
 

 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją i przestępczością 

Działania interwencyjne w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków w 

celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy ucznia. 

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

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów ucznia), przekazując 

uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W 

przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do odpowiedniej poradni lub udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Gdy rodzice odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a napływają wiarygodne 

informację o demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję 

i sąd rodzinny. 

5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych  

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem, psychologiem), a ich 

zastosowanie nie przynoście oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub 

policję. 

6. 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 par. 2 

kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji zobowiązany jest 

niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora. 

 

II. W przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków: 

1. Powiadamia o swych przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go 

samego, zapewnia opiekę. 

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

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

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmawiają odebrania dziecka, o 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji decyduje 

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



 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu 

odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do 

zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych. Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień,  o czym powiadamia rodziców/opiekunów. 

6. 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, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat. 

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

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

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

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z 

art. 43 1 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. 

 

III. W przypadku, gdy na terenie szkoły nauczyciel znajduje substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk: 

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

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do przyjazdu policji. Próbuje w zakresie 

działań pedagogicznych ustalić, do kogo dana substancja należy. 

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

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk: 

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 

plecaka 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 plecaka, dyrektor szkoły 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. 

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

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

ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 

kodeksu postępowania karnego). 

 

V. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazuje sprawcę, o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły, dyrektorowi, pedagogowi, 

psychologowi pod opiekę. 

4. Powiadamia rodziców ucznia - sprawcy. 

5.  Powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub 

sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana. 

6.  Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z przestępstwa i 

przekazuje je policji. 

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

1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie wzywając lekarza, gdy 

ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

3. Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia. 

4. Powiadamia policję i w ramach działań pedagogicznych ustala okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

VII. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów: 

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów. 

2. Powiadamia dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły, ogłasza 

ewakuację zgodnie z opracowaną procedurą. 

4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję). 

 

 

 



 

 

VIII. Postępowanie nauczyciela w wypadku kradzieży: 

 

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

aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży, ewentualnie innych 

przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwanym przedmiotem. Nauczyciel 

nie ma prawa samodzielnie wykonać przeszukania odzieży, teczki ucznia – jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia pokazania zawartości teczki, odzieży 

dyrektor szkoły może wezwać policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz 

zabezpiecza znalezione przedmioty. 

3. Jeżeli uczeń odda nauczycielowi poszukiwane przedmioty, wracają one do właściciela a 

sprawca kradzieży ponosi karę ( pisemne powiadomienie rodziców, upomnienie lub nagana dyrektora 

szkoły). 

4. Jeżeli ukradzione przedmioty są zniszczone lub z innego powodu nie mogą wrócić do 

właściciela, sprawca kradzieży musi je odkupić. 

5. Nauczyciel/ wychowawca sporządza stosowną notatkę służbową. 

 

 

IX. Postępowanie w przypadku częstego opuszczania lekcji przez ucznia: 

 

1. W przypadku stwierdzenia nieobecności ucznia w szkole (5 dni pojedynczych 

              nieusprawiedliwionych w miesiącu), wychowawca powiadamia rodziców telefonicznie, w 

              przypadku przedłużającej się nieobecności ( powyżej 5 dni ) należy dokonać powiadomienia 

              pisemnego. 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły, w przypadku, gdy uczeń ma nieusprawiedliwioną 

nieobecność na 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przez co najmniej miesiąc. 

3. Dyrektor rozpoczyna postępowanie określone przepisami oświaty ( upomnienie dyrektora 

                szkoły, wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej). 

 

X. Postępowanie w przypadku niszczenia mienia szkolnego: 

 

1. W sytuacji dostrzeżenia zniszczenia mienia szkolnego, każdy uczeń zobowiązany jest zgłosić 

szkodę nauczycielowi dyżurnemu, wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 



 

2. Uczeń, który zniszczył lub uszkodził mienie szkolne, niezależnie od okoliczności jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły. 

 

3. Nauczyciel dyżurny lub każdy inny pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować 

dyrektora szkoły oraz konserwatora. 

4.  W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, rozmowa ze wszystkimi osobami 

mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie 

sprawcy. 

5. Wezwanie rodziców sprawcy. Wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców 

sprawcy lub ustalenie formy i sposobu naprawy wyrządzonej przez dziecko szkody. 

6. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji. 

 

XI. Postępowanie w sytuacji uszkodzenia przez ucznia cudzej własności: 

 

1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy. 

2. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia. W razie konieczności informuje pedagoga i 

dyrektora. 

3. Poinformowanie rodziców sprawcy i ofiary. Wyciągniecie konsekwencji materialnych wobec 

rodziców sprawcy lub ustalenie formy i sposobu naprawy wyrządzonej przez dziecko szkody. 

4. W przypadku dużej szkody powiadomienie policji. 

 

XIII.      Postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze 

 

1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie 

             zachowanie. 

 

2.  Informuje rodziców ucznia o jego nieodpowiednim zachowaniu. 

 

3. Zwraca się z  prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły: przeprowadza 

rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju 

intelektualnego, społecznego, emocjonalnego. 

 



 

4. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza trudności wychowawcze, podpisanie 

kontraktu z      

 

             uczniem w obecności rodzica. 

 

5. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych, nie przestrzegania kontraktu 

dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział 

Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.  

 

XIV . Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy  i stalkingu. 

  

Do zjawisk związanych z cyberprzemocą i stalkingiem zalicza się: 

• Robienie zdjęć innym osobom telefonem komórkowym bez zgody rodziców/opiekunów 

prawnych, 

• Wstawianie zdjęć osób zarejestrowanych na fotografii bez ich zgody, 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 cyberprzemocą lub stalkingiem, 

wprowadza się następujące procedury postępowania: 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy lub stalkingu (zgłoszenie przez uczniów, 

rodziców, świadków zdarzenia, nauczycieli). Stworzenie warunków do bezpiecznego 

zgłoszenia zdarzenia karalnego (zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej, szczególnie 

dziecku). 

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

cyberprzemocy/stalkingu. 

3. Wychowawca przekazuje informację o zdarzeniu pedagogowi szkolnemu. 

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



 

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

pomaga zabezpieczyć dowody i/lub ustalić tożsamość sprawcy czynu. 

6. Wszystkie dowody zastosowanej cyberprzemocy/stalkingu zbiera wychowawca wraz 

z pedagogiem. 

7. Wychowawca/pedagog/psycholog podejmuje działania na rzecz natychmiastowego 

przerwania aktu cyberprzemocy/stalkingu (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu 

usunięcia materiału, żądanie natychmiastowego usunięcia wszystkich filmów ośmieszających 

z telefonu sprawcy itp.). 

8. O zaistniałej sytuacji pedagog szkolny lub wychowawca informują dyrektora szkoły. 

9. W przypadkach uzasadnionych dyrektor/pedagog przekazuje informacje 

o przestępstwie Policji. 

10. W przypadku prowadzenia przez Policję na terenie szkoły czynności służbowych 

zgodnych z prawem, dyrektor ma obowiązek umożliwić ich wykonywanie. 

11. Dyrektor udostępnia pomieszczenia, w których policja może przeprowadzić rozmowę 

z uczniem, dokonać przeszukania przedmiotów należących do ucznia, z zachowaniem 

poufności i dobra dziecka. Czynności te wykonywane są w obecności dyrektora, 

wicedyrektora, pedagoga lub innego wyznaczonego nauczyciela. 

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

miejsce. 

1. Gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog prowadzi rozmowę pozwalającą 

ustalić przyczyny dokonania cyberprzemocy/stalkingu. W uzasadnionych wypadkach 

należy udzielić sprawcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, celem uniknięcia na 

przyszłość podobnych zachowań. 

2. 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. 

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

4. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy/stalkingu jest monitorowany przez 

pedagoga/psychologa i wychowawcę, celem zapobiegania aktom zemsty na osobach 

poszkodowanych. 

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

natychmiastowego przerwania aktu cyberprzemocy/stalkingu np. powiadamiając 

Policję. 

6. Wobec ofiary cyberprzemocy/stalkingu 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. 

7. 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/stalkingu. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka - ofiary winni być natychmiast 

poinformowani o sposobie rozwiązania sytuacji związanej  z 

cyberprzemocą/stalkingiem. 

9. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania 

sprawy, notatki służbowe, w których 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/stalkingu. 

  

XV Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  na terenie 

szkoły 

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych z wyłączeniem uczniów ze szczególnymi potrzebami 

zdrowotnymi. 

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych 

podczas wycieczek i imprez szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za 

sprzęt. 

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP4, aparatu 

fotograficznego lub innego urządzenia elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji 

niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści 

obrażających inne osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XVI Procedura „Czasu wyłączonego” 

„Czas wyłączony” to niezbędna konsekwencja zachowania ucznia stosowana zawsze, 

gdy uczeń nie przestrzega zasad zachowania(wielokrotnie) lub zachowuje się niebezpiecznie na 

lekcji 

. „Czas wyłączony” to konsekwencja zachowania ucznia polegająca na skierowaniu ucznia z dala od 

danej sytuacji, od bezpośredniego kontaktu z uczniami. W „czasie wyłączonym” uczeń ma się 

wyciszyć, uspokoić i skupić z powrotem na pracy. 

Procedura „czasu wyłączonego” 

1. Uczeń spędza czas wyłączony w gabinecie pedagoga, w sąsiedniej klasie, w gabinecie 

dyrektora, w pokoju   nauczycielskim z innym nauczycielem, w gabinecie psychologa, w bibliotece. 

2. Nauczyciel zlecający  „czas wyłączony” daje  do wykonania zadania związane z tematem 

lekcji, które uczeń może sam wykonać. Nauczyciel sprawdza pracę ucznia najpóźniej na początku 

następnej lekcji.  Pracę pisemną oddaje nauczycielowi danego przedmiotu zaraz po lekcji. Każda 

praca jest oceniana. 

3. Nauczyciel prowadzący lekcję telefonicznie wzywa kolegę – nauczyciela. 

4. Uczeń po otrzymaniu zadania pracuje w osobnym pomieszczeniu pod opieką wezwanego 

nauczyciela. 

5. Po wykonaniu zadanej pracy uczeń oddaje ją nauczycielowi zlecającemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metody współpracy z policją 

 

W ramach długofalowej pracy szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie 

profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog szkolny oraz specjalista  ds. nieletnich właściwej 

jednostki policji. 

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła. 

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi 

powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i 

rozwiązywać problemy z bezpieczeństwem i dobrem uczniów. 

  

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

1. spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizację dzieci i 

młodzieży w środowisku lokalnym; 

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

odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości itp. 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. udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły; 

5. wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktyki związanych z 

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 

  

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa   w „Procedurach […]” albo 

gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę  w określonej sytuacji, w 

których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole, 

powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi szkoły lub uzgodniona z innymi 

pracownikami szkoły. 

 

 

 

 



 

 

 Podstawy prawne stosowanych procedur 

• Ustawa z dnia 10 .10. 2016r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

• Ustawa z dnia 24.08. 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

• Ustawa z dnia 23 .02. 2016r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

• Ustawa z dnia 12 .04. 2016r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi 

• Kodeks rodzinny i nieletnich 

• Kodeks karny i kodeks wykroczeń 

 

 

Zasady ogólne 

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być 

prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

psychofizycznego ucznia. 

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez 

szkołę działaniach ich dotyczących. 

3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest Dyrektor 

Szkoły. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest pedagog. 

4. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole 

ponoszą sankcje przewidziane w Regulaminie szkoły oraz WZO. 

O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia wychowawcy informują rodziców na 

spotkaniach z rodzicami oraz uczniów podczas godzin wychowawczych. Rodzice dokumentują fakt 

zapoznania się z procedurami poprzez złożenie oświadczeń i podpisów w dokumentacji szkoły. 

Poniższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim szkoły, w bibliotece szkolnej, oraz 

publikowane są w serwisie internetowym szkoły. 

 

 I Rażące zachowania ucznia w szkole: 

1. Znieważanie innych uczniów, ich rodziców, nauczyciela lub innych pracowników szkoły 

2. Uniemożliwianie prowadzenia zajęć, 

3. Fałszowanie dokumentów (usprawiedliwień, ocen, itp.), 

4.  Celowe niszczenie lub kradzież mienia szkolnego lub prywatnego, 

5. Wagarowanie, 

6. Chuligaństwo – wszczynanie bójek, awantur, używanie wulgarnego słownictwa, 



 

7. Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy, 

8. Psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi, 

9.  Posiadanie, handel i używanie środków odurzających i narkotyków, 

10.  Palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych, 

11.  Odmowa udziału w reprezentacji szkoły, jeśli został do tego wyznaczony, 

12.  Stosowanie cyberprzemocy. 

 

 

II. Rodzaje kar 

- upomnienie lub nagana udzielona przez nauczyciela, pedagoga, psychologa – ustnie 

- upomnienie lub nagana udzielona przez nauczyciela, pedagoga, psychologa – na piśmie w dzienniku 

elektronicznym, 

- rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w obecności rodziców, 

- wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach wyjazdowych, imprezach klasowych i szkolnych, 

 

 

III. System reagowania 

- należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc – brak reakcji komunikuje 

uczniom, że mają prawo się tak zachowywać, 

- doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji, 

- ważne jest wykazanie troski o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy), 

- nie należy potępiać ucznia, ale wskazać na złe zachowania, jasno wyrażać brak zgody na stosowanie 

agresji i przemocy, 

- każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać, 

- konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły oraz instytucjami. 

 

 

 

 

 


