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WSTĘP 

Wszystkie działania szkoły związane z funkcjonowaniem w 

sytuacjach kryzysowych związane są z próbą odpowiedzi na pytanie: 

jak reagować, by być skutecznym, by pomóc dziecku i jego rodzicom, 

by szkoła realizowała swoje zadania związane z wychowaniem 

młodego pokolenia w sposób właściwy. 

 Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które mogą bezpośrednio 

zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów. Właściwa reakcja – 

korespondująca z faktycznym poziomem zagrożenia oraz poszukiwanie 

pomocy w instytucjach mogących wspomóc szkołę, będąc gwarantem 

zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa, stanowi element 

kluczowy. Od wiedzy merytorycznej i skuteczności działania dyrektora, 

wychowawcy, pedagoga, nauczyciela i pracowników 

niepedagogicznych szkoły  zależeć może życie i zdrowie dzieci i 

młodzieży. 

 Te właśnie przesłanki stały się przyczynkiem do opracowania 

poniższych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, które 

wskazują drogę kompetentnego wypełniania obowiązków służbowych w 

zgodności z literą prawa, z dbałością o bezpieczeństwo fizyczne i 

emocjonalne wszystkich uczestników incydentu – sprawcy, ofiary i 

świadka. 

 Algorytm działań, jak również obszerny materiał informacyjny, 

który zawarty został w niniejszej publikacji, pozwoli  usystematyzować 

i zautomatyzować skuteczne działania oraz w razie potrzeby 

podejmować trafne decyzje pomimo presji związanej z sytuacją 

kryzysową. 

 

 

 

 

 



Aspekt prawny działań szkoły 

 

 Do podstawowych aktów prawnych, które mogą mieć zastosowanie w przypadku 

sytuacji kryzysowych w szkole i placówce oświatowej należą: 

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

2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 

59 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 

555 z późn. zm.) 

Inne przepisy szczególne stanowiące podstawę działań profilaktycznych i interwencyjnych: 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r.Nr 179, poz. 

1485 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.) 

 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000 r. "Polska Deklaracja w 

Sprawie Młodzieży i Alkoholu" (Monitor Polski Nr 6, poz. 125) 

 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 2003r. Nr 26, poz. 226 ) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114 ) 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) 

 Zarządzenie Nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2003 r. w 

sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich ( Dz. Urz. KGP Nr 20, poz. 107 z późn. zm. ) 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

 W NIEPRZEWIDYWANYCH SYTUACJACH 

I. Bójka na terenie szkoły 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej pomiędzy 

uczniami 

1. Pracownik szkoły, który zauważył stosowanie przemocy, odizolowuję sprawcę od 

innych uczniów. Sprawca nie powinien pozostawać sam. 

2. Osoba ta ustala, na podstawie obserwacji i informacji od świadków zajścia kto i w 

jakim stopniu jest poszkodowany. 

3. Osoba ta powiadamia o zajściu pedagoga szkolnego, wychowawcę i dyrektora szkoły.  

4. Pielęgniarka, nauczyciel wyznaczony do udzielenia pierwszej pomocy ( pod ich 

nieobecność wychowawca lub pedagog) udzielają ofierze pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

5. Dyrektor szkoły, pedagog wzywają pogotowie ratunkowe- jeśli jest taka potrzeba. 

6. Wychowawca i pedagog udzielają ofierze wsparcia psychologicznego ( rozmowa, 

podanie wody, umożliwienie kontaktu telefonicznego z rodzicami) 

7. Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. 

8. Dyrektor szkoły wraz z pedagogiem lub wychowawcą ustalają okoliczności czynu, 

zabezpieczają dowody. 

9. Dyrektor szkoły wzywa policję w przypadku gdy doszło do rozboju, uszkodzenia 

ciała. 

10. Wychowawca wzywa telefonicznie, trybie pilnym , do szkoły rodziców ucznia 

sprawcy i przekazuje im uzyskane informacje o zdarzeniu. Jeśli z rodzicami nie ma 

kontaktu telefonicznego, wzywani są listownie za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli nie 

stawią się na wezwanie, dalsze postępowanie odbywa się bez ich udziału. 

11. Dyrektor szkoły w obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga zobowiązuje 

sprawcę przemocy do natychmiastowego zaprzestania nagannego zachowania. W tym 

celu spisują kontrakt. 

12. Wychowawca lub dyrektor szkoły (w zależności od stopnia dokonanego czynu) 

stosuje właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu udowodniono winę.  

13. Pedagog, wychowawca, nauczyciele stosują działania wychowawcze wobec ofiary i 

sprawcy oraz monitorują zmiany jego zachowania. 

 

 

 



 

II. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego  

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia mienia 

szkolnego 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie 

powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę lub pedagoga. 

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje dyrektora szkoły,  

wychowawcę lub pedagoga. 

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę 

w dokumentacji pedagoga. 

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych 

sprawcy i przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły, który ustala sposób i termin 

naprawienia szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

6. Wychowawca lub dyrektor szkoły (w zależności od stopnia dokonanego czynu) stosuje 

właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu udowodniono winę. 

 

III. Kradzieże na terenie szkoły 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży na ternie szkoły 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia 
o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia 

okoliczności  zdarzenia. 
2. Nauczyciel  podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia 

poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.  

3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu 
wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności 

pedagogowi. 
4. Wychowawca i pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie 

okoliczności zdarzenia. 

5. Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu. 
6. Wychowawca wraz z  pedagogiem przeprowadzają rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz 

jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych 
okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , 
sposób ukarania sprawcy. 

7. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i  jego 

              rodzicami/ opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze 

              sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

8. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują 

rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy. 

9. Wychowawca lub dyrektor szkoły (w zależności od stopnia dokonanego czynu) stosuje 

właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu udowodniono winę. 



 Postanowienia dodatkowe  

 Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem 

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, 
odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , itp./. 

 Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy  pozostawione są w szatni i zamykane na 
klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni. 

 

  IV. Uczeń  pod wpływem alkoholu, narkotyków, tzw. ,,dopalaczy” lub 

innych środków odurzających  na terenie szkoły.  

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia, że na terenie szkoły  znajduje się 

uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków, tzw. ,,dopalaczy” lub innych środków 

odurzających   

1.  Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o swoich przypuszczeniach 

wychowawcę i dyrektora szkoły. 

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. 

Uczeń nie może pozostawać bez opieki – powinna zająć się nim pielęgniarka lub osoba 

przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. 

3. Pedagog w obecności wychowawcy i dyrektora podejmuje próbę nawiązania słownego 

kontaktu z uczniem. 

4. Udziela pomocy medycznej, w razie potrzeby wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu 

trzeźwości lub odurzenia. 

5. Zawiadamia o fakcie rodziców lub opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

6. Pedagog w obecności wychowawcy i dyrektora przeprowadza postępowanie 

wyjaśniające, a następnie sporządza notatkę( Jeżeli z uczniem jest kontakt 

słowny).Ustala: 

 Czy brał narkotyki i z kim, 

 Jakie to były substancje, 

 W jaki sposób wszedł w ich posiadanie 

 Skąd miał na to pieniądze, 

 Kto o tym wiedział 

7. Pedagog w obecności wychowawcy i dyrektora przedstawia rodzicom dotychczasowe 

ustalenia, uzupełnia wyjaśnienia z udziałem rodziców. 

8. Rodzice podejmują decyzję co do dalszego postępowania i przejmują opiekę nad 

uczniem. Potwierdzają własnoręcznym podpisem przejęcie opieki nad dzieckiem. 

9. Dyrektor powiadamia Policję, jeżeli rodzice nie zgłaszają się po dziecko w 

wyznaczonym czasie, a jest ono agresywne, zachowaniem zakłóca porządek lub zagraża 

życiu lub zdrowiu innych. Policja może umieścić ucznia w izbie wytrzeźwień lub 

policyjnej izbie zatrzymań oraz ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rodziców lub 

opiekunów i z urzędu sąd rodzinny. 



10. Wychowawca lub dyrektor szkoły stosuje właściwą karę regulaminową wobec ucznia, 

który był pod wpływem alkoholu, narkotyków, tzw. ,,dopalaczy” lub innych środków 

odurzających   

11. Pedagog w obecności wychowawcy i dyrektora ustala z rodzicami w drodze negocjacji 

zasady dalszego postępowania. 

12. Dyrektor szkoły i rodzice podpisują stosowne oświadczenie i zobowiązanie do 

przestrzegania wypracowanych zasad i podejmowania uzgodnionych działań. 

13. Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o pogłębiającej się demoralizacji ucznia, 

jeżeli incydent się powtarza, a deklarowana współpraca rodziców nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. 

 

 

V. Substancja przypominającą wyglądem narkotyk na terenie szkoły 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia, że na terenie szkoły  znajduje się 

substancja przypominająca wyglądem narkotyk. 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o swoich przypuszczeniach  

dyrektora szkoły, który wzywa Policję. 

2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje 

(o ile jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

3. Zabezpieczenie polega na umieszczeniu substancji w dodatkowym opakowaniu oraz 

komisyjnym opieczętowaniu. W skład komisji powinien wejść nauczyciel, pedagog i 

dyrektor. W przypadku, gdy znana jest tożsamość ucznia, do którego należy substancja 

także jego wychowawca, a sam uczeń powinien być obecny przy tych czynnościach.  

4. Wszelkie substancje rozlane lub rozsypane należy odgrodzić i zabezpieczyć przed 

rozniesieniem np. na podeszwach obuwia. 

5. Czeka na przyjazd Policji i nie podejmuje żadnych działań związanych z próbą 

dostarczenia zabezpieczonej substancji na najbliższy posterunek pamiętając, że zgodnie 

z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „Kto, wbrew przepisom ustawy, 

posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.” 

6. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

 

VI. Uczeń posiadający substancję przypominającą narkotyk 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia, że na terenie szkoły znajduje się 

uczeń posiadający substancję przypominającą narkotyk 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły odizolowuje ucznia poprzez umieszczenie go w 

oddzielnym pomieszczeniu. 

2. Powiadamia o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły i wychowawcę klasy. 



3. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) żąda okazania 

zawartości kieszeni i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją i jej wydania. W celu 

wprowadzenia atmosfery współpracy, o obecność można poprosić wychowawcę lub 

nauczyciela, do którego uczeń ma zaufanie. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność wyłącznie 

zastrzeżona dla Policji. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, należy ją zabezpieczyć i podjąć kroki 

opisane w poprzednim punkcie. 

5. Jeżeli uczeń odmawia współpracy należy wezwać Policję, która dokona przeszukania.  

6. Wyznaczona przez dyrektora osoba próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył 

substancję. 

7. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z 

ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

8. Niezwłocznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców lub opiekunów ucznia. 

9. Wychowawca lub dyrektor szkoły (w zależności od stopnia dokonanego czynu) 

stosuje właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu udowodniono winę.  

 

VI. Uczeń posiadający narzędzia, przedmioty, substancje niebezpieczne 

lub substancje uzależniające 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia, że na terenie szkoły uczeń posiada, 

narzędzia, przedmioty, substancje niebezpieczne lub substancje uzależniające  

Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje: Za przedmioty niebezpieczne uważa 

się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, 

straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, 

substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, alkohol, nikotynę, leki 

psychotropowe, tzw. „dopalacze”. 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia 

niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego 
przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia ( zachowując 
środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza 

pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).  
2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący 

natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach 
dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę 

z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym 
niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania. 

4. Wychowawca  lub pedagog informuje o zdarzeniu  rodziców/ opiekunów prawnych 
ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  
sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły. 

5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to narkotyk, substancja lub 
przedmiot zagrażający  zdrowiu i życiu dyrektor szkoły wzywa policję. 

6. Wychowawca lub dyrektor szkoły (w zależności od stopnia dokonanego czynu) 

stosuje właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu udowodniono winę.  



 

VII. Uczeń przejawiający demoralizację. 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia, że  uczeń przejawia zachowania 

wskazujące na demoralizację (w tym także przejawia zachowania charakteryzujące się 

arogancją, wulgarnością oraz przemocą emocjonalną 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

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

3. Pedagog ma obowiązek uwiarygodnić napływające informacje i rozpoznać przyczyny i 

tło nieprawidłowości np. poprzez analizę dziennika lekcyjnego, zeszytów 

przedmiotowych, prac klasowych oraz rozmowy z nauczycielami, pielęgniarką, 

pracownikami administracji szkoły, itp. 

4. Pedagog może dokonać analizy sytuacji rodzinnej ucznia (w tym ekonomicznej i 

społecznej) w formie wizyty w domu wyłącznie po uzyskaniu zgody na wejście do 

mieszkania. W żadnym razie nie należy składać takich wizyt w przypadku, gdy 

zachodzi obawa, że może się ona łączyć z jakimkolwiek ryzykiem. 

5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności – 

z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem. Należy pamiętać, że rozmowy tego typu są trudne dla 

odbiorców i ważne jest, by zostały zachowane warunki dające poczucie prywatności i 

bezpieczeństwa. 

6. Spisanie przez pedagoga kontraktu, który jasno sprecyzuje warunki do spełnienia przez 

ucznia, dom rodzinny i szkołę oraz określi zmiany w zachowaniu dziecka, które mają 

zostać osiągnięte w trakcie oddziaływań pedagogicznych. Niezbędne jest określenie 

form i częstotliwości kontaktów ucznia z pedagogiem oraz szkoły z rodzicami lub 

opiekunami ucznia, a także wyznaczenie terminów, które pomogą w prowadzeniu 

monitoringu postępów. 

7. Dodatkowo można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej 

placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

8. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w 

szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd 

rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich). 

9.  Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd 

rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

 

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

lat należy zawiadomić Policję i sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub Policję. 

  

1. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa: 

• odizolowanie ucznia – sprawcy od rówieśników 

• niezwłocznie powiadomienie dyrektora szkoły, 



• ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia 

- przy składaniu wyjaśnień powinien być obecny wychowawca lub inny nauczyciel, 

którego uczniowie darzą zaufaniem, 

- z ustaleń sporządza się protokół zawierający datę, godzinę i miejsce  zajścia, 

personalia sprawcy, poszkodowanego oraz świadków, a także dokładny opis zdarzeń 

 - nie wolno konfrontować świadków zdarzenia ze sprawcą 

• przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły 

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

• powiadomienie rodziców ucznia, 

• niezwłoczne powiadomienie Policji 

• zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa 

noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży) 

• zaistniała sytuacja powinna być omówiona podczas np. godziny wychowawczej, co 

pozwoli na ukierunkowaną dyskusję oraz wyeliminuje niepożądane interpretacje, czy 

wręcz plotki 

 

2. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

Nauczyciel, który uzyskał informację o zaistnieniu czynu karalnego, stwierdził 

obrażenia na ciele ucznia lub był obecny na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do: 

• udzielenia pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej), a w przypadku, kiedy ofiara 

doznała obrażeń także do zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza,  

• odizolowania ofiary od sprawcy poprzez umieszczenie w odrębnym pomieszczeniu,  

• niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły, 

• powiadomienia rodziców ucznia o zajściu, aktualnym stanie fizycznym i psychicznym 

dziecka. W każdym przypadku rodzic powinien odebrać dziecko ze szkoły, 

• powiadomienia Policji, w przypadku, kiedy niezbędne jest profesjonalne 

zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia, 

• zapewnienia uczniowi – ofierze przemocy specjalistycznej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej gwarantującej wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego                         

i emocjonalnego. 

 

VIII. Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia ucieczki ucznia ze szkoły w czasie 

zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych 

1. Nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje nieobecność w dzienniku  

lekcyjnym i powiadamia telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. O 

zaistniałym fakcie informuje wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa ma na 

celu ustalenie przyczyn ucieczki z lekcji oraz przekazanie informacji  o  

konsekwencjach takiego postępowania i  formie ukarania ucznia. 

3. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia 

wychowawca wzywa  ich do szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.  

4. Jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga szkolnego, który 

przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. 



5. W przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze strony 

rodziców/ opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

podejmuje inne, przewidziane prawem czynności. 

6. Powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego. 

 

 

IX. Palenie papierosów na terenie szkoły 

Procedura postępowania z uczniem palącym papierosy na terenie szkoły. 

 

1. Osoba, która zauważyła, iż uczeń na terenie szkoły pali papierosy, nakazuje uczniowi 

przerwanie palenia papierosa oraz zgłasza fakt palenia dyrektorowi szkoły. Dyrektor 

powiadamia wychowawcę o sytuacji. 

2. Wychowawca i pedagog rozmawiają z uczniem na temat szkodliwości palenia 

papierosów oraz konieczności przestrzegania regulaminu szkolnego. Sporządzają 

notatkę z rozmowy. Pedagog załącza ją do dokumentacji pedagogicznej danego 

ucznia. 

3. Wychowawca zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i z nimi również 

przeprowadza rozmowę. 

4. Gdy dany uczeń po raz kolejny pali papierosy na terenie szkoły, wychowawca i 

pedagog w obecności dyrektora szkoły przeprowadzają rozmowy dyscyplinujące, 

zarówno z uczniem, jaki i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

W sytuacji przyłapania ucznia na paleniu papierosów na terenie szkoły, należy 

pamiętać o: 

 a) uczniowie palący papierosy na terenie szkoły pomimo zakazu i 

podejmowanych wobec nich działań mogą być skierowani przez pedagoga na terapię 

antynikotynową, 

 b) uczniowie łamiący zakaz palenia papierosów na terenie szkoły narażają się 

na obniżenie oceny zachowania , zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami oceniania, 

 c) uczniom, którzy palą papierosy na terenie szkoły i mają skończone 17 lat, 

grozi kara pieniężna, ponieważ w miejscach użyteczności publicznej, jakim jest 

szkoła, obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 

 

 

X. Nietolerancja 

Procedura postępowania w przypadku nietolerancyjnego zachowania ucznia 

 

1. Pedagog z wychowawcą rozmawiają z uczniem , który zachowuje się niewłaściwie. 

Podczas rozmowy: 

 Zwracają na skutki jego zachowania. 

 Odwołują się do zasad postępowania obowiązujących w szkole, 

 Ostrzegają ucznia przed konsekwencjami niewłaściwych zachowań 

2. Wychowawca klasy przeprowadza lekcję na temat nietolerancji 

Jeżeli nietolerancja powtarza się należy podjąć dalsze działania. 

3. Dyrektor wraz z radą pedagogiczną analizują skalę problemu nietolerancji i opracowują 

spójną politykę przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji lub braku szacunku 

dla innych. 



 

 

XI. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas 

przerw śródlekcyjnych 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia nagłego zdarzenia powodującego 

uraz, wywołanego przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia 

pod opieką szkoły: na terenie szkoły 

 

1. Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 

opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia 

zdrowia i życia wzywa pogotowie ratunkowe. 

2. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia rodziców/ 

opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku ciężkiego wypadku również dyrektora 

szkoły. 

3. Nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pedagoga lub pielęgniarkę, która 

sporządza protokół wypadku. 

4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci 

z pomieszczenia. Dyrektor szkoły zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub 

wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

5. O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ 

prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp. 

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty. 

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

 

  

XII. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie  

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia nagłej niedyspozycji zdrowotnej 

ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe  

omdlenia i zasłabnięcia.   

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny 

sytuacji, zapewnia uczniowi opiekę i udziela pierwszej pomocy, a w razie potrzeby 

informuje sekretariat szkoły telefonicznie lub poprzez wyznaczonego ucznia o 

konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej lub osoby wyznaczonej do udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

2. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje rodziców 

dziecka  oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem. 

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły. 

4. Do momentu odebrania przez rodziców/ opiekunów prawnych lub przyjazdu pogotowia 

uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora 

szkoły. 



5. W przypadku, gdy istnieje obawa, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka nauczyciel 

wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, rodziców/ opiekunów 

prawnych ucznia. 

 

XIII. Wypadek podczas wycieczki szkolnej 

Procedura postępowania w przypadku gdy podczas wycieczki szkolnej  dojdzie do 

wypadku. 

1. Kierownik wycieczki lub inna osoba posiadająca umiejętności w miarę możliwości 

udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zabezpiecza go do czasu  

przybycia pogotowia. 

2. Kierownik wycieczki wzywa pogotowie ratunkowe, podając spokojnie i rzeczowo: 

 

a) przyczynę wezwania pomocy (opisuje urazy, objawy, które wystąpiły u 

poszkodowanego dziecka), 

b) możliwie dokładny opis miejsca zdarzenia, 

c) swoje dane 

    3. Powiadomienie policji. 

               Kierownik wycieczki powiadamia o wypadku policję, podając: 

           a) swoje dane personalne, 

           b)rodzaj wypadku, jaki nastąpił, 

           c) miejsce  zdarzenia, 

           d)stan ofiary wypadku. 

    4. Opiekunowie wycieczki ( z wyłączeniem osoby opiekującej się dzieckiem, które uległo       

wypadkowi) sprawują nadzór nad pozostałymi uczestnikami wycieczki. 

    5. Zespół ratownictwa medycznego dokonuje oceny stanu zdrowia dziecka i udziela 

kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wystawia kartę medycznych czynności ratunkowych 

w dwóch egzemplarzach. Jeśli nie ma potrzeby przewiezienia dziecka do szpitala, jego 

egzemplarz otrzymuje kierownik wycieczki. 

    6. Policjanci wezwani do wypadku ustalają przebieg wypadku oraz jego sprawcę. Spisują 

dane i wyjaśnienia świadków wypadku i kierownika wycieczki. 

         7. Kierownik wycieczki niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły o wypadku, podając                   

dane dziecka i informację o jego stanie zdrowia. 

   8. Dyrektor szkoły zawiadamia o wypadku: 

a) Rodziców poszkodowanego dziecka 

- informując ich jednocześnie o jego stanie zdrowia, 

b) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) społecznego inspektora pracy, 



d)organ prowadzący szkołę, 

e) radę rodziców. 

   9. Kierownik wycieczki po zakończeniu czynności przeprowadzanych przez zespół karetki 

pogotowia i policjantów komunikuje się z dyrektorem szkoły w celu podjęcia decyzji w 

sprawie dalszego przebiegu wycieczki. 

10.  Kierownik wycieczki gromadzi i przechowuje wszystkie dokumenty związane z 

wypadkiem: wydane przez lekarzy, policjantów, sporządzone we własnym zakresie ( opis 

zdarzenia, oświadczenia opiekunów, notatki dotyczące sposobu powiadomienia o 

wypadku odpowiednich służb i dyrektora,- kto powiadomił, kiedy, w jakim czasie oraz 

przyjętych ustaleń i sposobu ich realizacji). 

Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej. 

 1. Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje  

natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia: 

a) poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym 

miejscu, 

b) opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły 

 2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki: 

• wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji, 

• uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania, 

• jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela uczniowi 

upomnienia, 

• jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia o 

sposobie ukarania, 

• informuje  rodziców/ opiekunów prawnych 

3. Jeśli  poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/kierownik grupy  informuje policję, 

dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych. 

 4. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej imprezie  

turystycznej zostaje zawieszone. 

 

XIV. Pijany rodzic chce odebrać dziecko ze szkoły.  

 

Procedura postępowania w przypadku gdy pijany rodzic zamierza odebrać dziecko ze 

szkoły. 

 

1. Nauczyciel, który otrzymał informację o tym, że po dziecko przyszedł pijany rodzic, 

bezzwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły wydaje takie dyspozycje, które natychmiast pozwolą udzielić dziecku 

wsparcia oraz umożliwią odizolowanie ucznia od pijanego rodzica, np: 

-  zleca oddanie dziecka pod opiekę wychowawcy, pedagoga lub psychologa, 

- prosi o odprowadzenie dziecka do świetlicy szkolnej i przydziela nauczyciela do 

opieki nad nim. 

3. Dyrektor szkoły nawiązuje kontakt z drugim rodzicem albo na podstawie 

wcześniejszej zgody przekazuje dziecko osobom upoważnionym (wskazanym na 

piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów). 



4. Dyrektor szkoły, jeżeli nie ma możliwości przekazania dziecka drugiemu rodzicowi 

lub inni dorośli nie są upoważnieni do odbioru ucznia, przekazuje dziecko do 

placówki wsparcia dziennego z miejscami hotelowymi ( np. ośrodka interwencji 

kryzysowej, ośrodka wsparcia rodziny). 

5. Dyrektor niezależnie od wymienionych czynności dba, by wszelkie działania zostały 

przeprowadzone bez niepotrzebnego rozgłosu, delikatnie i z poszanowaniem praw 

dziecka . 

6. Dyrektor powiadamia o sytuacji policję (takie działanie jest zalecane, gdyż zgłoszenie 

zapewnia m.in. stały monitoring i wgląd dzielnicowego w sytuację dziecka oraz jego 

rodziny). 

7. Dyrektor szkoły, w przypadku gdy sytuacja zaistniała kolejny raz lub dziecko zostało 

umieszczone w placówce interwencyjnej, powinien o zdarzeniach zawiadomić 

pisemnie sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich , a także terenowy ośrodek 

pomocy społecznej. 

8. Dyrektor szkoły bez względu na rodzaj i zakres podjętych działań interwencyjnych 

sporządza rzetelną notatkę służbową. 

 

XV. Próba samobójcza ucznia. 

Procedura postępowania po zażegnaniu kryzysu wywołanego próbą samobójczą 

ucznia. 

 

1. Dyrektor szkoły wraz ze szkolnym zespołem kryzysowym – jeśli taki został              

powołany, dokonują oceny ryzyka ponowienia próby samobójczej. W tym celu biorą 

pod uwagę informacje uzyskane od pedagoga, wychowawcy klasy i rodziców ucznia 

posługują się zestawem wymienionych niżej pytań: 

 

a) w jakich okolicznościach uczeń dokonał próby samobójczej, 

b) jakie były bezpośrednie i pośrednie przyczyny próby samobójczej, 

c) czy była to  pierwsza próba samobójcza. Jeśli nie, to jak wyglądały                

poprzednie, 

d) co się działo w tygodniu poprzedzającym próbę samobójczą, 

e) co się działo w ostatnim dniu i godzinach poprzedzających próbę samobójczą,  

f) jak uczeń czuł się po odratowaniu, 

g) czy w rodzinie były próby samobójcze. Jeśli tak, to kto i kiedy je podejmował,  

h) czy w chwili próby samobójczej uczeń był pod wpływem środków zmieniających 

nastrój, 

i) czy uczeń był wcześniej leczony psychiatrycznie. Jeśli tak, to kiedy i z jakim 

rozpoznaniem, 

j) czy uczeń był objęty indywidualną terapią psychologiczną. Jeśli tak, to gdzie, od jak 

dawna i z jakim skutkiem. 

k) czy z obecnej perspektywy uczeń ponowiłby próbę samobójczą, 

l) czy w ostatnim okresie uczeń utracił kogoś bliskiego, 

m) czy w ostatnim okresie uczeń doznał w swoim życiu dotkliwych strat? Jeśli tak, to 

jakich. Jak wpłynęły one na życie ucznia. 

Dzięki uzyskanym informacjom można będzie ocenić ryzyko ponowienia próby 

samobójczej oraz nastawienie ucznia do udzielających pomocy. 



2. Dyrektor szkoły przy udziale pedagoga i wychowawcy klas porozumiewają się z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną w sprawie uzgodnienia form pomocy dla 

ucznia świadczonej przez: 

 a) szkołę oraz 

            b) zewnętrzne placówki wsparcia specjalistycznego (np. placówki socjoterapeutyczne,           

terapeutyczne, resocjalizacyjne, lecznictwo uzależnień). 

      3.  Dyrektor szkoły kontaktuje się z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia w sprawie: 

 a) poinformowania o pomocy proponowanej przez szkołę oraz 

b) uzgodnienia wspólnych działań mających na celu pomoc uczniowi i jego rodzinie  

4.  Dyrektor szkoły zwołuje zebranie rady pedagogicznej w celu poinformowania o               

podjętych działaniach pomocowo-wspierających ucznia i jego rodziców. Uwzględnia 

przy tym sugestie i potrzeby nauczycieli. Ustala wspólnie z radą pedagogiczną inne 

niezbędne działania dotyczące np.: 

 a) włączenia dodatkowych działań do szkolnego programu profilaktyki, 

 b) zorganizowania szkolenia dla uczniów - np. : ,,Jak bezpiecznie rozładować złość?”, 

 c) zajęć dla uczniów z profilaktyki pierwszorzędowej (np. zajęcia dotyczące budowania 

dojrzałej osobowości) 

 d)  zajęć z uczniami wskazujących im alternatywne wobec zachowań ryzykownych 

zaspokajanie potrzeb psychicznych i społecznych, np. zajęcia sportowe. 

5. Dyrektor szkoły informuje pisemnie organ nadzoru pedagogicznego oraz organ              

prowadzący o podjętych działaniach. 

    6.  Dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną wdrażają zaplanowane działania w sposób 

ustalony ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

 

 

                                                                                                         Opracowała: 
                                                                                            Elwira Oracka, Justyna Bartkowska 

                                                                                            Sylwia Radomska,Zofia Skonieczna 


