
10. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH 

ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW  

Problem Odpowiedzialny Postępowanie 

Agresja fizyczna i 

psychiczna, 

dokuczanie 

innym uczniom, 

cyberprzemoc 

wychowawca 

pedagog 

nauczyciel 

informatyki 

• niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 

• ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia, zabezpiecza ewentualne dowody 

przestępstwa 

Postępowanie wobec 

sprawcy: 

• przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na 

terenie szkoły) pod opiekę dyrektorowi lub 

pedagogowi) 

• powiadamia rodziców ucznia 

• zawiadamia administratora sieci  w celu przerwania 

aktu cyberprzemocy 

• niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy 

sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, 

obraźliwe lub krzywdzące materiały w sieci) lub wtedy 

gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość 

nie jest nikomu znana 

• rozmawia z uczniem i jego rodzicem w celu 

wyjaśnienia przyczyn 

• przypomina normy zachowania  i sankcje za łamanie 

zasad 

• stosuje sankcje zgodne ze statutem szkoły 

• sprawca obowiązkowo uczestniczy w mediacji z 

poszkodowanym 

Postępowanie wobec poszkodowanego: 

• udziela lub zapewnia udzielenie pierwszej pomocy 

przez pielęgniarkę 

• w razie potrzeby wzywa  pogotowie 

• w razie potrzeby otacza poszkodowanego 

opieką psychologiczno-pedagogiczną – udziela 

wsparcia i porady 

• powiadamia rodziców ucznia 

• monitoruje sprawę po zakończeniu interwencji 

Zagrożenie życia 
w 

przypadku 

podejrzenia, że 

na terenie szkoły 

znajduje się 

uczeń pod 

wpływem 

alkoholu,  

środków 

odurzających 

narkotyków lub 

alkoholu 

wychowawca 

pedagog    

dyrektor   

• odizolowuje ucznia od reszty klasy 

• zawiadamia dyrektora 

• ze względów bezpieczeństwa pozostawia go pod 

opieką osoby dorosłej (dyrektora, pielęgniarki, 

pedagoga, innego nauczyciela bądź pracownika 

szkoły) 

• w razie potrzeby wzywa pogotowie 

•  wzywa rodziców lub prawnych opiekunów i 

zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania ucznia ze 

szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka lub w 

przypadku niemożności skontaktowania się z nimi  o 

pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do 

placówki służby zdrowia decyduje lekarz po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia i w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły 



 

  • dyrektor zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy 

rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do 

zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób 

• stosuje sankcje przewidziane w statucie szkoły 

• w porozumieniu z rodzicami organizuje pomoc 

psychologiczną i ustala dalsze działanie wobec 

dziecka i prowadzi zajęcia profilaktyczne dla klasy, 

do której uczęszcza uczeń 

• podpisuje z uczniem i rodzicem kontrakt, w którym 

uczeń zobowiązuje się do zaprzestania używania 

substancji psychoaktywnych  i przestrzegania 

zapisanych w kontrakcie reguł zachowania 

• nadzór nad wypełnieniem kontraktu sprawują rodzice 

• zobowiązuje do zgłoszenia się na terapię 

psychologiczną i kieruje do odpowiedniej placówki 

specjalistycznej 

• brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze 

używanie substancji psychoaktywnych przez ucznia 

skutkują stosowaniem sankcji przewidzianymi w 

statucie 

szkoły i zgłoszeniem sprawy przez  dyrektora do Sądu 

Rodzinnego 

Złe samopoczucie 

ucznia w szkole 

wychowawca 

pielęgniarka 
• konsultuje się z pielęgniarką i razem podejmują 

decyzję o dalszym postępowaniu 

• informuje rodzica i w poważnych przypadkach 

prosi o odebranie dziecka ze szkoły 

• w nagłych przypadkach wzywa pogotowie 

• w razie nieobecności pielęgniarki informuje rodzica i 

on podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu 

Pracownicy szkoły, którzy pełnią funkcje 

wychowawcze i opiekuńcze w stosunku do uczniów  

powinni unikać doraźnego podawania leków. 
Konieczność 

podawania dziecku 

w czasie pobytu w 

szkole – leku, 

przyjmowanego w 

sposób przewlekły 

wychowawca • rodzice dziecka zwracają się z prośbą do 

dyrektora szkoły, dołączając zlecenie lekarskie 

lekarza 

prowadzącego 

• rodzice osobiście dostarczają potrzebny lek 

Palenie papierosów wychowawca • przeprowadza rozmowę, w której informuje o 

skutkach palenia 

• informuje rodziców 

• prosi ucznia o przygotowanie informacji dla całej 

klasy o wpływie palenia papierosów na organizm 

człowieka 

• podpisuje z uczniem kontrakt, w którym 

uczeń zobowiązuje się nie palić 

• nadzór nad wypełnieniem kontraktu sprawują rodzice 

i wychowawca 

• organizuje pomoc specjalistyczną 

• stosuje sankcje przewidziane w regulaminie Kradzież i inne 

wykroczenia 

wychowawca 

dyrektor 
• przyjmuje informację od poszkodowanego i 

wyjaśnia okoliczności zajścia 



 

  • przeprowadza postępowanie zmierzające do 

wyjaśnienia sprawy i wykrycia sprawcy 

• informuje dyrektora szkoły o zajściu 

• w razie potrzeby wzywa Policję 
Znalezienie na 

terenie szkoły 

nielegalnych 

substancji 

psychoaktywnych 

przypominających 

narkotyk 

dyrektor 

pracownicy 

szkoły 

• zachowując środki ostrożności zabezpiecza 

substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych 

• powiadamia dyrektora 

• dyrektor wzywa Policję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia 

Podejrzenie, że 

uczeń posiada przy 

sobie substancję 

przypominającą 

narkotyk 

wychowawca 
pedagog 
dyrektor 

 

• nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał 

zawartość torby oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma 

prawa samodzielnie wykonać przeszukania - jest 

to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji 

• w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia 

przekazania nauczycielowi substancji i pokazania 

zawartości teczki, kieszeni - dyrektor szkoły wzywa 

Policję, która przeszukuje odzież i zabiera 

substancję do ekspertyzy 

• jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, 

nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją Policji. 

Całe zdarzenie 

dokumentuje pedagog lub dyrektor szkoły Wagary wychowawca 
pedagog 
dyrektor 

 

• w przypadku tygodniowej ciągłej nieobecności 

ucznia w szkole lub niesystematycznego 

uczęszczania na lekcje 

wychowawca klasy zobowiązany jest do 

skontaktowania się z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) ucznia w celu wyjaśnienia 

nieobecności. 

• w przypadku stwierdzenia wagarów przeprowadza z 

uczniem rozmowę ostrzegawczą 

• informuje pedagoga o każdym uczniu, który opuszcza 
lekcje bez usprawiedliwienia 

• jeśli sytuacja się powtarza, wychowawca wzywa 

rodzica do szkoły 

• w przypadku stwierdzenia wagarów pedagog z 

wychowawcą i rodzicem ustalają sposób 

postępowania z uczniem (kontrakt, zeszyt obecności 

na zajęciach) 

• w przypadku braku współpracy z rodzicem 

pedagog wysyła upomnienie 

• jeśli nie ma poprawy, dyrektor  wszczyna 

postępowanie w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji 

• jeśli uczeń nadal nie realizuje obowiązku 

szkolnego dyrektor występuje do Sądu 

Rodzinnego o wgląd w sytuacje dziecka i 

wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych 

Problemy w nauce wychowawca 

nauczyciele 

przedmiotów 

• informuje rodziców systematycznie o postępach  

dziecka 

• proponuje udział w zajęciach wyrównawczych, o ile 

są 
prowadzone 
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  • organizuje pomoc koleżeńską lub udziela pomocy w 

formie konsultacji 

• proponuje rodzicowi konsultację z pedagogiem 

szkolnym i wspólnie szukają sposobów pomocy 

• proponuje przebadanie dziecka w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych 

• przeprowadza lekcje w ramach godzin z 

wychowawcą, poświęcone planowaniu czasu i 

nauce różnych technik uczenia się 

• sugeruje inne formy pomocy 

Kłamstwa, 

oszustwa 

wychowawca • rozmawia z uczniem i rodzicem 

• wyjaśnia przyczyny 

• stosuje sankcje przewidziane w prawie szkolnym 

Niszczenie mienia 

szkolnego 

wychowawca 

pedagog, 

dyrektor 

• wspólnie z uczniem i rodzicem wyjaśnia sprawę 

• rodzice ucznia naprawiają szkody lub pokrywają 

koszty naprawy (w naprawianiu szkody uczestniczy 

uczeń, o ile to jest możliwe) 

 

 


