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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku w 
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 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 
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SPIS TREŚCI 

I. Procedura w przypadku przyniesienia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły lub 

poza nią. 



  

II. Procedura w przypadku przyjścia do szkoły pod wpływem alkoholu ( lub jego 

spożywania na terenie szkoły). 

III. Procedura w przypadku przyniesienia alkoholu do szkoły. 

IV. Procedura w przypadku przyjścia do szkoły pod wpływem środków odurzających lub ich 

używania na terenie szkoły. 

V. Procedura w przypadku posiadania  lub rozprowadzania na terenie szkoły środków 

odurzających. 

VI. Procedura, w przypadku uzyskania informacji od rodzica na temat spożywania 

i rozprowadzania środków odurzających poza terenem szkoły. 

VII. Procedura, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancje przypominającą 

wyglądem narkotyk. 

VIII. Procedura w przypadku ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

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

X. Procedura postępowania w przypadku licznych nieobecności, spóźnień, wagarów. 

XI. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia/zgłoszenia zjawiska cyberprzemocy. 

XII. Procedura postępowania w przypadku kradzieży/zaginięcia na terenie szkoły. 

XIII. Procedura postępowania w przypadku zniszczenia mienia na terenie szkoły. 

XIV. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o ciąży nieletniej uczennicy. 

XV. Procedura postępowania w sytuacji zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie 

lekcji. 

XVI. Procedura postępowania w sytuacji ataku ucznia w stosunku do nauczyciela (agresja 

słowna, wulgaryzmy). 

XVII. Procedura postępowania w sytuacji agresji fizycznej ucznia w stosunku do nauczyciela. 

Współpraca z Policją. 

XVIII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.  

XIX. Procedura postępowania w sytuacji bójki między uczniami na terenie szkoły. 

XX. Procedura postępowania w przypadku konieczności zawiadomienia o śmierci ucznia.  

XXI. Współpraca szkoły z policją. 

I. PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PAPIEROSÓW LUB ICH 

PALENIA NA TERENIE SZKOŁY LUB POZA NIĄ 

 

1. Odebranie uczniowi papierosów, zabezpieczenie papierosów. 

2. Powiadomienie o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. 



  

3. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem, odpowiedzialni: nauczyciel 

interweniujący, lub wychowawca. Odnotowanie faktu w zeszycie pozytywnych 

i negatywnych uwag. 

4. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia oddania nauczycielowi lub 

pracownikowi szkoły papierosów lub zachowuje się agresywnie, rodzic zostaje 

wezwany do szkoły w trybie natychmiastowym. 

5. Dokonanie wpisu do dziennika o zaistniałym incydencie, podpisanie notatki przez 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 

6. Ustalenie przez wychowawcę i dyrektora sankcji wobec ucznia w oparciu o Statut 

Szkoły. 

7. Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym pisemnej lub ustnej informacji na temat 

wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

 

II. PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYJŚCIA DO SZKOŁY POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU, LUB PRZYNIESIENIA ALKOHOLU DO SZKOŁY (LUB JEGO 

SPOŻYWANIA NA TERENIE SZKOŁY) 

 

1. Ocena sytuacji przez nauczyciela (wzięcie pod uwagę zachowania ucznia, dokonanie 

konfrontacji z innym pracownikiem szkoły w celu zniwelowania wątpliwości). 

2. Odizolowanie ucznia od rówieśników i zapewnienie mu opieki. 

3. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, 

pedagoga szkolnego.  

4. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem. Ustalenie miejsc, ilości wypitego 

alkoholu, sposobu pozyskania, udziału osób trzecich.  

5. Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów w trybie natychmiastowym do szkoły. 

Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

jeżeli zaistnieją jakieś przeszkody (brak kontaktu telefonicznego, pozostawanie 

rodziców w pracy) dyrektor określa kto do momentu przybycia rodziców sprawuje 

opiekę nad uczniem. 

6. W razie niepokojących objawów zdrowotnych u ucznia lub w razie trudności 

skontaktowania się z rodzicami wezwanie Pogotowia Ratunkowego. 

7. Sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym incydencie, o przekazaniu ucznia pod 

wpływem alkoholu rodzicom. Notatkę podpisują rodzice, nauczyciel interweniujący 

i drugi współpracujący z nim nauczyciel (wychowawca, pedagog). 

8. Przekazanie dziecka rodzicom. 



  

9. W przypadku braku kontaktu z rodzicami przy agresywnym zachowaniu ucznia 

zostaje wezwana policja. 

10. W razie potrzeby rozmowa z innymi uczestnikami zajścia, świadkami, innymi 

uczniami, ustalenie okoliczności zdarzenia. 

11. W stosunku do ucznia wychowawca klasy podejmuje działania zgodne ze Statutem 

Szkoły. 

12. Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym pisemnej lub ustnej informacji na temat 

wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

13. Poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych, że w sytuacji kolejnego incydentu 

Szkoła powiadomi Sąd Rodzinny.  

14. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu z rodzicami, wykazują oni lekceważący stosunek 

do problemu, lub sytuacja powtarza się częściej, wychowawca, pedagog i dyrekcja 

podejmują decyzję o ewentualnym zgłoszeniu sprawy do Sądu Rodzinnego. 

15. Jeżeli sytuacja tego wymaga przeprowadzenie (po pewnym czasie) rozmowy z 

uczniem i jego rodzicami, która ma na celu przeanalizować całe wydarzenie i ustalić 

sposoby zapobiegania takim sytuacjom w przyszłości. 

 

III. PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA ALKOHOLU DO SZKOŁY 

 

1. Odebranie alkoholu uczniowi; zabezpieczenie alkoholu w depozycie. 

2. Powiadomienie o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, pedagoga. 

3. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem, ustalenie pochodzenia alkoholu. 

4. Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów ucznia; rozmowa wychowawcy i pedagoga 

szkolnego z rodzicami/opiekunami prawnymi.  

5. Wydanie rodzicom alkoholu za jego pisemnym potwierdzeniem. 

6. Sporządzenie notatki o zaistniałym incydencie, dokonanie podpisu przez rodziców 

ucznia. 

7. Przekazanie ucznia rodzicom/opiekunom prawnym. 

8. Ustalenie przez wychowawcę, pedagoga pozostałych okoliczności zdarzenia 

(np. rozmowa ze świadkami). 

9. Ustalenie przez wychowawcę i dyrektora szkoły  sankcji w stosunku do ucznia 

w oparciu o Statut Szkoły. 

10. Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym pisemnej lub ustnej informacji na temat 

wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

11. Zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych, że w sytuacji kolejnego incydentu 

szkoła powiadomi Sąd Rodzinny. 



  

 

IV. PROCEDURA W PRZYPADKU PRZYJŚCIA DO SZKOŁY POD WPŁYWEM 

ŚRODKÓW ZMIENIAJĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ LUB ICH UŻYWANIA NA 

TERENIE SZKOŁY 

 

1. Odebranie uczniowi środków lub substancji odurzających. 

2.  Ocena sytuacji przez nauczyciela. Dokonanie konfrontacji z innym pracownikiem 

szkoły w celu zniwelowania wątpliwości. 

3. Odizolowanie ucznia od rówieśników i zapewnienie mu opieki. 

4. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. 

Powiadomienie policji.  

5. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem, ustalenie rodzaju użytego środka  

ilości, sposobu pozyskania i udziału osób trzecich. 

6. W razie niepokojących objawów zdrowotnych ucznia wezwanie Pogotowia 

Ratunkowego. 

7. Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazanie im dziecka. 

Sporządzenie notatki o zaistniałym incydencie i  przekazaniu rodzicom ucznia pod 

wpływem środka odurzającego. Notatkę podpisują rodzice/prawni opiekunowie, 

nauczyciel interweniujący, drugi, współpracujący z nim nauczyciel (wychowawca, 

pedagog).  

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicami bądź odmowy z ich strony o pozostaniu 

ucznia w szkole czy przewiezieniu go do placówki służby zdrowia– decyduje lekarz, 

po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

9. W przypadku jednoczesnego posiadania przez ucznia narkotyków – przekazujemy 

ucznia do dyspozycji funkcjonariuszom policji. 

10. Ustalenie przez wychowawcę pozostałych okoliczności zdarzenia (rozmowa ze 

świadkami). 

11. Ustalenie przez wychowawcę, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, sankcji zgodnych ze 

Statutem Szkoły. 

12. Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym pisemnej lub ustnej informacji na temat 

wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

13. Zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych, że w sytuacji kolejnego incydentu 

szkoła powiadomi Sąd Rodzinny. 

 

V. PROCEDURA W PRZYPADKU POSIADANIA  LUB ROZPROWADZANIA NA 

TERENIE SZKOŁY ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 



  

 

1. Odebranie, zabezpieczenie (opakowanie w worek foliowy, opieczętowanie, dopięcie 

krótkiej notatki i podpisu osoby interweniującej) i przekazanie policji środków 

odurzających.  

2. Odizolowanie ucznia od rówieśników, pozostawienie go pod opieką nauczyciela, 

pedagoga lub higienistki szkolnej. 

3. Powiadomienie o zdarzeniu dyrektora szkoły. Powiadomienie policji. 

4. Rozmowa wstępna z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę, pedagoga lub 

nauczyciela interweniującego w celu wyjaśnienia okoliczności zajścia. 

5. Wezwanie rodziców do szkoły. Rozmowa wychowawcy, ewentualnie nauczyciela 

interweniującego, w razie potrzeby pedagoga szkolnego lub dyrekcji 

z rodzicami/prawnymi opiekunami w obecności przedstawicieli policji.  

6. Przekazanie ucznia rodzicom (chyba że policja decyduje inaczej). Sporządzenie 

notatki służbowej. Notatkę podpisują rodzice.  

7. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję. 

8. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim 

zabezpieczeniu zobowiązany jest przekazać ją do jednostki policji lub wezwać policję, 

która zabezpieczy substancję.  

9. W przypadku ucznia, u którego znaleziono środek odurzający, policjant decyduje 

o ewentualnej konieczności zatrzymania ucznia do wykonania dalszych czynności.  

10. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrekcją sankcji (zgodnie ze Statutem 

Szkoły) wobec ucznia. 

11. Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym informacji na temat wyciągniętych 

konsekwencji w stosunku do ucznia. 

 

VI. PROCEDURA, W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI OD RODZICA NA 

TEMAT SPOŻYWANIA I ROZPROWADZANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

POZA TERENEM SZKOŁY 

 

1. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z rodzicem i sporządzenie notatki służbowej. 

2. Poinformowanie dyrektora szkoły. 

3. Przekazanie notatki służbowej policji. 

4. W przypadku prowadzenia przez policję na terenie szkoły czynności służbowych 

zgodnych prawem, dyrektor ma obowiązek umożliwić ich wykonywanie. 



  

5. Dyrektor udostępnia pomieszczenia, w których policja może dokonać przeszukania 

odzieży i przedmiotów należących do ucznia z zachowaniem poufności i dobra 

dziecka. Czynności te wykonywane są w obecności dyrektora, pedagoga lub innego 

wyznaczonego nauczyciela. 

6. Dyrektor szkoły informuje rodziców i w razie konieczności prosi o przybycie na 

miejsce.  

7. Sporządzenie notatki służbowej o zaistniałym zdarzeniu. 

8. W przypadku ucznia, u którego znaleziono środek odurzający, policjant decyduje 

o ewentualnej konieczności zatrzymania ucznia do wykonania dalszych czynności.  

9. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrekcją sankcji (zgodnie ze Statutem 

Szkoły) wobec ucznia. 

 

 

VII. PROCEDURA, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDZIE NA TERENIE SZKOŁY 

SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK 

 

1. Zabezpieczenie substancji przed dostępem do niej osób niepowołanych. 

2. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora. 

3. Wezwanie policji. 

4. Przekazanie policji zabezpieczonej substancji i informacji dotyczącej szczegółów 

zdarzenia. 

 

VIII. PROCEDURA W PRZYPADKU UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO 

LUB PRZESTĘPSTWA 

 

1. Przerwanie zachowania agresywnego. 

2. Poinformowanie wychowawcy, pedagoga o zdarzeniu. 

3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, odpowiedzialni: 

wychowawca, pedagog, nauczyciel interweniujący) 

4. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

5. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy. 

6. Powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

7. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji. 



  

8. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z dyrekcją sankcji (zgodnie ze Statutem 

Szkoły) wobec ucznia. 

9. Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym pisemnej lub ustnej informacji 

nt. wyciągniętych konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

 

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY 

STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, odpowiedzialni: higienistka lub 

nauczyciel interweniujący). 

2. Poinformowanie dyrektora szkoły o zdarzeniu. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. W przypadku obrażeń ucznia, wezwanie Pogotowia Ratunkowego . 

5. Wezwanie policji do szkoły, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia 

środków przestępstwa, ustalenia okoliczności. 

6. Ustalenie okoliczności zdarzenia. Sporządzenie notatki służbowej 

7. Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym ustnej informacji na temat wyciągniętych 

konsekwencji wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego. 

 

X. PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU LICZNYCH NIEOBECNOŚCI, 

SPÓŹNIEŃ, WAGARÓW 

 

1. Prowadzenie indywidualnych rozmów wychowawcy z uczniem. 

2. Stały kontakt z rodzicami, informowanie o frekwencji (kontakt telefoniczny). 

3. Zobowiązanie rodzica do informowania szkoły o przyczynie nieobecności dziecka 

w szkole, jeżeli nieobecność trwa powyżej 1 tygodnia. 

4. W przypadku nieobecności ucznia, nieterminowego usprawiedliwiania nieobecności 

przez rodziców, wychowawca kontaktuje się telefonicznie. 

5. Wezwanie pisemne rodzica do szkoły na konsultacje. Zawarcie kontraktu pomiędzy 

uczniem, jego rodzicem/prawnym opiekunem i dyrekcją szkoły, w celu poprawy 

frekwencji ucznia. 

6. Objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną (mobilizacja zespołu klasowego, 

współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym, ewentualna wizyta wychowawcy 

i pedagoga w domu ucznia). 

7. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności ucznia trwającej cztery tygodnie, 

wysłanie do rodziców informacji o niezrealizowaniu obowiązku nauki  przez dziecko. 



  

8. W ciągu 7 dni od daty doręczenia powiadomienia, uczeń nadal nie realizuje 

obowiązku nauki, kieruje się do rodziców upomnienie zawierające stwierdzenie, że 

obowiązek nauki nie jest realizowany i istnieje zagrożenie skierowaniem sprawy na 

drogę postępowania egzekucyjnego. 

9. Jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze nie przyniosą pozytywnych efektów, sprawę 

kieruję się do Sądu Rodzinnego dla Nieletnich. 

 

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

UJAWNIENIA/ZGŁOSZENIA ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY 

 

1. Ustalenie okoliczności zdarzenia i przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy 

klasy.  

2. Wychowawca razem z nauczycielem informatyki zabezpiecza dowody przemocy – 

treść wiadomości, datę i czas jej otrzymania i 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. 

3. Wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

4. W przypadku gdy sprawcą cyberprzemocy jest uczeń szkoły, wychowawca wzywa 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły i przeprowadza z uczniem rozmowę 

w celu ustalenia przyczyn zajścia i form zadośćuczynienia. Informuje ucznia 

o konsekwencjach i zobowiązuje go do zaniechania negatywnego postępowania, 

a rodziców/opiekunów prawnych do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.  

5. Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia 

o podjętych działaniach i ustaleniach. 

6. Wychowawcy uczniów biorących udział w zajściu monitorują dalsze zachowania 

i postępowanie uczniów. 

7. Dyrektor szkoły powiadamia policję w przypadku, gdy zostało złamane prawo 

(np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) lub 

gdy tożsamości sprawcy nie udało się ustalić bądź sprawca nie jest uczniem szkoły. 

Dalsze działania leżą w kompetencji tej instytucji. 

 

XII. PROCEDURA W PRZYPADKU KRADZIEŻY/ ZAGINIĘCIA NA TERENIE 

SZKOŁY. 

 

1. Ustalenie okoliczności zdarzenia – udzielenie pomocy i wsparcia poszkodowanemu. 



  

2. Powiadomienie wychowawcy, który informuje o zajściu pedagoga szkolnego i 

dyrektora. 

3. Wychowawca, pedagog szkolny i dyrektor podejmują próbę ustalenia sprawców 

kradzieży. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów poszkodowanego i 

rodziców/opiekunów sprawcy (jeśli sprawca jest znany), wzywa ich do szkoły i 

wspólnie ustalają formę zadośćuczynienia za poniesione szkody.  

5. Dyrektor zawiadamia policję jeśli uczeń-sprawca czynu uchyla się od 

zadośćuczynienia. 

 

XIII. PROCEDURA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA MIENIA NA TERENIE 

SZKOŁY 

 

1. Ustalenie okoliczności zajścia, zabezpieczenie śladów. 

2. Powiadomienie dyrektora i przekazanie uzyskanych informacji. 

3.  Dyrektor, pedagog szkolny oraz wychowawcy podejmują próbę ustalenia sprawców 

dewastacji mienia. 

4. W przypadku ujawnienia sprawcy dyrektor wzywa do szkoły rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia i wspólnie ustalają formę zadośćuczynienia za poniesione szkody. 

5. Dyrektor zawiadamia policję jeśli uczeń-sprawca czynu uchyla się od 

zadośćuczynienia albo ponownie dokonuje czynu. 

 

XIV. PROCEDURA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O CIĄŻY 

NIELETNIEJ UCZENNICY 

 

1. Niezwłocznie poinformowanie wychowawcę klasy, dyrektora szkoły i pedagoga 

szkolnego. 

2. Wychowawca  przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się ustalić, czy 

rodzice/opiekunowie prawni już wiedzą o ciąży. 

3.  Po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę nieletniej 

wychowawca, pedagog szkolny i dyrektor szkoły przeprowadzają 

z rodzicami/opiekunami prawnymi uczennicy rozmowę w celu ustalenia form pomocy 

i wsparcia oraz informują o innych możliwościach – indywidualny tok nauczania lub 

nauczanie indywidualne. 

4. Dyrektor szkoły informuję Sąd Rodzinny. 

 



  

XV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZACHOWANIA UCZNIA 

UNIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim 

rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do dziennika 

lekcyjnego.  

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę. 

3. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel 

powiadamia pedagoga lub dyrektora szkoły. 

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami 

prawnymi i wymierza kary zgodnie z WSO. 

5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu i w 

obecności nauczyciela prowadzącego i pedagoga przeprowadza rozmowę z uczniem 

oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi.  

6. Jeżeli zachowanie ucznia nie uległo poprawie dyrektor szkoły wymierza kary zgodnie 

ze Statutem Szkoły. 

 

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ATAKU UCZNIA W 

STOSUNKU DO NAUCZYCIELA (AGRESJA SŁOWNA, WULGARYZMY) 

 

1. Poszkodowany nauczyciel powiadamia dyrektora/wicedyrektora szkoły.  

2. Dyrektor wyjaśnia okoliczności zajścia, powiadamia wychowawcę. 

3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia i opracowuje plan pracy z uczniem, 

w porozumieniu z pedagogiem.  

4. Wobec ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

5. W przypadku znieważenia nauczyciela, dyrektor  powiadamia Policję. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania 

jej w teczce  wychowawcy. 

 

XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI AGRESJI FIZYCZNEJ 

UCZNIA W STOSUNKU DO NAUCZYCIELA 

 

1. Powiadomienie dyrektora szkoły.  

2. Wychowawca wzywa rodziców w trybie natychmiastowym do szkoły.  

3. Wobec sprawcy stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 



  

4. Dyrektor szkoły powiadamia Policję.  

5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania 

jej w teczce wychowawcy. 

 

XVIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

WYSTĘPOWANIA U UCZNIA CZYNNIKÓW WSKAZUJĄCYCH NA 

RYZYKO ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH 

 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej 

jednego z poniższych czynników: 

 mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadzieji, 

 mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych, 

 pozbywanie sie 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 sie, sięganie po używki, 

 przejawianie zainteresowania tematyka śmierci, umierania itp. 

 podejmowanie w przeszłości prób samobójczych, 

 

1. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog podejmują odpowiednie 

działania interwencyjne: 

 jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia, 

 przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego, 

ustalenia przyczyn, kontaktuja sie z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w 

zachowaniu ucznia, 

 przekazują informacje o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły, 

 ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychologa. 

 

2. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo 

(informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych). 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/opiekunów prawnych, 

 przekazują dziecko pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych. 

 

3. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.  

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 dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego, 

 dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe, 

 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 

Pedagogiczna w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia 

po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli, 

 pedagog wraz z wychowawcą planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie 

uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje 

rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poza szkoła, 

 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. 

 

XIX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI BÓJKI MIĘDZY UCZNIAMI 

NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Każdy pracownik szkoły reaguje na każdą sytuacje związaną z przemocą. 

W przypadku, kiedy uczniowie się biją dobrze jest poprosić drugą osobę dorosłą o pomoc 

i rozdzielić bijących się, starając się jednak samemu nie stosować przemocy. 

2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel w 

pierwszej kolejności powiadamia dyrektora szkoły i pielęgniarkę, pielęgniarka powiadamia 

pogotowie ratunkowe. 



  

3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga, wychowawca informuję rodziców 

ucznia poszkodowanego.  

4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia 

wychowawcę i pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę z uczestnikami bójki.  

5. Wobec uczestników zajścia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

6. Wychowawca sporządza notatkę z zajścia i przechowuje ją w teczce wychowawcy. 

 

XX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI 

ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI UCZNIA 

1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać „twarzą w twarz”. 

Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki: 

 dostarczyć niezbędne informacje; 

 udzielić pierwszego wsparcia rodzinie; 

 ochronić godność; 

 okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny. 

2. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia 

tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych, 

3. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą 

powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, 

krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby 

powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny, 

mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia 

medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję 

lekarską. 

4. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby. Jedna 

udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej. 

Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej. 

5. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić 

współczucie i zrozumienie. 

6. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie 

wymagała osoba powiadamiana. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji 

niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów sprawy. 

7. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego. 

8. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich zmarłego 

samych, bez opieki. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie 



  

adres), aby udzielić informacji i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie 

czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia. 

9. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić 

sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, 

interwencja z udziałem lekarza itp.), natomiast nie należy udzielać szczegółowych 

informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili 

rodzinę zmarłego. 

10. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów 

lub od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, 

dyrekcji. 

11. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub 

nastolatkom. 

 

XXI. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z POLICJĄ 

 

W ramach współpracy organizuje się:  

1. Spotkania nauczycieli, rodziców z zaproszonymi specjalistami, podejmujące tematykę 

zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku 

lokalnym. 

2. Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami na temat zasad 

bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. 

3. Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży. 

4. Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły. 

5. Udział w lokalnych programach profilaktyki związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 


