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SPIS TREŚCI: 

 

1. Procedury postępowania nauczyciela w przypadku      

agresywnego zachowania ucznia 

2. Procedury postępowania nauczyciela w przypadku braku realizacji przez ucznia 

obowiązku szkolnego 

3. Procedury postępowania nauczyciela w przypadku odbierania dziecka przez 

nietrzeźwych rodziców/opiekunów 

4. Procedury postępowania nauczyciela w przypadku nagłego zachorowania lub złego 

samopoczucia ucznia 

5. Procedura współpracy z rodzicami 

6. Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej pozaszkolnej względem 

ucznia 

7. Procedury zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i 

inne konkursy organizowane przez szkołę 

8. Procedury postępowania w przypadku używania wulgaryzmów wobec rówieśników 

oraz pracowników szkoły i występowania innych przejawów agresji słownej 

9. Procedury postępowania w przypadku zastraszania, wymuszania oraz wyłudzania 

pieniędzy lub wartościowych przedmiotów 

10. Procedury postępowania w przypadku kradzieży 

11. Procedury postępowania w przypadku palenia przez ucznia papierosów 

12. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 

narkotyki 

13. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń szkoły jest pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających 

14. Procedury postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych na 

terenie szkoły 

15. Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy i stalkingu w zsp-1 w Wiśle 

16. Procedury postępowania nauczycieli oraz metody współpracy szkół z Policją w 

sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w 

szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją 

17. Akty prawne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Procedury postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego 

zachowania ucznia 
 

1. Nauczyciel – świadek zdarzenia przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając 

mu nieodpowiednie zachowanie polegające na naruszeniu norm społecznych i zasad 

obowiązujących w szkole ( w przypadku dziecka z deficytami rozwojowymi będzie 

ona miała formę dostosowaną do możliwości percepcyjnych ucznia ). Jednocześnie – 

jeżeli jest to niezbędne wysyła innego ucznia po pomoc ( pielęgniarka, psycholog, 

pedagog ). 

2. Jeśli jest to konieczne pielęgniarka zawiadamia Pogotowie. 

3. Nauczyciel – świadek zdarzenia zawiadamia o zdarzeniu wychowawcę i dyrektora. 

4. Gdy uczniem, który zachował się agresywnie zajmuje się 

pielęgniarka/pedagog/psycholog lub wychowawca, nauczyciel – świadek zdarzenia 

lub wychowawca zawiadamia telefonicznie rodziców ucznia o agresywnym 

zachowaniu dziecka i prosi o niezwłoczny osobisty kontakt na terenie szkoły. 

5. Jeśli osobą poszkodowaną jest drugi uczeń – wychowawca zawiadamia o zdarzeniu 

rodziców dziecka poszkodowanego i – jeśli jest to konieczne – prosi o przybycie do 

szkoły. Jednocześnie informuje rodzica o zgłoszeniu zdarzenia na Policję. 

6. Dyrektor szkoły zawiadamia Policję o zdarzeniu noszącym znamiona czynu 

karalnego. 

7. Dyrektor szkoły zwołuje Szkolną Komisję Wychowawczą w celu podjęcia 

właściwych działań mających na celu wyeliminowanie agresji w zachowaniu danego 

ucznia. 

8. Dyrektor szkoły oraz nauczyciel – świadek zdarzenia, wychowawca klasy i 

pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem dziecka mającego problemy 

z zachowaniem: 

      - analizują przyczyny niewłaściwego zachowania; 

      - zobowiązują rodzica do systematycznego kontaktowania się ze szkołą; 

      - pedagog/psycholog proponuje rodzicom formy oddziaływania na ucznia, które     

        pomogą w zmianie zachowania dziecka; 

      - wypracowują kontakt z uczniem ( w przypadku dziecka zdrowego ) i określają czas  

        na poprawę; 

      - podjęte decyzje zostają odnotowane w dzienniku i dokumentacji 

        pedagoga/psychologa; 

9. Dyrektor szkoły, wychowawca i pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z          

rodzicem dziecka pokrzywdzonego – informują o podjętych krokach i proponują 

spotkanie z pedagogiem, które ułatwią uczniowi powrót do normalnego 

funkcjonowania w szkole po zdarzeniu; 

10. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z 

rówieśnikami/nauczycielami, wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka 

sugeruje badania psychologiczne/terapię psychologiczną lub inne oddziaływania, w 

celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia ucznia. Wszystkie 

zachowania agresywne zgłaszane są na Policję ( i powtarzane są wcześniejsze kroki 

procedury ). 

11. W przypadku, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla uczniów i 

pracowników szkoły, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i 

wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i 

Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji 

ucznia. 

12. Ze wszystkich działań pedagog/psycholog sporządza notatki podpisywane przez osoby 

zainteresowane ( rodzica, członków Szkolnej Komisji Wychowawczej ). 



 

 

 

2.Procedury postępowania nauczyciela w przypadku braku realizacji 

przez ucznia obowiązku szkolnego 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 2 tygodni od 

czasu nieobecności. 

2. Częste pojedyncze lub dłuższe nieobecności wychowawca klasy zgłasza pedagogowi 

szkolnemu. 

3. W przypadku budzącej zastrzeżenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia: 

- wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego                                            

rodzicami, w celu wyjaśniania przyczyn nieobecności oraz poinformowania o 

konsekwencjach wagarowania, w przypadku ich domniemania; 

- uczeń zostaje zmotywowany do właściwej realizacji obowiązku szkolnego; 

- pedagog szkolny zakłada uczniowi kartę ewidencyjną; 

- w przypadku powtarzającego się procederu uchylania się od obowiązku szkolnego 

wychowawca wysyła do rodziców upomnienie wzywające do właściwej realizacji 

obowiązku szkolnego ( zachowując kopię wysyłanych pism ); 

- w przypadku niemożności osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, mimo wyczerpania 

wszelkich możliwości rozwiązania problemu, pedagog szkolny wysyła notatkę do 

sądu rodzinnego, a dyrektor kieruje do organu prowadzącego szkołe wniosek o 

wdrożenie postępowania przymusowego; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Procedury postępowania nauczyciela w przypadku odbierania dziecka 

przez nietrzeźwych rodziców/opiekunów 
 

 

 

1. Ucznia zerówki, klasy pierwszej lub dziecko przebywające w świetlicy szkolnej może 

odebrać wyłącznie trzeźwy rodzic lub opiekun prawny; 

2. W przypadku, gdy nauczyciel przypuszcza, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest 

pod wpływem alkoholu, może odmówić możliwości odebrania dziecka; 

3. Obowiązek odebrania dziecka, spoczywa wówczas na drugim rodzicu lub opiekunie 

prawnym, bądź też innej, wskazanej przez rodzica osobie dorosłej, która zobowiąże 

się do sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem; 

4. Nauczyciel zawiadamia o zajściu i swoich przypuszczeniach dyrektora lub pedagoga 

szkolnego; 

5. W przypadku, kiedy osoba, wobec której przypuszcza się, że pozostaje pod wpływem 

alkoholu, nie zgadza się z decyzją szkoły i podtrzymuje chęć odebrania dziecka, 

należy zawiadomić Policję; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.Procedury postępowania nauczyciela w przypadku nagłego zachorowania 

lub złego samopoczucia ucznia 
 

W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub zaobserwowania niepokojących objawów 

chorobowych bądź złego samopoczucia osoba interweniująca powinna: 

1. Zapewnić opiekę uczniowi: 

a) wyznaczyć ucznia, pod którego opieką chory udaje się do gabinetu higieny 

szkolnej, 

b) w przypadku nieobecności higienistki szkolnej udają się do sekretariatu szkoły. 

2. Higienistka szkolna udziela stosownej pomocy przedlekarskiej i w przypadku 

utrzymującego się złego samopoczucia informuje telefonicznie rodziców lub 

opiekunów o dolegliwościach dziecka. 

3. Dziecko z dolegliwościami, objawami chorobowymi może opuścić teren szkoły 

wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna lub osoby pełnoletniej z rodziny. 

4. W przypadku nieobecności higienistki nauczyciel lub pracownik administracji wzywa 

rodziców. 

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i przy ustępujących dolegliwościach szkoła 

zapewnia dziecku dalszą opiekę (odpoczynek w gabinecie higienistki, sekretariacie, 

sali lekcyjnej). 

6. W przypadku nie ustępujących lub nasilających się dolegliwości szkoła (higienistka, 

nauczyciel lub pracownik administracji) informuje o tym fakcie rodzica lub opiekuna 

dziecka i wzywa pogotowie ratunkowe. 

7. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i nie ustępujących lub nasilających się 

dolegliwości szkoła (higienistka, nauczyciel lub pracownik administracji) wzywa 

pogotowie ratunkowe.  

8. W przypadku braku kontaktu z rodzicem i wezwania pogotowia ratunkowego 

wyznaczony pracownik szkoły przejmuję opiekę nad dzieckiem (podczas transportu 

karetką do szpitala) do czasu przybycia rodzica do szpitala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Procedura współpracy z rodzicami  

I. CELE PROCEDURY:  

 ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności 

szkoły, 

 przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka,  

 udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów 

dziecka,  

 inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania 

opinii na temat jakości pracy szkoły,  

 tworzenie partnerskiej atmosfery,  

 realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę,  

 ułatwianie monitorowania przyjętych zasad. 

II. OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS 

PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI: 

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem szkolnym, logopedą i dyrektorami jest szkoła. 

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego 

na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. najpóźniej w październiku każdego roku szkolnego. 

3. Spotkania odbywają się w formach: 

 zebrań ogólnych z rodzicami, 

 zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami, 

 zebrań klasowych z rodzicami, 

 zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów, 

 indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem, logopedą, 

 innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły. 

4. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w 

przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z 

nauczycielem (poprzez telefon do szkoły). 

5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych 

przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym). 

6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są gabinety lekcyjne. 

Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a 

pedagoga i logopedy – ich gabinety. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji 

rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli. Poza tymi miejscami 

informacje nie są udzielane. 



7. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami 

przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego. 

O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć 

uczniom i rodzicom z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, 

godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem) i podaniem informacji 

zwrotnej). Obowiązkowe spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się wg harmonogramu 

konsultacji. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych 

przypadkach. 

8. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa. 

9. Każdy pracownik pedagogiczny szkoły w razie konieczności może skontaktować się z 

rodzicami telefonicznie lub wzywa rodzica za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie 

pisemnej. 

10. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi 

terminami. 

11. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w 

innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie 

pisemnej. 

12. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach: 

 zebrań z rodzicami, 

 pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów, w tzw. ”Zeszytach 

korespondencji”, 

 wizyty wychowawcy w towarzystwie pedagoga szkolnego w domu wychowanka, 

 indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu, 

 odwiedzin w domu wychowanka po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica (w 

szczególnych przypadkach bez zgody, np. brak kontaktu z rodzicami). 

13. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie 

         rodziców z: 

 statutem szkoły, 

 programem wychowawczym szkoły, 

 programem profilaktyki szkoły,  

 planem wynikowym i planem wychowawczym klasy, planem pracy z rodzicami, 

 ocenianiem wewnętrznym, 

 kryteriami ocen  zachowania, 

 procedurami przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 

 postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów, 

 informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i  szkoły. 

14. Wychowawca klasy w ramach zebrań klasowych z rodzicami powinien uwzględnić 

następujące zagadnienia: 

 rozwój psychiczny dzieci i młodzieży, 

 przyczyny i zapobieganie agresji; rodzaje agresji występującej w naszej szkole,  

 zapobieganie niewłaściwym zachowaniom, 



 tolerancja i integracja, 

 higiena i bezpieczeństwo, 

 zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci, 

 zasady przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu 

w klasie  trzeciej gimnazjum, 

 oraz inne zagadnienia wynikające z planu pracy szkoły i klasy. 

15. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić 

następujące zasady: 

 najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w 

indywidualnej rozmowie z rodzicami, 

 z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością, 

 udzielać konkretnych rad,  co do przezwyciężania określonych trudności lub 

wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią. 

16. W trakcie zebrań klasowych zabrania się: 

 dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego, 

 publicznego czytania ocen, 

 używania nazwisk przy przykładach negatywnych, 

 podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców, 

 nieograniczonego udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego. 

17. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się  poprzez: 

 wspólne  rozwiązywanie problemów klasowych, 

 sprawy sprzeczne ( miedzy nauczycielem i rodzicem ) omawiane są przy osobie 

trzeciej – pedagog/dyrektor/inny nauczyciel. 

 pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych, 

 udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte,  święta 

szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp., 

 uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami 

gratulacyjnymi wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny, 

 wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy, 

 pomoc przy wykonywaniu prac  na rzecz szkoły, klasy. 

18. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa w 

zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami. 

19. Pedagog szkolny zobowiązany jest do: 

 przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem 

lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych 

przez wychowawców klas, nauczycieli, dyrektorów szkoły), 

 wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze 

środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

 wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów. 

20. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, przedstawioną 

najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny. 



W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnić osobiście dziecko w trakcie 

trwania zajęć. W sytuacjach wyjątkowych decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

 

21. Zwolnić z zajęć może wyłącznie wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor. 

22. Wyklucza się następujące zachowania rodziców: 

 uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy, 

 przeszkadzanie w czasie lekcji, 

 telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody, 

 zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu, 

 zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły ( za 

wyjątkiem asystenta nauczyciela, który może udzielać informacji rodzicowi tylko w 

obecności pracownika pedagogicznego ). 

23. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: 

 wychowawcy klasy, 

 dyrektora i wicedyrektora szkoły, 

 Rady Pedagogicznej, 

 organu nadzorującego szkołę, 

 organu prowadzącego szkołę. 

24. Rodzic zobowiązany jest do podpisywania informacji od nauczycieli w „Zeszycie 

korespondencji”. 

 

III. WYKAZ MATERIAŁÓW  I  DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W 

TRAKCIE PRACY ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE PRACY 

1. Odnotowanie obecności rodziców w dzienniku lekcyjnym w części do tego przeznaczonej. 

2. Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku pedagoga (należy podać 

datę oraz jakie przyjęto ustalenia oraz zalecenia dla rodzica ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.Procedura postępowania w sytuacji przemocy fizycznej 

pozaszkolnej względem ucznia. 
 

1. W przypadku zgłoszenia lub zauważenia przez pracownika szkoły śladów przemocy 

fizycznej zobowiązani jesteśmy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wychowawcę lub w 

razie jego nieobecności pedagoga lub dyrekcję szkoły.  

 

2. Wychowawca wraz z pedagogiem rozmawia z dzieckiem.  

 

3. Ogólnych oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone przez dyrektora, 

wypełniając formularz „Niebieska Karta” część A, która zostaje przesłana do Miejskiego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ( ten przejmuje dalsze prowadzenie sprawy ).  

 

4. Dyrektor, wychowawca lub pedagog wzywają członka rodziny pokrzywdzonego dziecka, 

który nie jest sprawcą ( może to być rodzic, dziadkowie, dorosłe rodzeństwo, wujostwo ) i 

wypełniają „Niebieską Kartę” część B, którą wręczają osobie towarzyszącej dziecku zaraz po 

rozmowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.Procedury zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, 

konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez 

szkołę 

 

 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i 

inne konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną obecność w szkole. 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej 

wymienionych zajęć. 

3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych (koniecznie z podaniem 

klasy) i wywiesza ją 1 – 2 dni wcześniej na tablicy informacyjnej w pokoju 

nauczycielskim. 

4. Nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie tych zajęć wpisuje rodzaj 

zwolnienia do dziennika lekcyjnego (zawody sportowe, konkurs), w rubryce 

dotyczącej frekwencji. 

5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel 

wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i 

przyprowadza ich z powrotem do szkoły. 

6. Jeżeli konkurs lub zawody trwają, np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany 

dzień przewidzianych jest, np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy w pozostałych 

lekcjach, ale jest zwolniony z odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

8.Procedury postępowania w przypadku używania wulgaryzmów 

wobec rówieśników oraz pracowników szkoły i występowania 

innych przejawów agresji słownej 

 
 

W przypadku jednorazowego incydentu: 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje 

informację do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie. 

2. Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia. 

W przypadku powtarzających się incydentów: 

3. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. 

4. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z poszkodowanym i sprawcą. 

5. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z ww. uczniami w obecności 

rodziców uczniów. 

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.Procedury postępowania w przypadku zastraszania, 

wymuszania oraz wyłudzania pieniędzy lub wartościowych 

przedmiotów 

 
1. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego ze sprawcą i poszkodowanym 

(notatka służbowa pedagoga ). 

2. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz 

rodzicami uczniów. 

3. Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami 

– ustalenie konsekwencji czynu, zwrot zawłaszczonego przedmiotu. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i 

wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny 

ze sprawowania. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

10.Procedury postępowania w przypadku kradzieży 

 
1. Rozmowa wychowawcy ze sprawcą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

2. Wychowawca informuje dyrektora i pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji 

( notatka służbowa pedagoga ). 

3. Wychowawca sprawcy i poszkodowanego wzywają do szkoły rodziców 

uczniów. 

4. Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy z wychowawcami, 

pedagogiem szkolnym oraz rodzicami – ustalenie konsekwencji czynu. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i 

wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

11.Procedury postępowania w przypadku palenia przez ucznia 

papierosów 

 
1.Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń pali papierosy, 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. 

2. Rozmowa ucznia z wychowawcą i pedagogiem szkolnym (notatka służbowa 

pedagoga). 

3. Wychowawca zawiadamia rodziców oraz ustala termin spotkania w szkole. 

4. Spotkanie pedagoga i wychowawcy z rodzicami ucznia. 

5. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem w obecności 

rodziców. 

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń 

posiada przy sobie narkotyki 

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) 

ma prawo prosić, aby uczeń pokazał mu substancję, którą posiada. Nauczyciel 

nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 

ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz 

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa. 

3. Dyrektor powiadamia policję o tym podejrzeniu. 

4. Policja uruchamia własne procedury. 

5. Z przeprowadzonych działań dyrektor sporządza notatkę służbową, którą 

podpisują osoby uczestniczące w podjętych czynnościach. 

6. W przypadku potwierdzenia się informacji o posiadaniu przez ucznia 

narkotyków – rozmowa dyrektora, pedagoga i wychowawcy z rodzicami oraz 

uczniem ( notatka służbowa pedagoga ) 

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

13.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń 

szkoły jest pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających 

 
1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń może być pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających odizolowuje wychowanka. 

2. Nauczyciel (pracownik szkoły) powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę 

klasy oraz pedagoga szkolnego. 

3. Nauczyciel zapewnienia pomoc medyczną (wzywa pielęgniarkę szkolną). W 

sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe. 

4. Dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) i zobowiązuje ich do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły: rodzice (opiekunowie prawni) 

muszą podpisać oświadczenie, iż odbierają dziecko ze szkoły z powodu 

podejrzenia, że znajduje się ono pod wpływem alkoholu lub środków 

psychoaktywnych. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) odmawiają podpisania 

oświadczenia, dyrektor szkoły wzywa policję, której uczeń zostanie przekazany. 

Do czasu jej przyjazdu pozostaje on w szkole. W przypadku odmowy zabrania 

ucznia przez rodziców (opiekunów prawnych) zostanie on przekazany do 

placówki służby zdrowia bądź do dyspozycji policji. W przypadku, gdy uczeń 

będący pod wpływem alkoholu jest agresywny lub w jakiś inny sposób swoim 

zachowaniem narusza normy życia społecznego, szkoła zawiadamia policję. 

5. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dyrektor wzywa 

policję, która decyduje o dalszym postępowaniu wobec ucznia. 

6. W najbliższym czasie po wyżej wymienionym zdarzeniu rozmowa 

dyrektora, wychowawcy i pedagoga szkolnego z rodzicami (notatka służbowa 

pedagoga). 

7. Rozmowa ucznia z wychowawcą i pedagogiem szkolnym 



8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i 

pedagogiem szkolnym powiadamia policję. 

9. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

 

 

14.Procedury postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów 

niebezpiecznych na terenie szkoły 

 
1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu:  

 jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu (nóż, scyzoryk, zapalniczka, 

pistolet na kulki itp.) należy go poinformować, ze ma taki obowiązek, a w 

przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie 

regulaminu szkolnego; 

 w przypadku, gdy użycie przedmiotu (np. broni) może stanowić 

zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów – natychmiastowe 

powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia policję. 

2. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców i dyrekcję 

szkoły. 

3. Rozmowa wychowawcy z uczniem, a w przypadku powtarzających się 

zdarzeń rozmowa pedagoga szkolnego i wychowawcy z uczniem i jego 

rodzicami ( notatka służbowa pedagoga ). 

4. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

15.Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy  

i stalkingu w ZSP-1 w Wiśle 

Podstawa prawna: 

 Ustawa o systemie oświaty z dn. 7. września 1991 r. – art. 33 ust. 1,  

(Dz. U. z 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

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

 (Dz. U. z 2002, nr 11, poz. 109). 

 Zarządzenie nr 590/03 Komendanta Głównego Policji  

z dn. 24. października 2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań  

przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

 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, nr 26, poz. 226) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz. U. 

z 2002, nr 11, poz. 109). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23. grudnia 2003 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z  2009, nr 4, poz. 17). 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Prezydenta Polski  

na mocy ustawy z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

dnia 20 listopada 1989 r. 

 

Procedura obowiązuje w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr1 w Wiśle: 

Polskie prawo nie jest bezradne wobec pojawiających się coraz częściej zjawisk 

cyberprzemocy. Przewiduje ono bowiem ochronę danych osobowych zamieszczanych w 

Internecie, ochronę wizerunku, ochronę przed włamywaniem się do korespondencji mailowej. 

Wszelkie formy gróźb, znieważania, nawet dokonywane za pośrednictwem Internetu, są 

karalne. Prawo w sposób szczególny chroni dzieci przed pornografią (zarówno przed 

prezentowaniem im pornografii, jak i przed utrwalaniem treści pornograficznych z ich 

udziałem).  Zasady korzystania z nowoczesnych środków medialnych reguluje: 

 Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U.  1997 nr  88, poz. 553 ze zmian.), 

 Kodeks Wykroczeń (t. jedn.: Dz. U. 2007 nr 109 poz. 756), 

 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.  

(t. jedn.: Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631), 



 Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

(Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926). 

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą zalicza się: 

 Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody 

rodziców/opiekunów prawnych, 

 Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgód, a 

szczególnie  

przy ich wyraźnym sprzeciwie, 

 Włamania na pocztę elektroniczną, strony internetowe, kradzież treści 

zamieszczonych  

na prywatnych stronach internetowych, 

 Stalking (nękanie przy pomocy internetu, telefonów komórkowych), 

 Groźby i znieważania wysyłane za pomocą internetu lub telefonów 

komórkowych, 

 Umieszczanie wulgarnych treści w internecie, publikacja ich w miejscach 

masowego dostępu dzieci i młodzieży, 

 Bezprawne wykorzystywanie informacji, 

 Uwodzenie i treści pornograficzne w internecie. 

 

W przypadku zaistnienia w szkole sytuacji związanych z cyberprzemocy, wprowadza się 

następujące procedury postępowania: 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy (zgłoszenie przez uczniów, rodziców, 

świadków zdarzenia, nauczycieli). Stworzenie warunków do bezpiecznego zgłoszenia 

zdarzenia karalnego (zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej, szczególnie 

dziecku). 

1. O zdarzeniu informowany jest wychowawca klasy, w której zaistniała sytuacja 

cyberprzemocy. 

2. Wychowawca przekazuje informację o zdarzeniu pedagogowi szkolnemu. 

3. Wychowawca wraz z pedagogiem ustalają okoliczności zdarzenia oraz świadków. 

4. W uzasadnionych przypadkach w procedurę włącza się nauczyciela informatyki, który 

pomaga zabezpieczyć dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

5. Wszystkie dowody zastosowanej cyberprzemocy zbiera wychowawca wraz z 

pedagogiem. 

6. Wychowawca podejmuje działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu 

cyberprzemocy (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, 

żądanie natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów ośmieszających z telefonu 

sprawcy itp.). 

7. Wychowawca przy pomocy pedagoga ustala, kto jest sprawcą zdarzenia. 

8. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić 

przyczyny dokonania cyberprzemocy. W uzasadnionych wypadkach należy udzielić 

sprawcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem uniknięcia na przyszłość 

podobnych zachowań. 

9. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi sprawcy celem omówienia zachowania 

dziecka, zapoznania z materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie dalszego 

postępowania  

i podjętych środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka. 

10. W sytuacjach uzasadnionych pedagog powiadamia Komendę Miejską Policji i/lub sąd 

rodzinny o dokonaniu cyberprzemocy. 



11. Wobec sprawcy wyciąga się konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. 

12. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy jest monitorowany przez pedagoga i 

wychowawcę, celem zapobiegania aktom zemsty na osobach poszkodowanych. 

13. Jeśli sprawca jest nieznany, należy – o ile to możliwe - dokonać natychmiastowego 

przerwania aktu cyberprzemocy od administratora serwisu oraz powiadomić Policję. 

14. Wobec ofiary cyberprzemocy wychowawca podejmuje działania ochronne i 

wspierające. Zapewnia ucznia, że dobrze zrobił zgłaszając zdarzenie. Radzi, jak 

powinien postąpić,  

aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie dopuścić do eskalacji 

prześladowania. 

15. Sytuacja dziecka, które padło ofiarą przemocy, musi być monitorowana, aby nie 

dopuścić  

do dalszych działań przemocowych lub odwetowych ze strony sprawcy. Podobnie 

należy postąpić w przypadku, gdy o zdarzeniu poinformowali świadkowie, a nie ofiara 

cyberprzemocy. 

16. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka - ofiary winni być natychmiast poinformowani o 

sposobie rozwiązania sytuacji związanej z cyberprzemocy. 

17. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania sprawy notatki 

służbowe, w której zawarte będą daty i miejsca rozmów, personalia osób biorących 

udział  

w wyjaśnianiu spraw, opisy przebiegu wydarzeń oraz podpisy świadków zdarzenia i 

wyjaśniania sprawy. 

Podczas wyjaśniania sprawy nie należy dopuszczać do konfrontacji sprawcy z ofiarą 

celem zachowania poczucia bezpieczeństwa ofiary cyberprzemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16.Procedury postępowania nauczycieli oraz metody współpracy 

szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, 

alkoholizmem i prostytucją. 

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

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o jego demoralizacji – np. systematycznie uchyla się od 

wypełniania obowiązku szkolnego, narusza zasady współżycia społecznego, uprawia 

włóczęgostwo, przynależy do grupy przestępczej lub popełnia czyny zabronione, nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w 

programie terapeutycznym. 

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

wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę 

ds. nieletnich). 

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

jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, 

a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to 

postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin 

szkoły. 

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest 

obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

Artykuły z „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” odnoszące się do 

omówionych powyżej zagadnień: 

• Art. 4 §1  

„Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w 

szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie 



alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie 

nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ma społeczny obowiązek 

odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców 

lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu ”. 

• Art. 4 §2  

„Każdy, kto dowiedziawszy się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego, ma 

społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję”. 

• Art. 4 §3  

„Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością 

dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są 

obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwzięć 

czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia 

czynu”. 

Kolejnym przejawem demoralizacji wśród uczniów jest spożywanie alkoholu lub zażywanie 

narkotyków. W przypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły znajduje się pod 

wpływem środków odurzających bądź alkoholu, nauczyciel powinien podjąć następujące 

kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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

go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do 

placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji 

- decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły/placówki. 

5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości*. Policja ma możliwość przewiezienia 

ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

- na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie 

ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek 

powiadomienia o tym Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić 

Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

Nauczyciel, który ujawnił na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem 

narkotyk powinien: 



1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa Policję. 

3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

Gdy nauczyciel podejrzewa, że konkretny uczeń jest w posiadaniu substancji odurzającej, 

algorytm czynności powinien wyglądać następująco: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. 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 i 

zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  

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. 

Sposoby postępowania nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego: 

1. Należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

2. Ustalić okoliczności czynu oraz ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, należy przekazać 

go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Następnym krokiem jest powiadomienie rodziców ucznia. 

5. Policję należy powiadomić niezwłocznie w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. 

rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem 

szkoły i jego tożsamość nie jest znana. 

6. Ostatnią czynnością powinno być zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub 

przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.  

W przypadku, gdy uczeń jest ofiarą czynu karalnego, nauczyciel powinien podjąć 

następujące czynności: 



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

poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

3. Powiadomienie rodziców ucznia, 

4. Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia.  

W zakresie zapobiegania patologiom, placówki oświatowe mogą zwracać się również do 

patrolu szkolnego, którego praca polega na przemieszczaniu się pomiędzy szkołami na terenie 

dzielnicy lub gminy, pieszym patrolowaniu rejonu bezpośrednio przyległego do szkół i boisk 

szkolnych, podejmowaniu interwencji w stosunku do zaobserwowanych zachowań 

szczególnie takich jak: spożywanie alkoholu, handel narkotykami, kradzieże, rozboje, 

wymuszenia itp. Funkcjonariusze patrolu szkolnego w uzgodnieniu z dyrektorami szkół 

mogą, w zależności od patrolu, uczestniczyć w spotkaniach, pogadankach oraz w innych 

formach działań z zakresu profilaktyki, uzgodnionych z dyrekcją szkoły. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji bądź przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osobom postronnym do tych 

przedmiotów i wezwać Policję. 

Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez Policję!  

Legitymowanie ma na celu przede wszystkim : 

 identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 

 ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego, 

 wykonanie polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego, 

 identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw 

lub wykroczeń, 

 poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i 

wymiarem sprawiedliwości 

Na terenie szkoły można dokonać również przeszukania w celu: 

 znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w 

postępowaniu karnym (art. 219 kpk), 

 wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej. 

Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły, przy czym: 

 jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat a jest podejrzany o popełnienie czynu 

karalnego przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub nauczycieli.  

 w charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na 

wiek i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców. 

Najdrastyczniejszą sytuacją, jaka może spotkać ucznia w szkole jest zatrzymanie przez 

Policję. Aby jednak ono nastąpiło, musi zaistnieć jedna z wymienionych niżej przesłanek: 

 istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo, 



 przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne a sąd lub prokurator zarządzili jego 

przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk ), 

 uczeń jest świadkiem w procesie karnym a organ prowadzący postępowanie (policja, 

prokurator, sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie (art. 285 §2 kpk), 

 zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka, 

 uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego a także dla mienia (art.15 ust.1 pkt.3 Ustawy o Policji), 

 - uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub 

znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób. 

Algorytm postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania 

nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole. 

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje 

legitymację służbową. 

2. Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer jego legitymacji 

służbowej, w celu sporządzenia własnej dokumentacji. 

3. Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia. 

4. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant 

informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną 

wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itp. 

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

zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

 

* Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg 

alkoholu w 1 dm
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17.Akty prawne: 

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU 

AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MENIS z dnia 1 stycznia 2003r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

( Dz. U. 2003 nr poz. 114 ); 

Statut szkoły; 

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z 7 września 1997r. o systemie oświaty  

( Dz. U. 96.67.329 z późn.zm.) 

2. Ustawa z 6 kwietnia 1990r. o Policji 

( Dz. U. 90.30.179 z późn.zm. ) 

3. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z 16 czerwca 1997r. w sprawie 

form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości nieletnich. 

Statut szkoły; 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ODBIERANIA 

DZIECKA PRZEZ NIETRZEŹWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Podstawa prawna: 

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

alkoholizmowi ( Dz. U. 82.35.230 z późn.zm. ) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. 03.26.226 ) 

 

 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU NAGŁEGO 

ZACHOROWANIA LUB ZŁEGO SAMOPOCZUCIA UCZNIA 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MENIS z dnia 1 stycznia 2003r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

( Dz. U. 2003 nr poz. 114 ) 

Statut szkoły; 

 

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

Statut szkoły; 

 


