sądu 

rodzinnego, a mianowicie: 

1)  jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do 

szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania,  dyrektor szkoły powinien 

pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd  rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły 

napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka; 

2)  gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z 

rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu 

rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z Ustawy o 

postępowaniu z nieletnimi. 

W 2004 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu 

Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, który zawiera między  innymi 

moduł Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją …, w którym  

przybliżone zostały zadania szkoły w tym zakresie i możliwości jej  współpracy z policją, gdy 

uczeń przejawia zachowania świadczące o demoralizacji bądź popełnia czyn karalny. 
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8.  Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.  

 Poprzez  zakłócanie  toku  lekcji  rozumieć  należy  wszystkie  działania  uczniów 

uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.  Zakłócenie 

toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź poza nią, 

niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów przebywających w sali. 

Procedura 

 1. Jeżeli  zachowanie  pojedynczego  lub  kilku  uczniów  nie  pozwala  na  normalną 

realizację zajęć, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do 

pedagoga szkolnego, a w przypadku jego nieobecności w miejscu urzędowania, do 

sekretariatu szkoły. Sekretariat niezwłocznie informuje dyrekcję o zaistniałej sytuacji.  

 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy 

pracownika niepedagogicznego, który jest zobowiązany takiej pomocy udzielić. 

 3. Pedagog/psycholog  szkolny  zobowiązany  jest  do  udania  się  w  miejsce  wskazane  

przez nauczyciela i ustalenia sprawców zakłócenia, a w razie konieczności wyprowadzenia 

sprawców  do  innego  pomieszczenia  w  tym  do  pokoju  pedagoga  lub  gabinetu dyrektora. 

 4. Pedagog/psycholog  szkolny  przeprowadza  z  uczniem  (uczniami)  rozmowę  

dyscyplinującą   i ustala konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego czynu. 

 5. Jeżeli czyn  ucznia był  poważnym  naruszeniem szkolnych  zasad, wychowawca na 

wniosek pedagoga powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

 6. Jeżeli uczeń rażąco złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa 

rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

 7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku zajęć były czyny określone w innych procedurach, 

procedury te stosuje się odpowiednio.  

Podczas  wypełniania  niniejszej  procedury  nie  należy  zakłócać  toku  lekcji  innym 

nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie dopuścili się wykroczenia).  
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 9.  Procedura postępowania i interwencja w sprawie podejrzenia o wagary. 

1. Powiadomienie rodziców o powtarzających się nieobecnościach ucznia. 

2. Wezwanie  rodziców  ucznia  w  celu  ustalenia  przyczyn  opuszczania  zajęć szkolnych 

przez dziecko. 

3. Poinformowanie,  że  za  obowiązek  szkolny  swojego  dziecka  odpowiadają rodzice. 

4. Rozmowy motywująco- wychowawcze z uczniem. 

Jeżeli postępowanie w sprawie opuszczania lekcji szkolnych na płaszczyźnie: 

SZKOŁA – RODZIC – UCZEŃ okaże się nieskuteczne sprawa zostaje skierowana do:  

1. Organu Prowadzącego i Nadzorującego. 

2. Policji. 

3. Sądu. 

Jeżeli uczeń pochodzi z rodziny patologicznej lub innej problemowej o nie realizacji 

obowiązku szkolnego zostaje powiadomiony Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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10.Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub 

samobójstwa ucznia. 

  
1.Każdy pracownik ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania 

autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że 

uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie 

poinformować o tym dyrektora szkoły. 

  

  
A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych. 

  
2. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie 

przynajmniej jednego z poniższych czynników: 

  

        mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei 

        mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów 

pożegnalnych lub testamentu 

        pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów 

        unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie 

        zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność 

        przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie 

nietypowych zachowań 

        przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie 

narkotyków, spożywanie alkoholu 

        przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 

        podejmowanie w przeszłości prób samobójczych 

        fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które 

popełniły samobójstwo 

  
3. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny 

podejmują odpowiednie działania interwencyjne: 

  
 jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia 
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 przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego 

ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn 

zmian           w zachowaniu ucznia 

 przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 

 ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc 

psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią 

  
B. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić 

samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) 

  
4. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor 

szkoły podejmują następujące działania: 

  
 nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, 

bezpieczne miejsce 

 informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców 

 przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli 

przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom 

(np. policji) 

  
C. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę 

samobójczą. 

  
5. Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, 

wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektorowi szkoły, a ta rodzica/opiekuna prawnego 

 dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i 

przeprowadzają rozmowę wspierająca z uczniem i rodzicami oraz przekazują 

informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, 

dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

 o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy 

w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego 

powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli. 

 pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi 

bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom 

informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza 

szkołą 

 w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji 

 pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

innym uczniom szkoły. 
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11.  Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy. 

 
1. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży 

nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i 

dyrektora szkoły. 

 

2. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny wzywa do szkoły rodziców (opiekunów 

prawnych) i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami (opiekunami). 

Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy (do teczki wychowawcy). 

 

3. W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji 

obowiązku szkolnego przez uczennicę. 

 

4. Pedagog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich 

samych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły  i poza nią. 

 

5. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad 

uczennicą    w trakcie pobytu w szkole oraz ewentualnej kontroli w czasie jej 

przebywania w domu. 

 

6. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie sąd rodzinny lub policję 

(informuje o tym fakcie rodziców uczennicy). 
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12. Naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez 

ucznia. 

Podstawa prawna. 

 8. Obowiązujące akty prawne 

 9. Statut szkoły 

 10. Zarządzenie dyrektora szkoły 

 11. Kontrakt z rodzicami i uczniami 

Za  naruszenie  godności  osobistej  nauczyciela  lub  pracownika  niepedagogicznego 

szkoły uznaje się: 

1. Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach; 

2. Prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach; 

3. Nagrywanie lub fotografowanie ww. osób bez ich wiedzy i zgody; 

4. Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej; 

5. Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej; 

6. Pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników; 

7. Naruszenie ich nietykalności osobistej; 

Procedura 

● Nauczyciel  lub  niepedagogiczny  pracownik  szkoły  ma  obowiązek  zgłoszenia 

dyrektorowi  szkoły,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  wicedyrektorowi  lub 

Pedagogowi/psychologowi szkolnemu, nabycie uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

godności ww. osób przez ucznia. 

● W  obecności  osób  wymienionych  w  pkt  1  procedury  uczeń  odbywa  rozmowę 

wstępną. Jeżeli podczas tej rozmowy zachodzi podejrzenie, że jest on pod wpływem 

środków  odurzających  wykonywany  jest  odpowiedni  test  wstępny  w  celu potwierdzenia 

przypuszczeń. 

● Jeżeli badanie wstępne potwierdzi powzięte przypuszczenie, niezwłocznie wzywani są 

rodzice lub prawni opiekunowie ucznia i zostaje wdrożona dalsza procedura.  

● Jeżeli badanie wstępne nie potwierdzi przypuszczeń, rodzice w przypadku naruszenia 

pkt 1 – 2 definicji są niezwłocznie powiadamiani telefonicznie  o zaistniałej sytuacji, 
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zaś w przypadku naruszenia pkt 3 – 7 definicji rodzice są również wzywani do szkoły. 

● Dalsza procedura po zawiadomieniu lub wezwaniu rodziców przebiega następująco: 

● jeżeli zdarzenie dotyczy pkt 1 – 2 definicji i ma miejsce po raz pierwszy: 

● uczeń otrzymuje na piśmie naganę wychowawcy klasy, 

● rodzice i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze 

zasady współpracy stron, 

● jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on powiadomiony o zaistniałej sytuacji, 

● jeżeli zdarzenie dotyczy pkt 1 – 2 definicji i ma miejsce po raz kolejny: 

● uczeń otrzymuje na piśmie naganę dyrektora szkoły, 

● uczniowi zostaje obniżona ocena z zachowania co najmniej o jeden stopień, 

● rodzice i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady 

współpracy stron, 

● zostaje  sporządzona  notatka  służbowa  z  przeprowadzonych  przez  szkołę czynności, 

która podpisywana jest również przez rodziców ucznia,  

● szkoła  kieruje  sprawę  do  sądu  rodzinnego  celem  podjęcia  dalszego postępowania,  

● jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on powiadomiony o zaistniałej sytuacji, 

● jeżeli zachowanie ucznia dotyczy  pkt 3 – 7 definicji: 

● niezwłocznie wzywana jest policja, 

– uczeń  otrzymuje  na  piśmie  naganę  dyrektora  szkoły,  uczniowi  zostaje obniżona ocena 

z zachowania co najmniej o jeden stopień, 

– rodzice i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady 

współpracy stron, 

– zostaje  sporządzona  notatka  służbowa  z  przeprowadzonych  przez  szkołę czynności, 

która podpisywana jest również przez rodziców ucznia,  

– osoba  poszkodowana  zgłasza  na  policję  zawiadomienie  o  popełnieniu przestępstwa i 

wnosi o ściganie jego sprawców, 

– jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on powiadomiony o zaistniałej sytuacji. 

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie 

kary, zaś do kuratora oświaty kieruje wniosek o skreślenie z listy uczniów zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami.  

Uczniowi  i  jego rodzicom  przysługuje  prawo odwołania  od  wymierzonej  kary  w 

terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Odwołanie w formie pisemnej powinno być złożone 

w sekretariacie szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od 

daty wpłynięcia i informuje rodziców o podjętej decyzji w formie pisemnej. 
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13.Zaburzenia psychiczne u ucznia - sposób reagowania.  

 

Działania interwencyjne: 

1. Nie pozostawiaj ucznia samego;  

2. Reaguj spokojnie, łagodnie;  

3. Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w spokojne miejsce;  

4. Na ile to możliwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdarzeniu;  

5. Zawiadom pogotowie ratunkowe (999, 112)   

 

Działania naprawcze: 

1. Jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do tego klasę – np. 

przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „Czym jest choroba psychiczna?”-o 

ile klasa wie o chorobie ucznia o którym mowa;  

2. Jeżeli uczeń i jego rodzina nie wyraża zgody i potrzeby nie informować klasy o 

jego chorobie.  

3. Wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określaniu wymagań 

wobec ucznia;  

4. Konsultować postępowanie z lekarzem oddziałowym, na którym leczy się uczeń 

skorzystania z form pomocy dostępnych w PPP, przyszpitalnych grupach 

wsparcia.  
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14.Postępowanie wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły. 

 

1. W przypadku stwierdzenia aktu wandalizmu na przerwie bezzwłocznie należy 

poinformować o tym nauczyciela dyżurującego lub pedagoga lub psychologa.  

 

2. W przypadku stwierdzenia aktu wandalizmu w trakcie trwania lekcji należy zgłosić to 

wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi lub psychologowi.  

 

a) Osoby, które przyjęły zgłoszenie wyjaśniają okoliczności zajścia, ustalają sprawcę.  

 

b) Następnie powiadamiana jest Dyrekcja szkoły i wychowawca klasy do której 

chodzi sprawca czynu.  

 

c) Powiadomienie rodziców ucznia będącego sprawcą aktu wandalizmu  

3. Działania wobec osoby dopuszczającej się wandalizmu na terenie szkoły:  

 

- zobowiązanie do pokrycia strat przez rodziców ucznia, naprawienie 

zniszczonego mienia -  koszty pokrywają rodzice sprawcy (zarówno w 

przypadku, gdy sprawca jest osobą niepełnoletnią jak i pełnoletnią);  

-  ostateczną decyzję o sposobie ukarania sprawcy podejmuje Dyrektor  

 

4.  Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

15.Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku osób pozostających pod 

opieką szkoły i placówki. 

 Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie 

zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc 

medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

2.1 rodziców (opiekunów) poszkodowanego; 

2.2 przedstawiciela pracodawcy/(pracownika służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy – specjalistę z poza zakładu); 

2.3 przedstawiciela pracowników ; 

2.4 organ prowadzący szkołę lub placówkę; 

2.5 radę rodziców. 

2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. 

3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego. 

4. Zawiadomień, o których mowa w pkt. 2  dokonuje dyrektor lub upoważniony przez 

niego pracownik szkoły lub placówki. 

5. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej "zespołem", 

dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób 

niepowołanych. 

6. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać 

dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki. 

7. Członków zespołu powołuje dyrektor. 

8. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową, w tym protokół powypadkowy w ciągu 14 dni od daty uzyskania 

zawiadomienia o wypadku. 

9. W skład zespołu wchodzi przedstawiciel pracodawcy/(pracownik służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy – specjalistę z poza zakładu pracy) oraz przedstawiciel 

pracowników. 

10. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej  

z osób, o której mowa w pkt. 10, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika 

szkoły lub placówki przeszkolonego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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11. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora 

oświaty lub rady rodziców. 

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

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

służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród 

pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.  

13. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. 

Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może 

złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 

14. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby  

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

15. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się: 

16.1      poszkodowanego pełnoletniego; 

15.2 rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 

16. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia,  

z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców 

(opiekunów). 

17. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się  

z materiałami postępowania powypadkowego. 

18. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole lub placówce. 

19. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na 

ich wniosek. 

20. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor. 

21. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa 

w pkt. 18  mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 

22. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 

przewodniczącemu zespołu. 

23. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 

24. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

25.1 niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla 

ustalenia stanu faktycznego; 

25.2 sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem 

dowodowym. 
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25. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może: 

26.1 zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub 

przeprowadzenie określonych czynności dowodowych; 

26.2 powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia 

postępowania powypadkowego. 

26. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor. 

27. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny 

wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 

 

Wzór rejestru wypadków i innych dokumentów związanych z wypadkiem osób pozostających  

pod opieką szkoły jest określony w załączniku. 
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16.Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole lub w czasie 

pozostawania ucznia pod opieką szkoły. 

Opis działań 

1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.  

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – przywołuje nauczyciela uczącego 

w najbliższej Sali i prosi o nadzór nad swoimi uczniami. 

Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne. 

O każdym wypadku nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili 

wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. 

2. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko 

lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu 

pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor 

powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim: 

a) potrzebę wezwania pogotowia, 

b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

c) godzinę odbioru ucznia ze Szkoły w dniu zdarzenia. 

Uczeń musi zostać odebrany przez rodzica, a dopóki rodzic się nie zgłosi, opiekę nad 

uczniem sprawuje nauczyciel. Nie można ucznia, który uległ lekkiemu wypadkowi wypuścić 

samego ze szkoły, nawet, gdy skończył lekcje. 

3. Podczas przekazania ucznia rodzicowi nauczyciel dokonuje wpisu w dzienniku 

lekcyjnym lub spisuje notatkę służbową. W notatce muszą się znaleźć następujące 

informację:  

 Imię i nazwisko rodzica odbierającego ucznia, 

 Imię i nazwisko ucznia, 
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 Data i godzina odbioru ucznia ze szkoły, 

 Informacja o powiadomieniu rodzica o stanie ucznia i szczegółach wypadku, 

 Notatkę podpisuje rodzic i nauczyciel. 
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Podstawy prawne stosowanych procedur. 

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

zakresu i form przeprowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca w sprawie Rządowego programu 

wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. 

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

z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 

r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach – D. U. Nr 161, poz. 968) 

6. Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst 

jednolity ‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.). 

7. Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 

55; z późn. zm.) Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. ‐ o zmianie ustawy o 

ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529). 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi 

zmianami ‐ ostania zmiana: Ustawa z 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. z 2009 r. Nr 144, 

poz. 1175). 

9. Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 

179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 8 

października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz.1396) ‐ data wejścia w 

życie i obowiązywania – 27 listopada 2010 r. 
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10. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, 

poz. 590 z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. 

o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2009 r. Nr 131, poz.1076) 

11. 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. z 2003 r. Nr 26, poz. 226) 

12. Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

13. Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z dnia 1 

grudnia 1964 r., Nr 43 poz. 296). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 16 września 2011 

roku o zmianie ustawy ‐ Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw. Tekst jednolity obowiązuje od 3 maja 2012. 

 

14. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‐ Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z 1997 r., 

Nr 89, poz. 555, z późniejszymi zmianami). 

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

sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 

przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań 

podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz. Urzędowy KGP z dnia 12 listopada 2012 

r., Nr 11) 

16. Statut Zespołu Szkół NR 1 w Sierpcu (uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 

listopada 2012 r.) 

 

Opracowały: 

Psycholog: Agnieszka Kurpias – Peda 

Psycholog: Monika Majerska 

Mirosław Pikulski 

 

 


