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Działania podejmuje osoba (nauczyciel, pracownik szkoły) będący 

świadkiem wydarzenia.  

  

Aby zapobiec czynom karalnym, należy interweniować przy pierwszych niepokojących 

objawach. Według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich należą do nich zachowania 

postrzegane jako przejawy demoralizacji.  

Czyny takie mogą być rozpatrywane w trzech aspektach: demoralizacji – dotyczą osób, które 

nie skończyły 18 roku życia, czynu karalnego – dotyczą osób, które dopuszczają się takiego 

czynu, mają ukończony 13 rok życia, a nie ukończyły 17 lat, środków wychowawczych lub 

poprawczych orzekanych względem osoby, nie dłużej niż do ukończenia przez nią 21 lat. 

Wśród zachowań wymienionych jako przejawy demoralizacji ustawa o postępowaniu 

w sprawach nieletnich wymienia 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.  

  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; (Dz.U  z 1982r NR. 35 poz. 228 z późn. zm – tekst jednolity Dz. U. z 2002r nr 11 

poz. 109) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą. (I późniejsze zmiany 22 stycznia 

2018) Dz.U. 2018 poz. 214 

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

alkoholizmowi; (Dz. U. nr 35, poz. 230 z późn. zm.).  

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 

179, poz. 1485 z późn. zm.) 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01. 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.(Dz. 

U. nr 26 poz. 226).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r, poz. 214)  
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Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach (Dz.U. 

z 2013 r. Nr 532, poz. 20) 

Ustawa z 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.) 

 

SPIS TREŚCI 

 

1. Procedura postępowania w wyniku zaistnienia wypadku ucznia. 

2. Procedura zespołu powypadkowego. 

3. Procedura postepowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu 

w wypadkach.  

4. Procedura postępowania w przypadku ataku padaczki u ucznia. 

5. Procedura postępowania z uczniem, w przypadku uskarżania się na zły stan zdrowia. 

6. Procedura postępowania w przypadku dłuższej, nieobecności ucznia - procedura 

usprawiedliwień 

7. Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania na zawody sportowe, 

konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez szkołę 

8. Procedura postępowania w sytuacji opuszczania miejsca zajęć i terenu szkoły przez 

ucznia. 

9. Procedura postępowania w przypadku wagarów. 

10. Procedura postepowania w przypadku wymuszania, wyłudzania pieniędzy oraz kradzieży. 

11. Procedura postępowania w przypadku pobicia, bójki lub agresji słownej. 

12. Procedury postępowania korzystania z telefonów komórkowych i  innych urządzeń  

elektronicznych.   

13. Procedury bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. 

14. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej – samookaleczenia, myśli samobójcze 

oraz próby samobójczej ucznia na terenie szkoły lub poza terenem. 

15. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy. 

16. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją – posiadania i używania substancji psychoaktywnych  
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-procedura postepowania wobec sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

-procedura postepowania w sytuacji gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje 

się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

-procedura postepowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk 

-procedura postepowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy 

sobie substancję przypominającą narkotyk 

-procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy 

na terenie szkoły 

-procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego ( w tym niszczenia mienia 

i kradzieży) lub przestępstwa 

17. Procedura postępowania czynności higienicznych. 

- zmiany pampersów 

 - procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia 

pasożytniczego tj. wszawicy, świerzbu. 

18. Procedura postepowania w przypadku stwierdzenia u ucznia objawów stosowania 

przemocy w rodzinie 

-procedura postepowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu dziecka 

w rodzinie lub środowisku; 

-procedura zakładania „Niebieskiej karty”. 

19. Procedura postepowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub 

pracownika szkoły. 

20. Procedury postepowania w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych na terenie 

szkoły 

- procedury postepowania nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, 

materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji. 

21. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy. 

22. Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

23. Procedura postepowania w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją a także 

sytuację zagrażające zdrowiu lub życiu uczniów i pracowników szkoły.  

24. Procedura postępowania z uczniami, u których wykryto symptomy  choroby zakaźnej, 

stosowana w okresie zagrożenia epidemią lub pandemią . 
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1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W WYNIKU ZAISTNIAŁEGO WYPADKU 

 

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia wypadku. 

 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku: 

a) niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając 

fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu 

pierwszej pomocy, 

b) nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, 

jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów, 

c) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 

2. O każdym wypadku pracownik szkoły natychmiast informuje dyrektora szkoły, który niezwłocznie 

zawiadamia: 

a) rodziców (opiekunów) poszkodowanego; 

b) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 

c) społecznego inspektora pracy; 

d) organ prowadzący szkołę; 

e) radę rodziców. 

 Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę 

i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. 

3. Kryteria, jakimi należy się kierować, oceniając rodzaj danego wypadku: 

a) śmiertelny – oznacza wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć na miejscu 

wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku, 

b) ciężki – oznacza wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, 

a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzę nią lub inne uszkodzenie 

ciała, albo rozstrój zdrowia, naruszający podstawowe funkcje organizmu, a także 

choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, 

całkowita lub znacz  na niezdolność do nauki albo trwałe, poważne zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała, 
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c) zbiorowy – oznacza wypadek, jeżeli w wyniku tego same  go zdarzenia poszkodowaniu 

uległy co najmniej dwie osoby, 

d) lekki – według opinii lekarskiej nie spowodował ciężkie  go uszkodzenia ciała. 

4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. 

5. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu 

ustala z nim: 

a) potrzebę wezwania pogotowia, 

b) potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

c) godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia. 

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku 

zajęć. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. 

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

państwowego inspektora sanitarnego. 

7. W przypadku nieobecności dyrektora zawiadomień dokonuje obecny wicedyrektor szkoły lub inny 

upoważniony przez niego pracownik szkoły. 

8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 

pomieszczenia  

lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je 

do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 

terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik 

wycieczki i odpowiada za nie. 

10. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy zwany dalej „zespołem”, dyrektor 

zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. 

11. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, 

wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły. 

12. Dyrektor szkoły powołuje zarządzeniem zespół powypadkowy w składzie: 

a) pracownik służby bhp jako jej przewodniczący, 
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b) społeczny inspektor pracy. 

13. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której 

mowa w pkt. 8, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika szkoły przeszkolonego 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

14. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor, oraz pracownik szkoły 

przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub 

rady rodziców. 

16. Jeżeli w zespole nie uczestniczy pracownik służb bhp, przewodniczącym zespołu jest społeczny 

inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor 

pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor. 

 

2. PROCEDURA ZESPOŁU  POWYPADKOWEGO 

1.  Do zadań zespołu powypadkowego należy: 

a. określenie okoliczności i przyczyn wypadku, 

b. niezwłoczne wszczęcie postępowania powypadkowego, 

c. sporządzenie szkicu lub fotografii miejsca wypadku, 

d. uzyskanie opinii lekarskiej oraz zapoznanie się z materiałami zebranymi przez organy 

prowadzące śledztwo, 

e. przesłuchanie świadków wypadku oraz nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem 

w chwili wypadku, 

f. sporządzenie w terminie 14 dni protokołu ustalenia okoliczności wypadku ucznia. 

3. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

4. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek 

zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, 

które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 

5. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby 

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

6. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się: 

i. poszkodowanego pełnoletniego, 

ii. rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 
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7. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami 

postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). 

8. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami 

postępowania powypadkowego. 

9. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole. 

10. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich 

wniosek. 

11. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor. 

 

I. Tryb odwoławczy 

1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w pkt. II 

ust. 7 mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. 

2. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu 

zespołu. 

3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący. 

4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

a. niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu 

faktycznego, 

b. sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranymi materiałami dowodowymi. 

12. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: 

a. zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie 

określonych czynności dowodowych; 

b. Powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego. 

II. Rejestr wypadków 

1. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor szkoły. 

2. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

III. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki 

niezbędne do zapobieżenia im. 

IV. Przepisy końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 
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3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY 

POSZKODOWANYM W WYPADKACH 

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach 

jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego). 

2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 

3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją 

zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej 

udzielić. 

5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej 

sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 

6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo 

zaopatrzyć. 

7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, 

zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie 

ratunkowe). 

8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania. 

9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić. 

10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej 

ani stałej (tabletki). 

11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej 

przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego. 

12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

4. Procedura postępowania w przypadku ataku padaczki u ucznia 

1. Zachować spokój – napad mija po 2-3 minutach. 

2. Zapewnić uczniowi bezpieczne miejsce i spokój, gdy jest niespokojny, pobudzony, 

próbować łagodnie go uspokajać. 
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3. Być przy uczniu w czasie napadu pilnując, aby nie doznał obrażeń – gdy chory 

upadnie, należy delikatnie podtrzymać mu głowę, aby w czasie drgawek nie doszło 

do jej mechanicznych urazów. 

4. Ułożyć ucznia na boku w tzw. Pozycji bezpiecznej – uniknie się wówczas 

zakrztuszenia lub zadławienia się chorego. Ślina i piana na ustach jest normalnym 

objawem napadu i powinna mieć drogę odpływu. 

5. Poluzować uczniowi kołnierzyk koszuli, rozpiąć guzik pod szyją. 

6. Pamiętać, by nie przyciskać chorego mocno do podłoża. 

7. Nie wciskać choremu nic twardego między zęby. 

8. Poinformować dyrektora szkoły lub osobę, która go zastępuje o zaistniałej sytuacji. 

9. Powiadomić pogotowie ratunkowe, gdy napad się przedłuża i trwa ponad 7 minut. 

10. Pomagając uczniowi mającemu napad padaczkowy, należy pamiętać o tym, żeby: 

   - nie przenosić go, nie podnosić i nie szarpać; 

   - nie próbować go „cucić” polewając wodą czy bijąc po twarzy; 

   - nie wkładać mu niczego do ust – rozwieranie ust może spowodować obrażenia jamy  

    ustnej; 

   - nie próbować stosować sztucznego oddychania – na początku dużego napadu  

    padaczkowego dziecko może przez pewien czas nie oddychać nawet do 30 sekund; 

   -nie używać wobec niego siły – dziecko ma podczas napadu zawężoną lub zniesioną  

    świadomość, może źle zrozumieć intencje i zareagować na nie agresją. 

5. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USKARŻANIA SIĘ UCZNIA 

NA ZŁY STAN ZDROWIA 

1. Nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną (w przypadku jej nieobecności 

z wychowawcą lub dyrektorem) 

2. Jeśli stan zdrowa ucznia jest bardzo zły, wychowawca (lub nauczyciel) powiadamia 

telefonicznie rodziców ucznia i ustala z nimi: 

– potrzebę wezwania pogotowia, 

– potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

– godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. 

3. Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w Dzienniku 

oddziału klasowego, do którego uczęszcza uczeń. 



11 
 

6. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW 

1. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewniania regularnego 

uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne. 

2. Uczniowie są zobowiązani do  udziału w zajęciach edukacyjnych. Nieobecność na 

zajęciach uzasadniają tylko: 

1) choroba, pobyt w szpitalu, ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium; 

2) wizyty lekarskie 

3) badania specjalistyczne; 

4) wypadki; 

5) zdarzenia losowe 

6) brak dowozu niezależny od rodzica. 

3. Każda godzina nieobecności ucznia winna być usprawiedliwiona przez rodzica 

dziecka, opiekuna prawnego bądź ( w przypadku uczennic mieszkających w ZPO 

„Nasz Dom”) przez siostrę wychowawczynię. 

4. Nieobecności na zajęciach szkolnych winny być usprawiedliwiane pisemnie lub 

telefonicznie (sms / rozmowa) niezwłocznie po zakończeniu tejże nieobecności. 

Informację o kontakcie z rodzicem wychowawca klasy zapisuje w dzienniku. 

5. W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z wychowawcą klasy 

informacja o nieobecności ucznia i jej przyczynie  powinna zostać przekazana przez 

rodziców do sekretariatu szkoły telefonicznie. Sekretarz szkoły informuje 

o nieobecności wychowawcę klasy. 

6. W sytuacji uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego / nauki 

a. W przypadku dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności (7 dni) wychowawca klasy 

informuje rodziców (osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie) o konieczności 

niezwłocznego (w ciągu 7 dni) usprawiedliwienia nieobecności  

b.  Po upływie 7 dni od momentu przekazania informacji przez wychowawcę i wobec 

braku reakcji ze strony rodziców pedagog szkolny wysyła informację przypominającą 

rodzicom o ciążącym na nich obowiązku regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

szkolne (obowiązek szkolny / obowiązek nauki) oraz sankcjach zaniechania realizacji 

tegoż obowiązku - nałożenie, przez organ egzekucyjny (organ prowadzący szkołę), kary 

w postaci grzywny w celu przymuszenia bądź skreślenie z listy uczniów w przypadku 

ucznia, który ukończył 18 r.ż.  
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c. Po upływie kolejnych 7 dni od momentu wysłania pisemnej informacji przez pedagoga 

i wobec braku reakcji ze strony rodziców dyrektor szkoły ostatni raz wysyła pismo 

ostrzegające rodziców o sankcjach wynikających z nie realizacji obowiązku. 

d. Po miesiącu nieusprawiedliwionej nieobecności sprawa jest kierowana do organu, który 

nakłada na rodziców karę w postaci grzywny w celu przymuszenia. W przypadku 

ucznia, który ukończył 18 r. ż. wszczyna się postępowanie zmierzające do skreślenia go 

z listy uczniów.  

7. W przypadku nieregularnej realizacji obowiązku szkolnego i nauki skutkującej 

nieobecnością nieusprawiedliwioną trwającą w czasie jednego miesiąca: 

a. powyżej 10 godzin – następuje wezwanie rodziców / prawnych opiekunów przez 

wychowawcę, który przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami, której celem 

jest wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia, ustalenie środków naprawczych 

i pouczenie rodziców o skutkach absencji ucznia; 

b. powyżej 20 godzin – wezwanie rodziców / prawnych opiekunów przez pedagoga; 

spisanie kontraktu pomiędzy rodzicami, uczniem i pedagogiem w sprawie regularnego 

uczęszczania 

c. powyżej 30 godzin – wezwanie rodziców / prawnych opiekunów przez dyrektora – 

ustne pouczenie o konsekwencjach prawnych niespełnienia obowiązku szkolnego / 

nauki 

d. powyżej 40 godzin – upomnienie pisemne dyrektora; 

e. powyżej 60 godzin-  wszczęcie postępowania administracyjnego, powiadomienie  

szkoły macierzystej ucznia oraz sądu rodzinnego. 

9. Bieżącą kontrolę spełniania obowiązku szkolnego prowadzą wychowawcy klas, którzy 

zliczają wyniki frekwencji 

1) tygodniowej – w każdy poniedziałek,  

2) miesięcznej – w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca. 

10. Wyniki frekwencji półrocznej opracowuje dla celów analitycznej rady osoba 

wyznaczona przez dyrektora szkoły. 
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7. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH 

TRWANIA ORAZ NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

I INNE KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu. 

2. Ucznia zwalnia wychowawca, a w przypadku jego nieobecności, asystent wychowawcy. 

3. Wychowawca (w przypadku jego nieobecności asystent) dokonuje zwolnienia, wpisując 

uczniowi nieobecność usprawiedliwioną na wszystkich lekcjach, z których zwalnia go, 

notując ten fakt w dzienniku, w rubryce dotyczącej frekwencji. 

4. Wychowawca lub asystent odbiera pisemną prośbę rodziców o zwolnieniu ucznia z lekcji 

i podpisuje się na odwrocie zwolnienia. 

 

PROCEDURA 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. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI OPUSZCZANIA MIEJSCA 

ZAJĘĆ I TERENU SZKOŁY PRZEZ UCZNIA 

1. Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne 

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub 

placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek zapewnia dyrektor szkoły. 
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2. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego 

osoby. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia odnotowuje w dzienniku fakt opuszczenia miejsca zajęć 

przez ucznia. 

4. Rejestruje fakt w karcie kontroli zachowania. 

5. Nauczyciel prosi o pomoc nauczyciela z sąsiedniej klasy lub pracownika gospodarczego 

i prosi o przyjście do danej klasy i zaopiekowanie się uczniami. 

6. Nauczyciel powiadamia sekretariat szkoły o zajściu. 

7. Nauczyciel podąża za uczniem w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa i nakłonienia 

do powrotu do klasy (w sposób uwzględniający indywidulany charakter ucznia). 

8. W sytuacji dłuższego odmawiania powrotu nauczyciel kontaktuje się z rodzicem / 

pracownikiem placówki opiekuńczej / siostrami wychowawczyniami celem 

powiadomienia o zajściu. 

9. Nieobecność na lekcji jest odnotowywana jako nieusprawiedliwiona. 

9. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW UCZNIA 

1. Rozmowa ucznia z wychowawcą w celu ustalenia przyczyn nieobecności w szkole. 

2. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w celu 

potwierdzenia informacji uzyskanych od ucznia. 

3. W przypadku, gdy nieobecności ucznia powtarzają się, wychowawca informuje 

o zaistniałej sytuacji pedagoga szkolnego i wspólnie organizują spotkanie z uczniem 

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Wpis do Dziennika Pedagoga. 

5. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami ucznia, dyrektor 

szkoły wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców (prawnych opiekunów) o absencji ucznia 

w szkole. 

6. W przypadku braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) lub braku oczekiwanych 

efektów rozmów dyrektor zawiadamia właściwe organy (sąd, policja) o nierealizowaniu przez 

ucznia obowiązku szkolnego. 

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny z zachowania. 
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8. Wszelkie kontakty z rodzicami (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania kontaktu) należy 

odnotować w dzienniku. 

 

10. Procedura postępowania w przypadku wymuszania, wyłudzania 

pieniędzy oraz kradzieży 

I Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w szkole 

przypadku kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, 

dokonanego przez ucznia.  

II Osoby odpowiedzialne 

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami 

odpowiadają kolejno: dyrektor placówki, w przypadku jego nieobecności wicedyrektor, 

a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog szkolny, lub inny wyznaczony przez 

dyrektora pracownik. 

III Sposób działania  

Kradzież lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:  

- Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać podjęte 

bezzwłocznie  

- Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły  

- Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 

pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły  

- Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży lub 

wymuszenia i przekazanie ich Policji  

- Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie 

co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, 

pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, 

że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia. Może to zrobić tylko Policja  

- We współpracy z pedagogiem lub psychologiem szkolnym należy ustalić okoliczności 

czynu i ewentualnych świadków zdarzenia  



16 
 

- Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadzić 

rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną 

przez rodziców  

- Należy powiadomić policje 

- Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.  

 

IV Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego  

- Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego 

wobec ucznia dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej winien 

przedstawić treść zawiadomienia.  

- Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.  

- Następnie dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej, rodziców.  

- Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego - wydaje 

decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.  

 

V  Obowiązki pracowników  

-  Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury  

- Wzięcie udziału w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury,   

- Posiadanie - dostępnych w każdej chwili – numerów telefonów osób odpowiedzialnych za 

uruchomienie procedury  

- Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia procedury  

- Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą. 

 

11. Procedura postępowania w przypadku pobicia, bójki, lub agresji 

słownej. 

I Cel 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły 

zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub 

nauczyciela.  



17 
 

II Osoby odpowiedzialne i zarządzanie  

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe 

zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych 

w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor 

lub pedagog szkolny. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor 

placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.  

 

III Sposób postępowania  

1. Agresja fizyczna  

- Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 

tego zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji 

fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik 

szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie 

wyraża zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać 

krótkich komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu 

miedzy uczniami.  

- Agresję uczniów należy odnotować w tabeli zachowania i dzienniku lekcyjnym 

- Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga/psychologa 

i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) 

agresora i ofiary.  

- W przypadku gdy uczeń lub kilku uczniów pomimo reakcji nauczycieli nadal zachowują się 

agresywnie i istnieje prawdopodobieństwo ponowienia zachowań, co może wiązać się 

z trudnościami z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, dyrektor lub osoba przez niego 

wyznaczona niezwłocznie powiadamia policje.  

- W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog lub 

dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców 

(opiekunów prawnych).  

-  Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia 

zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.  
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- Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) 

poszkodowanego.  

- Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy 

z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów 

sporządzają notatkę.  

- Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 

wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  

- W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im 

pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania 

w podobnych przypadkach.  

W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami pobicia 

- szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy 

przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie i/lub 

regulaminie szkoły.  

2. Agresja słowna  

- Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 

tego zjawiska  

- Odnotować ten fakt w tabeli zachowania i dzienniku lekcyjnym. 

- Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa.  

- Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 

wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić 

osobno.  

- Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu 

ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.  

- O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestników 

zdarzenia.  

- Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 

wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi,  



19 
 

- W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im 

pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania 

w podobnych przypadkach.  

- W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego 

z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja.  

- Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie szkoły. 

 

IV Obowiązki pracowników szkoły  

Należy:  

- zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.  

- brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury.  

- mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury  

- znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury.  

- szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury.  

- stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.  

 

12. PROCEDURA POSTĘPOWANIA - KORZYSTANIA Z TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE 

SZKOŁY 

1. W szkole obowiązuje zakaz korzystana z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych (aparaty fotograficzne, MP3, MP4, dyktafony, głośniki, słuchawki 

itp.). 

2. W przypadku złamania tego zakazu: 



20 
 

❖ Odpowiedzialność za przyniesienie do szkoły i korzystanie z telefonu komórkowego lub 

innego urządzenia elektronicznego ponosi uczeń / uczennica i rodzice lub prawni 

opiekunowie 

❖ Fakt ten jest zrejestrowany w tabeli kontroli zachowania. 

❖ Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu i nie podejmie 

żadnych kroków wyjaśniających zdarzenie związane z kradzieżą czy zniszczeniem w/w 

sprzętu 

❖ zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych obowiązuje 

zarówno w czasie lekcji, jak  i przerw. 

❖ Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):  

➢ nawiązywanie połączenia telefonicznego  

➢ redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;  

➢ robienie zdjęć; 

➢ rejestrowanie materiału audiowizualnego;  

➢ odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;  

➢ transmisja danych;  

➢ wykonywania obliczeń.  

W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” 

dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.  

❖ Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat 

telefoniczny.  

❖ W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy 

uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie 

telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie 

szkoły.  

❖ Jeżeli uczeń w czasie zajęć edukacyjnych ma włączoną komórkę lub używa innego 

urządzenia elektronicznego obowiązują następujące procedury:  

a) nauczyciel zabiera komórkę albo inne urządzenie elektroniczne uczniowi, każe je 

wyłączyć, nie pozwala wyjąć karty;  
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b) nauczyciel odnosi komórkę lub inne urządzenie elektroniczne do sekretariatu;  

c) nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę;  

d) wychowawca informuje o zdarzeniu rodzica;  

e) rodzic osobiście odbiera urządzenie.  

 

13. Procedury bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu 

I. Odpowiedzialność za to w jaki sposób uczeń korzysta z komputera i Internetu spoczywa na 

nauczycielu prowadzącym zajęcia. Wyjątkiem są uczniowie pełnoletni.  

II. Nauczyciele prowadzący zajęcia z użyciem komputerów i Internetu (zajęcia 

komputerowe), na początku każdego roku szkolnego przypominają uczniom o zasadach 

bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. 

Korzystają w tym celu poniżej wymienionych zasad: 

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się 

nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką. 

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru 

telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę 

rozmawiasz! 

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią. 

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. 

Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. 

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto 

podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec 

ciebie złe zamiary. 

6. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub 

innej zaufanej osobie dorosłej. 

7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim 

znajdziesz muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji. 

8. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali 

Ciebie. 

9. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi 

w Internecie, zawsze podawaj źródło ich pochodzenia. 

10. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz 

spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. 
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Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie 

rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby. 

11. Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych 

załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład 

zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych. 

12. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Dbaj o swoje hasło, jak 

o największą tajemnicę. Jeżeli musisz w Internecie wybrać jakieś hasło, pamiętaj, żeby nie 

było ono łatwe do odgadnięcia i strzeż go jak oka w głowie. 

13. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który 

poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać. 

14. Jeżeli prowadzisz w Internecie stronę lub bloga, pamiętaj, że mają do niej dostęp również 

osoby o złych zamiarach. Nigdy nie podawaj na swojej stronie adresu domowego, numeru 

telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie publikuj też na niej zdjęć 

swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody. 

15. Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię 

niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz. 

16. Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im, 

jak proste jest serfowanie po Sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im jak szukać 

w Internecie informacji.17. Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj 

to z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie wypełniaj internetowych 

formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.18. W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które 

mogą uszkodzić komputer. Dlatego koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. 

Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a następnie zainstalujcie odpowiedni 

program. 

III Poza tym wszyscy uczniowie powinni stosować się do regulaminu pracowni 

komputerowej. 

IV Jeżeli nauczyciel posiądzie wiedzę, że uczeń łamie zasady bezpiecznego korzystania 

z komputera i Internetu informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, oraz rodziców ucznia. 

V Jeżeli zachowanie niebezpieczne ma miejsce na zajęciach szkolnych nauczyciel, wyłącza 

ogranicza pracę ucznia na komputerze do zadań związanych z realizacją podstawy 

programowej. Uczeń ten pracuje od tej chwili pod ścisła kontrolą nauczyciela. W razie 

potrzeby nauczyciel wyłącza czasowo Internet. 

VI Nauczyciel decyduje o tym jak długo potrwa kara. Jeżeli uczeń od dłuższego czasu stosuje 

się do zasad bezpieczeństwa może karę zawiesić. 
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14. Procedury postępowania w sytuacji kryzysowej – samookaleczenia, 

myśli samobójcze oraz próby samobójczej ucznia na terenie szkoły lub poza 

terenem 

1. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku 

wystąpienia zachowania autodestrukcyjnego u ucznia; powinien niezwłocznie 

poinformować o tym psychologa/pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

W przypadku zaobserwowania na przestrzeni kilku tygodni, już czterech z poniższych 

objawów, należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia dziecku pomocy. Sygnały 

ostrzegawcze – objawy zespołu presuicydalnego (Szymańska, 2012) 

a) Wczesne sygnały ostrzegawcze  

- Izolacja od rodziny i przyjaciół  

- Zainteresowanie tematyką śmierci  

- Wyraźne zmiany osobowości i nastroju  

- Trudności z koncentracją, obniżenie wyników w nauce 

- Zaburzenia snu i apetytu 

- Utrata zainteresowania dotychczasowymi rozrywkami  

- Objawy psychosomatyczne 

- Znudzenie, zobojętnienie 

- Utrata zainteresowania rzeczami dotąd istotnymi (np. wyglądem)     

b) Sygnały wysokiego ryzyka 

- Rozmawianie o samobójstwie lub jego planowanie  

- Nagłe impulsywne zachowania  

- Zachowania buntownicze i ucieczkowe  

- Nagłe stosowanie substancji psychoaktywnych  

- Odrzucanie pomocy 

- Samooskarżanie („jestem złym człowiekiem”, poczucie „psucia i gnicia w środku”) 
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- Komunikaty na temat braku sensu, beznadziejności życia, braku wyjścia 

- Nieprzyjmowanie pochwał i nagród 

- Komunikowanie, że niedługo przestanie się być problemem lub się zniknie 

- Nagła poprawa samopoczucia (może oznaczać, że po trudnej walce wewnętrznej, uczeń 

podjął decyzję o samobójstwie i odczuwa ulgę)  

- Rozdawanie ulubionych przedmiotów 

- Przygotowanie testamentu 

- Komunikaty: „jestem zły”, „nie powinienem się urodzić, „chcę umrzeć” 

 Źródło: Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża „Wspomaganie szkół w zakresie interwencji 

kryzysowej” wyd. ORE Warszawa 2015 

2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych. 

➢ Dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Zespołu ds. interwencji kryzysowych w skład, które 

wchodzą: on sam, psycholog, pedagog i wychowawca klasy. 

➢ Zespół: a)ustala, które z sygnałów ostrzegawczych występują u danego ucznia, 

b) przeprowadza analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w oparciu o dostępne 

w szkole informacje, w celu wstępnego ustalenia przyczyn złej kondycji psychicznej 

ucznia, c) niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami w celu przekazania informacji 

o zagrożeniu oraz podejmuje z nimi współpracę zmierzającą do ustalenia przyczyn zmian 

w zachowaniu ucznia, d) udziela pierwszego wsparcia rodzinie ucznia oraz wskazuje 

placówkę, gdzie może ona  uzyskać specjalistyczną pomoc, e) ustala z rodzicami zasady 

wzajemnych kontaktów w celu monitorowania  problemów ucznia.  

3. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić 

samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób 

postronnych). 

➢ Po uzyskaniu informacji o sytuacji zagrożenia pracownik szkoły nie pozostawia 

ucznia samego, stara się przeprowadzić go do gabinetu psychologa/pedagoga 

szkolnego lub w inne ustronne, bezpieczne miejsce. 
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➢ Psycholog/pedagog szkolny - udziela wsparcia emocjonalnego oraz podejmuje próbę 

zawarcia kontraktu pozostania przy życiu; 

➢ Pracownik szkoły w dostępny sposób informuje o zaistniałej sytuacji 

dyrektora/wicedyrektora Szkoły. 

➢ Dyrektor/wicedyrektor Szkoły informuje o zagrożeniu rodziców, przekazuje dziecko 

pod ich opiekę oraz zobowiązuje ich do pilnej konsultacji u właściwego specjalisty.  

➢ Jeżeli sytuacja tego wymaga dyrektor/wicedyrektor Szkoły w celu doprowadzenia 

do konsultacji specjalistycznej wzywa pogotowie ratunkowe informując dyspozytora 

o zamiarach ucznia. 

➢ Jeżeli domniemaną przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia 

Dyrektor/wicedyrektor Szkoły informuje odpowiednie instytucje i przekazuje go pod 

ich opiekę (np. policji). 

➢ Dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Zespołu ds. interwencji kryzysowych. 

➢ Zespół ds. interwencji kryzysowych: a)przeprowadza analizę sytuacji szkolnej 

i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn zaistniałego zagrożenia, 

b) udziela pierwszego wsparcia rodzinie ucznia oraz wskazuje placówkę, gdzie może 

ona  uzyskać specjalistyczną pomoc, c) ustala z rodzicami zasady wzajemnych 

kontaktów w celu monitorowania sytuacji ucznia po jego powrocie do Szkoły.  

4. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę 

samobójczą. 

1) Jeśli próba samobójcza ma miejsce w Szkole: 

a) wychowawca (nauczyciel, pracownik) wzywa pogotowie ratunkowe 

informując dyspozytora o rodzaju zdarzenia, 

b) wychowawca (nauczyciel, pracownik) udziela pierwszej pomocy 

przedmedycznej, a następnie w dostępny sposób powiadamia o zdarzeniu 

dyrektora szkoły, 

c) dyrektor Szkoły powiadamia rodziców o zdarzeniu, 

d) dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Zespołu ds. interwencji kryzysowych, 
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e) Zespół ds. interwencji kryzysowych lub wskazana przez niego osoba, udziela 

pierwszego wsparcia rodzinie ucznia oraz wskazuje placówkę, gdzie może ona 

uzyskać specjalistyczną pomoc, 

f) dyrektor Szkoły pod rygorem tajemnicy informuje Radę Pedagogiczną 

o próbie samobójczej ucznia w celu obserwacji zachowania ucznia po jego 

powrocie do szkoły oraz podjęcia wspólnych działań. 

g) Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje dodatkową pomoc 

dla ucznia. 

2) Jeśli próba samobójcza miała miejsce poza terenem Szkoły, a rodzic poinformował 

o tym Szkołę: 

a) dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Zespołu ds. interwencji kryzysowych; 

b) Zespół ds. interwencji kryzysowych przekazuje rodzicom informacje 

o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza 

szkołą, 

c) dyrektor Szkoły pod rygorem tajemnicy informuje Radę Pedagogiczną o próbie 

samobójczej ucznia w celu obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie 

do szkoły oraz podjęcia wspólnych działań. 

d) Zespół ds. interwencji kryzysowych planuje dalsze działania mające na celu 

zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa, atmosfery życzliwości i wsparcia 

po jego powrocie do szkoły; 

e) Zespół ds.  pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje pomoc udzielaną 

innym uczniom szkoły (przede wszystkim grupie klasowej) oraz 

pracownikom Szkoły przez psychologa/pedagoga szkolnego lub specjalistów 

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

5. Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po powziętej próbie 

samobójczej. 

1) Przed powrotem do Szkoły po powziętej próbie samobójczej konieczne jest 

dostarczenie przez rodziców ucznia informacji/zaświadczenia od lekarza psychiatry 

o braku przeciwwskazań do uczenia się dziecka na terenie szkoły w grupie klasowej. 
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2) Pedagog / psycholog szkolny we współpracy z wychowawcą otaczają ucznia 

wzmożoną opieką np. poprzez udzielenie wsparcia w postaci rozmów oraz ustala 

z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów w celu monitorowania  problemów ich 

dziecka. 

3) W przypadku uzyskaniu ze Szkoły informacji o zaistnieniu przesłanek mogących 

świadczyć o pogorszeniu stanu zdrowia ucznia, rodzic ma obowiązek odebrać dziecko 

ze Szkoły i skorzystać z pomocy odpowiedniego specjalisty.  

6. Postępowanie w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor 

Szkoły informuje o zaistniałej sytuacji organ prowadzący oraz nadzorujący 

Szkołę. 

7. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa wychowawcy klas 

przekazują wiadomość na forum swoich klas (należy unikać przekazywania 

informacji na forum szkoły).  

8. W komunikacie skierowanym do uczniów należy: 

➢  ograniczyć się do absolutnego minimum, 

➢ unikać sensacyjnego rozgłosu, 

➢ nie wspominać ani nie opisywać metody samobójstwa oraz miejsca, 

w którym je popełniono, 

➢ unikać gloryfikowania ucznia, 

➢ położyć nacisk na żałobę po śmierci, cierpienie ludzi z najbliższego otoczenia 

(konsekwencje dla osób, które pozostały), 

➢ przekazać informacje o dostępnej pomocy – lista dostępnych placówek 

z aktualnymi adresami i numerami telefonów oraz telefonów zaufania.  

9. Szkoła ściśle współpracuje  z właściwymi instytucjami.  

10. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę do kontaktów z mediami.  

11. Ze wszystkich zdarzeń mających miejsce na terenie Szkoły, sporządzane są notatki 

służbowe.  

12. Spotkania Zespołu ds. interwencji kryzysowych są protokołowane. 
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15. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy 

1. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela, że uczennica jest w ciąży, należy przekazać tę 

informację wychowawcy klasy. 

2.Wychowawca klasy przeprowadza wstępną rozmowę z uczennicą, zapewniając jej wsparcie 

i bezpieczeństwo. 

3. Po potwierdzeniu informacji, że uczennica jest w ciąży, wychowawca informuje 

o powyższym dyrektora. 

4. Wychowawca klasy wzywa rodzica i przeprowadza z nim rozmowę. 

5. Gdy istnieją wątpliwości wychowawca zaleca rodzicom wykonania badań lekarskich 

w celu potwierdzenia, bądź wykluczenia ciąży. 

6. Wychowawca klasy kieruje uczennicę oraz rodzica na spotkanie z pedagogiem szkolnym 

lub psychologiem szkolnym. 

7. Pedagog szkolny lub psycholog szkolny przeprowadza rozmowę diagnozującą z uczennicą 

(na życzenie uczennicy w obecności rodzica ). 

8. Pedagog szkolny lub psycholog szkolny zapoznaje uczennicę będącą w ciąży z jej 

prawami, zapewniając jej dyskrecję i wsparcie. 

9. W przypadku trudności materialno – bytowych pedagog szkolny lub psycholog szkolny 

wskazuje uczennicy sposoby uzyskania pomocy finansowej ( MOPS, GOPS, Sądu 

Rodzinnego -Wydział Rodzinny i Nieletnich). 

10. Wychowawca klasy proponuje uczennicy uczestnictwo w Szkole Rodzenia jeśli takowa 

jest organizowana w okolicy jej miejsca zamieszkania.  

11. Przez cały okres ciąży uczennica jest pod opieką pielęgniarki szkolnej (wtedy kiedy jest 

dostępna). Pielęgniarka monitoruje stan zdrowia uczennicy.  
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16. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci 

i młodzieży demoralizacją – posiadania i używania substancji 

psychoaktywnych 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi 

sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich. 

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala 

dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje 

czynności zlecone przez sędziego rodzinnego.  

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 

Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań 

policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich .1  

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole 

zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki 

podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji 

w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub 

rozprowadzają środki odurzające. 

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii 

działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem.  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r, poz. 214) 

uaktualniałam rozporządzenia ale nie wiem czy dobrze i czy są tu potrzebne jak mamy 

je na stronie 2 wymienione 

                                                           
1 Obecnie w KGP finalizowane są prace nad zmianą powyższego zarządzenia 
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Działania interwencyjne 

I. 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 demoralizacji,2 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, 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła  wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. 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, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

                                                           
2 Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych –  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w 
sprawach nieletnich  
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II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków 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 pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

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 pogotowia, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, który wyznacza spośród pracowników szkoły 

osobę sprawującą opiekę nad uczniem w czasie transportu do momentu przyjazdu rodzica 

/ prawnego opiekuna. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu / narkotyków - 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,3 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 dyrektor szkoły 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. 431 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. 

 

                                                           
3 Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 
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III. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy na terenie szkoły 

nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. Wychowawca odnotowuje fakt 

w Tabeli kontroli zachowania i w dzienniku. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego. 

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

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

obecności.  

4. W sytuacji powtórzenia się incydentu – wychowawca udziela uczniowi nagany. 

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

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, który wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

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

substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

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), ew. 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, dyrektor szkoły wzywa policję, która 
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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. 

UWAGA: 

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. 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat 

a nie ukończył 17 lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni 

uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez 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 Upn i art. 304 

Kpk). 

 

VI. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego ( w tym niszczenia 

mienia i kradzieży) lub przestępstwa: 

− niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

− ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 



34 
 

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

szkoły, lub pedagogowi / psychologowi szkolnemu pod opiekę, 

− powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy oraz, w sytuacji niszczenia mienia 

i kradzieży, zobowiązanie do poniesienia kosztów naprawy lub zakupu 

(z rodzicem kontaktuje się nauczyciel, w obecności którego doszło 

do zniszczenia, kradzieży), 

− niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana, 

− 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).  

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

− udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

− niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

− powiadomienie rodziców ucznia, 

− niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

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

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych 

przedmiotów i wezwać policję - tel.997 lub 112. 

Metody współpracy szkoły z policją 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista 

ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.  

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego 

znajduje się szkoła/placówka. 
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Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich 

i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc 

na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem 

i dobrem uczniów. 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

− spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń 

przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, 

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

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

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

zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania 

zagrożeń, 

− informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz 

przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży, 

− udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących 

mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,  

− wspólny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich.  

UWAGA: 

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, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

 

17.  PROCEDURA CZYNNOŚCI HIGIENICZNYCH 

Zmiana pampersów 

1. Zmiana pampersów i podpasek higienicznych jest dokonywana na wniosek rodzica. 

2. Rodzic zapewnia odpowiednią ilość pieluch, podpasek, chusteczek nawilżających 

i rękawic jednorazowych. 
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3. Zmiany dokonuje nauczyciel, który zaobserwuje daną potrzebę.  

4. Na czas czynności higienicznych opiekę nad klasą pełni pracownik gospodarczy. 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia 

pasożytniczego tj. wszawicy, świerzbu 

 

Kontrolę czystości skóry i włosów uczniów na podstawie zgody podpisanej przez rodziców 

(opiekunów prawnych) przeprowadza pielęgniarka szkolna bądź osoba kompetentna 

upoważniona przez dyrektora szkoły.  

1.Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę szkolną kontroli czystości skóry 

głowy wszystkich dzieci w klasie, z zachowaniem zasady intymności.  

2. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę lub świerzb 

o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W przypadku 

stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. W razie potrzeby instruuje rodziców 

o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich 

domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły 

o wynikach kontroli i skali zjawiska.  

3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców 

o stwierdzeniu wszawicy lub świerzbu w klasie, z zaleceniem codziennej kontroli czystości 

głowy dziecka oraz czystości głów domowników.  

4. Z uwagi na to, iż wesz głowowa bez pożywienia, a więc poza owłosioną głową żywiciela 

(np. na meblach, na dywanie) może przetrwać do 48 godzin (2 dni) Dyrektor zarządza 

przeprowadzenie dezynsekcji preparatem zawierającym permytrynę powierzchni ławek, 

krzeseł, dywanów.  

5. Z uwagi na to, iż świerzbowiec, poza żywicielem może przetrwać do 96 godzin (4 dni) 

Dyrektor zarządza dezynfekcję preparatem zawierającym permytrynę powierzchni ławek, 

krzeseł, poręczy, sprzętu sportowego, przedmiotów szkolnych tj.: klawiatury komputerowe, 

pomoce szkolne, armatury sanitarnej, desek ustępowych. Ponadto wdrożony zostaje rygor 

sanitarny polegający na zwiększeniu częstotliwości zwyczajowo przeprowadzanych zabiegów 

mycia i dezynfekcji.  

6. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w rozwiązaniu problemu np. w rodzinach 

niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie socjoekonomicznym, pedagog szkolny we 

współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej 

pomocy.  
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7. Pielęgniarka po upływie 7-14 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci 

po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.  

8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia 

o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka 

pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych 

przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia. 

 

18. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia u ucznia objawów 

stosowania przemocy w rodzinie. 

1) Nauczyciel któremu uczeń zgłasza informacje na temat przemocy w rodzinie, lub który 

zauważył u ucznia np. zasinienia części ciała, rany lub złamania, powinien przeprowadzić 

z nim rozmowę na temat tych obrażeń i sytuacji ich nabycia. 

2) Nauczyciel powinien poinformować o swoich ustaleniach wychowawcę klasy i dyrektora 

szkoły.  

3) Dyrektor szkoły informuje o sprawie pedagoga lub psychologa szkolnego.  

4) Ogólnych oględzin dokonuje pielęgniarka szkolna lub osoby wyznaczone przez dyrektora, 

sporządzając odpowiednią notatkę : Dnia ................... na ciele dziecka ............................ 

stwierdzono .........................w okolicach ........................ . Podpis osoby dokonującej oględzin 

.................. 

5) Jeżeli sprawcą przemocy w stosunku do ucznia jest jeden z rodziców/opiekunów 

prawnych, należy wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku, gdy 

sprawcami przemocy są wspomniane wcześniej osoby, należy wezwać osobę najbliższą dla 

ucznia, np. babcię lub ciocię. 

6) Jeżeli szkoła posiada wiedzę, że uczeń objęty jest nadzorem kuratora, pedagog lub 

psycholog  powinien poinformować nadzorującego o zaistniałym incydencie. 

7) Nauczyciel, który jako pierwszy powziął informacje na temat przemocy w  powinien 

sporządzić Niebieską Kartę (druk A). Wypełniania druku dokonuje w obecności psychologa 

lub pedagoga szkolnego. 
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8) Nauczyciel odczytuje pouczenie z Niebieskiej Karty (druk B). Tłumaczy uczniowi, gdzie 

może zgłosić się po pomoc. 

9) Następnie obowiązkiem nauczyciela jest przekazanie druku A Niebieskiej Karty 

do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, działającego przy właściwym dla miejsca 

zamieszkania ucznia Ośrodku Pomocy Społecznej. 

10) Szkoła udziela uczniowi wszelkiej możliwej pomocy. W tym w szczególności: umożliwia 

spotkania z psychologiem i innymi specjalistami ze szkoły i z poza niej.  

Procedura postępowania w przypadku otrzymania informacji o molestowaniu dziecka 

w rodzinie lub środowisku: 

1. Nauczyciel  któremu uczeń zgłosił informacje na temat molestowania, lub który 

podejrzewa, że uczeń może być ofiarą molestowania przeprowadza z nim rozmowę. 

Gdy sytuacja tego wymaga i uczeń wyrazi na to zgodę, może poprosić o pomoc 

w rozmowie psychologa, lub pedagoga szkolnego.  

2. Nauczyciel informuje o sprawie dyrektora szkoły 

3. Gdy istnieje chociaż najmniejsze prawdopodobieństwo, że opisywane sytuacje mają 

znamiona molestowania i miały miejsce w rzeczywistości dyrektor zgłasza sprawę 

na policję.  

4. Dyrektor wzywa rodzica, który nie był domniemanym sprawcą. 

5. Dyrektor zobowiązuje rodzica do dokonania badania lekarskiego ucznia. W razie 

odmowy rodzica, dyrektor zgłasza sprawę na policje. 

6. Dyrektor wskazuje instytucje do jakiś rodzic z uczniem mogą udać się po pomoc. 

7. W szkole uczeń zostaje otoczony szczególną opieką (np. poprzez dodatkowe zajęcia 

z psychologiem).  

W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę. 

19. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej 

nauczyciela lub pracownika szkoły. 

1. Natychmiastowe przerwanie negatywnych zachowań ucznia/uczniów – upomnienie 

słowne.  

2. Powiadomienie rodziców/opiekunów, wychowawcy, pedagoga/psychologa szkolnego, 

Dyrektora/Wicedyrektora.  
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3. Wezwanie rodziców/opiekunów ucznia w trybie pilnym do szkoły.  

4. W przypadku powtarzających się zachowań powiadomienie Policji i Sądu Rodzinnego.  

5. Wykonanie notatki ze zdarzenia w dzienniku przez wychowawcę.  

6. Odnotowanie sytuacji w tabeli zachowani ucznia.  

7. W przypadku znacznego naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela (np. uderzenie 

w twarz) obniżenie oceny z zachowania.  

8. Jeżeli uczeń ma kuratora, zostaje on o tym zajściu powiadomiony przez  

wychowawcę lub pedagoga lub psychologa szkolnego 

20. Procedury postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów 

niebezpiecznych na terenie szkoły. 

 

1. Posiadanie przedmiotów niebezpiecznych (nóż, scyzoryk, zapaliczka, pistolet na kulki), 

których użycie na terenie szkoły może zagrażać bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli jest 

na terenie szkoły zabronione 

2. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy, lub zostanie 

poinformowany przez posiadanie takiego przedmiotu przez uczniów powinien nakłonić 

ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiot. Jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu 

(nóż, scyzoryk, zapalniczka, pistolet na kulki itp.) należy go poinformować, że 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, nauczyciel lub inny pracownik szkoły natychmiast 

powiadomienia dyrekcję szkoły, która zawiadamia policję.  

2. Wychowawca w każdym takim przypadku powiadamia rodziców i dyrekcję szkoły.  

3. Nauczyciel który zauważył taką sytuację, lub został o niej powiadomiony dokonuje wpisu 

do dziennika.  

4. Wychowawca rozmawia na temat sytuacji z uczniem, uświadamia mu możliwe skutki 

posiadania niebezpiecznego przedmiotu. W przypadku powtarzających się zdarzeń rozmowa 

pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego i wychowawcy z uczniem i jego rodzicami. 
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5. Wychowawca wymierza karę adekwatną do stopnia przewinienia, biorąc pod uwagę 

świadomość ucznia co do możliwych konsekwencji całej sytuacji (mogą to utrudniać 

mniejsze możliwości intelektualne). Możliwe do zastosowania kary: uwaga, wpis do tabeli 

zachowania, obniżenie oceny z zachowania. 

W przypadku posiadania przez ucznia materiałów wybuchowych: 

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów.  

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.  

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

 

21. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY 

1. Cyberprzemoc to zjawisko polegające na wykorzystaniu mediów elektronicznych w celu 

nękania, powodujące poczucie zagrożenia oraz naruszające prywatność ofiary. 

Do najczęściej stosowanych form cyberprzemocy należą: 

1) Nękanie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

2) Nagrywanie filmów / robienie zdjęć i zamieszczanie ich w Internecie, 

3) Włamania na skrzynki e-mail, blogi, 

4) Groźby wysyłane za pomocą wiadomości sms, 

5) Rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących treści, 

6) Podszywanie się pod inna osobę i rozsyłanie w jej imieniu treści. 

2. Przepisy prawa oświatowego nakładają na dyrektora i nauczycieli obowiązek dbania 

o dobro ucznia. W związku z tym szkoła jest zobowiązana do natychmiastowego 

reagowania na przemoc oraz informowania o niej policji lub prokuratury (art. 4 Ustawy 

o systemie oświaty oraz art. 6 Karty Nauczyciela). W przypadku ujawnienia 

cyberprzemocy w szkole konieczne jest natychmiastowe zbadanie sprawy oraz jej 

zarejestrowanie i udokumentowanie. Każdy ujawniony przypadek cyberprzemocy musi 
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spotkać się ze stanowczą reakcją ze strony szkoły. Zasady reagowania na cyberprzemoc 

określają niżej przedstawione procedury: 

KROK 1: Poinformowanie o zajściu wychowawcę klasy (jeśli wiedzę o zjawisku posiada 

inny nauczyciel lub pracownik szkoły) oraz rodziców ofiary. 

KROK 2: Analiza zdarzenia przez zespół w skład którego, z inicjatywy wychowawcy, 

wchodzą: wychowawca, pedagog / psycholog, dyrektor szkoły 

KROK 3: Poinformowanie o zdarzeniu koordynatora ds. bezpieczeństwa i nauczyciela 

informatyki, włączenie ich w działania związane z zabezpieczeniem dowodów oraz 

ustaleniem tożsamości sprawcy (jeżeli nie jest ona nam znana) 

KROK 4: Zabezpieczenie i zarejestrowanie dowodów 

Wszystkie dowody cyberprzemocy należy zabezpieczyć i zarejestrować. W pierwszej 

kolejności konieczne jest zanotowanie daty, czasu otrzymania oraz treści wiadomości 

stanowiącej naruszenie prawa. Jeżeli to możliwe, należy zanotować: numer telefonu, nazwę 

użytkownika, adres e-mail, adres strony internetowej, na której pojawiły się treści. Należy: 

zachować wszystkie wiadomości sms, wydrukować i zachować wszystkie wiadomości e-mail, 

wykonać zdjęcia ekranu (Print screen) z widocznymi treściami zamieszczonymi na stronach, 

forach internetowych, czy w mediach społecznościowych, a następnie wydrukować obrazy. 

KROK 5: Identyfikacja sprawcy i / lub powiadomienie policji (opcjonalnie) 

Należy przesłuchać świadków, skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub 

administratorem sieci (w przypadku cyberprzemocy może on zablokować konto sprawcy oraz 

usunąć krzywdzące treści na podstawie art. 14 ust z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga 

elektroniczną). Świadków przemocy należy zapewnić o tym, że informując o agresji, robią 

dobrze. 

Dyrektor szkoły ma obowiązek skontaktować się z policja zawsze, gdy dojdzie do naruszenia 

prawa, a tożsamość sprawcy nie została ustalona. W większości przypadków dyrektor nie 

musi informować policji, ale takie powiadomienie jest konieczne zawsze, gdy naruszenie 

prawa jest ścigane z oskarżenia publicznoskargowego (dotyczy to np. włamań i gróźb) 

KROK 6: Udzielenie pomocy ofierze cyberprzemocy przez psychologa 

1) Poinformowanie rodziców ofiary 
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2) Udzielenie wsparcia psychicznego i zapewnienie o słuszności poinformowania osób 

trzecich o zdarzeniu (ofiara musi wiedzieć i rozumieć, że w szkole będą podjęte 

działania zmierzające do rozwiązania problemu i zapewnienia jej bezpieczeństwa. 

3) Psycholog szkolny udziela wskazówek, jak powinna zachowywać się ofiara, aby 

zapewnić poczucie bezpieczeństwa oraz uniknąć nasilenia agresji: 

a) unikać kontaktu ze sprawcą 

b) nie kasować dowodów cyberprzemocy i zawsze przedstawiać je osobie dorosłej 

c) jeżeli to możliwe, zmienić hasła do skrzynki mailowej, profilu lub portalu 

społecznościowym. 

KROK 7: Podjęcie działań wobec sprawcy przemocy - pedagog 

1) Przeprowadzenie rozmowy – dotyczy ona zachowania sprawcy, jej celem jest 

ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia oraz próba znalezienia rozwiązania 

sytuacji kryzysowej, jeżeli sprawcami była większa grupa uczniów – z każdym z nich 

należy przeprowadzić indywidualną rozmowę: 

a) Sprawca musi otrzymać jasny komunikat o braku akceptacji dla podobnych 

zachowań oraz informacje o tym, jakie konsekwencje regulaminowe przewiduje 

się za podobne zachowania, 

b) Należy wyraźnie zobowiązać sprawcę do zaprzestania działań oraz usunięcia 

szkodliwych treści 

c) Sprawca powinien określić, w jaki sposób będzie dążył do zadośćuczynienia 

ofierze doznanej krzywdy. 

2) Powiadomienie rodziców / opiekunów sprawcy – Rodzice powinni zostać 

poinformowani o zdarzeniu oraz jego przebiegu, zapoznani ze zgromadzonymi 

dowodami oraz decyzją o zastosowaniu środków wobec cyberprzemocy: 

a) Podczas spotkania z rodzicami należy dążyć do nawiązania współpracy, dzięki 

której możliwe będzie realne oddziaływanie na zachowanie i postawę ucznia, 
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b) Rodziców / opiekunów należy wyraźnie poinformować o dotyczącym szkołę 

obowiązku poinformowania sądu rodzinnego w przypadku niezastosowania 

środków. 

3) Objęcie sprawcy pomocą psychologiczną (psycholog) – Praca z uczniem stosującym 

cyberprzemoc powinna być ukierunkowana na uświadomienie konsekwencji 

podejmowanych czynności o raz na zmianę jego postawy i postepowania, a także 

wskazanie właściwego sposobu korzystania z nowoczesnych technologii. 

4) Zastosowanie środków dyscyplinarnych  

a) Wymierzona kara winna być adekwatna do rozmiaru i rangi szkody oraz 

uwzględniać czas trwania postępowania 

b) Ważnym czynnikiem warunkującym rodzaj zastosowanej kary powinna być także 

świadomość popełnionego czynu oraz motywacja sprawcy. 

KROK 8: Sporządzenie dokumentacji (notatki) przez wychowawcę, pedagoga / psychologa.: 

1) Notatka zawiera: Informacje o rozmowach przeprowadzonych z ofiarą, sprawcą 

i rodzicami z uwzględnieniem daty i miejsca ich przeprowadzenia, opis ustalonego 

przebiegu zdarzeń, opis podjętych czynności, dowody cyberprzemocy. 

2) Jeżeli notatka służbowa sporządzana jest w obecności świadka, powinien on złożyć 

podpis na dokumencie. 

KROK 9: Powiadomienie Sądu Rodzinnego (opcjonalnie) 

KROK 10: Prowadzenie dalszego monitoringu działań szkoły 

Bieżącej kontroli podlegać powinno zarówno to, czy wobec ofiary nie są podejmowane dalsze 

działania przemocowe bądź o charakterze odwetowym (dotyczy to także świadków) oraz czy 

agresor nie stosuje przemocy wobec innych osób. 

3. Niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków, w przypadku wystąpienia w szkole 

zjawiska cyberprzemocy, może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej na podstawie art. 75 Karty Nauczyciela. Oprócz tego, w przypadku 

niezawiadomienia policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego 

z urzędu, dyrektor szkoły może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 
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4. W szczególnie trudnych przypadkach cyberprzemocy dyrektor szkoły, dbając o dobro 

dziecka, powinien: 

1) Skontaktować się z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i zgłosić potrzebę 

uzyskania wsparcia dla nauczyciel, uczniów i ich rodziców / opiekunów 

2) Poinformować policję o sytuacji w szkole w celu uzyskania wsparcia w zakresie 

prawidłowego realizowania kolejnych kroków procedury 

3) Skontaktować się z instytucjami pomocy społecznej, jeżeli rodzina ucznia jest objęta 

pomoc, w celu uzyskania dodatkowych informacji mogących mieć znaczenie dla 

ustalenia okoliczności zdarzenia 

5. Wsparcie udzielane przez wymienione instytucje będzie obejmowało m.in.: 

1) Udzielanie wskazówek dotyczących działań, jakie  należy podejmować na każdym etapie 

interwencji 

2) Zapewnienie pomocy ofierze i sprawcy oraz ich rodzinom 

3) Pracę z pozostałymi uczniami szkoły w zakresie adekwatnym do skali zdarzenia, które 

miało miejsce. 

22. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ  

§ 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

Na postawie: Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach 

i placówkach publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wraz z późniejszymi 

zmianami.  

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest bezpłatne 

i dobrowolne. Rodzice podpisują zgodę na udział w zajęciach w dzienniku wychowawcy. 

Rodzic zostaje poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach i sposobie 

komunikowania się rodzica w powyższej sprawie. Rodzic otrzymuje informację pisemną  

o formach pomocy p.- p. i zajęciach rewalidacyjnych przyznanych na dany rok szkolny 
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w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden otrzymuje rodzic drugi podpisany przez 

rodzica jest przechowywany w teczce wychowawcy  (patrz załącznik 1).  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zwana dalej pomocą p-p, udzielana uczniowi 

w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia, wynikających w szczególności: 

a. z niepełnosprawności; 

b. z niedostosowania społecznego; 

c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d. zaburzeń zachowania lub emocji 

e. ze szczególnych uzdolnień; 

f. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

g. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

h. z choroby przewlekłej; 

i. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

j. z niepowodzeń edukacyjnych; 

k. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

l. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

4. Dyrektor powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Powołanie 

członków zespołu następuje w trybie zarządzenia dyrektora odrębnie na każdy rok szkolny. 

5. Dyrektor wyznacza koordynatora pomocy p-p, który jest przewodniczącym tego zespołu. 

6. Cele udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

- rozpoznawanie i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

- rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole 

- wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 
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7. Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

- diagnozowanie specjalistyczne; 

 - bieżące diagnozowanie problemów uczniów, rodziców i nauczycieli, wspomaganie tychże 

drogą konsultacji, rozmów, spotkań, zajęć ;  dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów; 

- planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

- przygotowanie wzorów dokumentów związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

- systematyczna współpraca z oddziałowymi zespołami nauczycielskimi; 

- opracowywanie i systematyczna realizacja programów i planów pracy specjalistów; 

-  proponowanie form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy; 

- przygotowywanie przez przewodniczącego protokołów z posiedzenia zespołów. 

 

8. Członkowie zespołu ds. pomocy p.-p. pracujący z danym dzieckiem  

1)  uczestniczą w posiedzeniach oddziałowych zespołów nauczycielskich podczas 

dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów (nazywanej 

dalej w.o.p.f.u.) oraz opracowywania i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno – 

terapeutycznych, a także opiniowania w sprawie przedłużenia uczniom okresu nauki; 

2) na bieżąco analizują dokumentację uczniów, wywiady, prowadzą badania, rozmowy, 

konsultują się z wychowawcą i / lub nauczycielami uczącymi w celu diagnozy 

i kwalifikowania uczniów do różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

 

9. Na wniosek lub za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia w posiedzeniu oddziałowego 

zespołu nauczycielskiego mogą brać udział inne osoby w szczególności lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista, a także członek zespołu ds. p.p. niepracujący 

z danym dzieckiem. 

 

10. Organizacja pracy oddziałowego zespołu nauczycielskiego 

1) Nauczyciele i specjaliści pracujący z danym dzieckiem opracowują diagnozy cząstkowe, 

określają potrzeby, potrzeby mocne i słabe strony zainteresowania, uzdolnienia, bariery 

i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia, wyłaniają cele do pracy. Następnie 

wysyłają swoje opracowania drogą elektroniczną do wychowawcy klasy, który ujmuje 
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uzyskane informacje w arkuszu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania 

Ucznia (załącznik 2) 

2) Wychowawca klasy ustala termin i zwołuje posiedzenie oddziałowego zespołu 

nauczycielskiego podczas której jest dokonywana analiza WOPFU. Spotkania o których 

mowa odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

3) Członkowie oddziałowego zespołu nauczycielskiego w uzasadnionych przypadkach 

dokonują analizy poziomu funkcjonowania ucznia, a także stopnia opanowania treści 

podstawy programowej.  Na podstawie tej analizy opracowują opinie o potrzebie lub braku 

potrzeby przedłużenia etapu edukacyjnego. Podczas opiniowania uwzględnia się przepisy 

prawa oświatowego mówiących o wieku ukończenia danego etapu edukacyjnego. 

Za zgodą rodziców, lub pełnoletniego ucznia do końca lutego ostatniego roku danego 

etapu Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego.  

Etap edukacyjny przedłuża się: 

a) uczniom Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

realizującym starą podstawę programową o jeden rok na każdym etapie uwzględniając wiek 

ukończenia danego etapu: 

- dla ucznia szkoły podstawowej 18 lat 

- dla ucznia gimnazjum 21 lat 

- dla ucznia Szkoły Przysposabiającej do Pracy 24 lat 

b) uczniom realizującym nową podstawę programową: 

-  na pierwszym etapie Szkoły Podstawowej edukacyjnym o jeden roku,  

- na drugim etapie edukacyjnym o dwa lata.  

- na etapie Szkoły Przysposabiającej do Pracy o jeden rok. 

Przedłużenia dokonuje się z uwzględnieniem wieku ukończenia danego etapu 

- dla Szkoły Podstawowej do 20 lat 

- dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy do 24 lat 

4) Protokół z wyżej wymienionych posiedzeń przygotowuje wychowawca klasy i umieszcza 

go w teczce z protokołami znajdującym się w sekretariacie szkoły.  

11. Pomocy p-p w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy p-p, w szczególności psycholog, pedagog, 

logopeda, rehabilitanci, socjoterapeuci i terapeuci pedagogiczni.  

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
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3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami (zwłaszcza z Zespołem Placówek Oświatowych „Nasz 

dom”) 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

3) wychowawców ZPO Nasz Dom 

4) dyrektora szkoły; 

5) nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

6) pielęgniarki środowiskowej; 

7) poradni psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej; 

8) asystenta edukacji romskiej; 

9) pomocy nauczyciela; 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży 

 

14. Ustala się, że komunikacja pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a szkołą odbywać 

się będzie za pomocą wpisów do dzienniczka ucznia lub zeszytu informacji (konieczny jest 

podpis rodzica/prawnego opiekuna potwierdzający zapoznanie się z informacją), listownie, 

telefonicznie, mailowo, a także podczas spotkań z rodzicami.  

 

15. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą p-p, nauczyciel, wychowawca klasy lub specjalista udzielają 

uczniowi tej pomocy podczas bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

 

16. Wychowawca klasy informuje pozostałych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą p-p w czasie ich bieżącej pracy z dzieckiem. Jeśli stwierdzi konieczność 
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objęcia ucznia pomocą p-p w formie zajęć dodatkowych, wyrównawczych lub 

specjalistycznych, informuje przewodniczącego zespołu ds. pomocy p.-p. 

17. Podczas  planowania pomocy p.-p. uwzględnia się zalecenia określone w orzeczeniach. 

 

18. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego 

nauczania poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej rodzice 

składają w sekretariacie szkoły. O wpłynięciu powyższych dokumentów dyrektor informuje 

przewodniczącego zespołu ds. pomocy p.-p., któremu przekazuje orzeczenia oraz zleca mu 

poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy. 

 

19. W terminie 14 dni od dnia wpłynięcia w/w dokumentów członkowie zespołu ds. pomocy 

p.-p. dokonują analizy dokumentacji dziecka, przeprowadzają wstępne diagnozy, obserwują 

dziecko w czasie lekcji i na przerwach, rozmawiają z wychowawcą i nauczycielami uczącymi 

oraz rodzicami. Na tej podstawie kwalifikują dziecko do odpowiednich form pomocy p.- p., 

proponują okres i wymiar godzin udzielanej pomocy p-p. i informują dyrektora szkoły, który 

ustala przyznane formy pomocy p.p. 

 

20. Przewodniczący zespołu ds. pomocy p.p., najpóźniej 14 dni od dnia wpłynięcia w/w 

dokumentów, informuje wychowawcę klasy o przyznanych formach pomocy p. - p. 

Wychowawca klasy wraz z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem (zespół 

nauczycielski) dokonuje w.o.p.f.u. i opracowuje indywidualny program edukacyjno – 

terapeutyczny, w którym ujmuje informacje o formach, okresie i wymiarze godzin przyznanej 

pomocy p.- p. 

 

21. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; 

b) Liczba uczestników zajęć wynosi do 8; 

c) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut. 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
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a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 

b) Liczba uczestników zajęć wynosi do 8; 

c) Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut. 

3) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-

społeczne, rehabilitacji, terapii psychologicznej oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym. 

a) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.  

b)Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.  

c) Liczba uczestników na zajęciach logopedycznych wynosi  do 4. 

d) godzina zajęć specjalistycznych wynosi 45 minut. 

4) zajęć związanych z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII , zajęć związanych 

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów gimnazjum. Godzina zajęć 

o których mowa trwa 45 minut. 

 

5) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się  

4) porad i konsultacji 

- Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 

rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści. 

5) warsztatów 

 

22. Godzina zajęć specjalistycznych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem trwa 45 minut. 

Specjaliści pracujący w szkole wykonują również  inne obowiązki niezwiązane 

z bezpośrednią z pracą z dzieckiem (opracowują opinie, konsultują z nauczycielami 

funkcjonowanie wychowanków w szkole, koordynują pomoc p.p. itp.). W związku z tym 

godzina pracy specjalisty wynosi 60minut.  

 

23. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w  szkole, 

odpowiednio wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających  na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia. 
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24. W przypadku, gdy, mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły za zgodą 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem 

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

25. Zajęcia w  ramach  art. 42 Karty Nauczyciela- tzw. zajęcia pozalekcyjne, są również 

przeznaczone na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szczególności na wspieranie 

rozwoju ucznia (zajęcia rozwijające zainteresowania, rozwijające uzdolnienia, pomoc 

uczniom słabszym w nauce itp.). Wykaz tych zajęć znajduje się w załączniku na dany rok 

szkolny 

 

26. Mimo, iż zajęcia rewalidacyjne nie są (w świetle rozporządzenia o pomocy p.-p.) formą 

pomocy p.-p., stanową ten rodzaj zajęć, który jest integralny z w/w formami pomocy p.-p. 

i służy wspomaganiu dziecka w jego rozwoju. W związku z tym planowanie i realizacja zajęć 

rewalidacyjnych przebiegają zgodnie z procedurami określonymi dla zajęć w ramach p.p.p. 

 

27. W celu dokonania oceny efektywności udzielonej uczniom pomocy p-p po zakończeniu 

udzielania danej formy pomocy, w terminie wskazanym przed dyrektora, nie później niż 

do końca marca danego roku szkolnego specjaliści i nauczyciele realizujący formy pomocy 

p.-p. dokonują skrótowej oceny zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych. („+” kontynuacja 

zajęć w kolejnym roku szkolnym, zakończenie zajęć z danym uczniem ze względu 

na osiągnięcie celów zajęć lub ze względu na skierowanie ucznia na inny rodzaj zajęć 

bardziej adekwatny do zauważonych dysfunkcji ucznia- załącznik 6). Zespół ds. pomocy p.-p. 

na podstawie w/w oceny do 10 kwietnia przedkłada u dyrektora wniosek uwzględniający 

potrzebę zaniechania, kontynuacji bądź zmiany form, sposobów i okresów udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor w miarę możliwości 

organizacyjnych szkoły, ujmuje wskazane zajęcia w arkuszu organizacyjnym szkoły 

na kolejny rok szkolny. 

 

28. Zespoły nauczycielskie (wychowawcy we współpracy z innymi nauczycielami 

i specjalistami pracującymi z danym dzieckiem) w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 

dwa razy w roku szkolnym dokonują w.o.p.f.u uczniów posiadających już Indywidualny 

Program Edukacyjno- Terapeutyczny. Ustala się, że od roku szkolnego 2018/19 pierwsza 

ocena dokonywana będzie w październiku. Nauczyciele i specjaliści dokonają w niej 

diagnozy, oraz określą cele pracy na dany rok szkolny. Drugiej oceny WOPFU zespoły 
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dokonają w maju. Nauczyciele i specjaliści ocenią wtedy stopnień realizacji założeń 

z początku roku szkolnego, a także określają wnioski i zalecenia dotyczące pracy z uczniem 

w kolejnym roku szkolnym. O terminie w/w posiedzenia przewodniczący zespołu 

nauczycielskiego powiadamia dyrektora. O terminie spotkania zespołu, oraz o możliwości 

uczestnictwa w nim dyrektor informuje pisemnie rodziców (wzór pisma – załącznik 3).  

29. Do końca września każdego roku szkolnego zespoły nauczycielskie (wychowawcy 

we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami pracującymi z danym dzieckiem) 

opracowują indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów 

rozpoczynających naukę w szkole, a także dla uczniów szkoły rozpoczynających naukę 

na kolejnym etapie edukacyjnym. O terminie w/w posiedzenia przewodniczący zespołu 

nauczycielskiego powiadamia dyrektora. W posiedzeniach tych mogą  uczestniczyć rodzice, 

których zaprasza dyrektor (załącznik 4) 

 

30. Dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole w trakcie roku szkolnego wychowawcy 

zobowiązani są sporządzić indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w terminie 30 

dni od momentu podjęcia nauki w szkole.  

31. Z posiedzeń oddziałowych zespołów nauczycielskich sporządza się protokół (załącznik 

5), za który odpowiada przewodniczący zespołu i umieszcza go w teczce z protokołami 

w sekretariacie szkoły. 

32. Na analityczne posiedzenie rady pedagogicznej koordynator pomocy p.-p. przedstawia 

sprawozdanie z realizowanej w danym roku szkolnym pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 § 2 Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin 

1. Dyrektor na podstawie propozycji zespołu ds. p.p., ustala dla ucznia zajęcia rewalidacyjne, 

oraz formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin 

zajęć ustala się z uwzględnieniem ramowych planów nauczania i godzin do dyspozycji 

dyrektora szkoły.  

1. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów ucznia 

(załącznik 1). 
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 § 3. Zadania specjalistów zatrudnionych w szkole są opisane w Programach i Planach Pracy 

tychże specjalistów oraz w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela 

Makuszyńskiego.  

 

23. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży 

demoralizacją a także sytuację zagrażające zdrowiu lub życiu uczniów 

i pracowników szkoły.  

W przypadku gdy nauczyciel uzyskuje informacje, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: 

przejawia zachowania świadczące o demoralizacji (używanie alkoholu lub innych środków 

odurzających; naruszanie praw współżycia społecznego: arogancja, wulgarność, przemoc 

emocjonalna; popełnienie czynu zabronionego; systematyczne uchylanie się od obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki; włóczęgostwo; udział w działalności grup przestępczych -art. 

4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) lub uprawia nierząd podejmuje 

następujące kroki: 

1.Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy, dyrektorowi, psychologowi oraz 

pedagogowi szkolnemu.  

2.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców(prawnych opiekunów) ucznia i informuje ich 

o problemach wynikających z zachowania ucznia. Wychowawca wraz z pedagogiem 

szkolnym lub psychologiem w obecności ucznia i rodziców przeprowadza rozmowę. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem sporządzając kontrakt 

na piśmie. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie 

dziecka do specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym. 

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

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, pedagog szkolny lub 

psycholog pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję(specjalistę ds. 

nieletnich). 

4.Gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływa wychowawczych(rozmowa 

z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, upomnienie, nagana dyrektora, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem, zobowiązanie ucznia i rodzica do podjęcia terapii itp.), a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, szkoła powiadamia sąd rodzinny, policję OPS. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  
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24. PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI, U KTÓRYCH WYKRYTO 

SYMPTOMY CHOROBY ZAKAŹNEJ, STOSOWANA W OKRESIE ZAGROŻENIA 

EPIDEMIĄ LUB PANDEMIĄ 

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej: 

1. Należy o sytuacji niezwłocznie powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka i dyrektora 

szkoły.  

2. Należy ucznia umieścić w pomieszczeniu gdzie nie przebywają inni ludzie. W przypadku 

objawów o niewielkim nasileniu powiadomić rodziców o konieczności odebrania ucznia 

ze szkoły, a w przypadku ciężkiego zachorowania odesłać ucznia transportem sanitarnym 

do szpitala. 

3. Jeśli nie ma możliwości odizolowania ucznia, należy go w jak największym stopniu 

odseparować od pozostałych i zalecić mu zakrycie górnych dróg oddechowych chusteczką 

higieniczną. 

4. Po opuszczeniu przez chore dziecko klasy, należy ewakuować pozostałych uczniów 

z pomieszczenia do czasu przeprowadzenia czynności porządkowych (czas największej 

aktywności wirusów w wydzielinach to 2 do 8 h). 

5. Należy przeprowadzić z osobami mającymi kontakt z chorym dzieckiem, akcję polegającą 

na szorowaniu rąk odpowiednimi środkami czystości. 

6. Rodziców innych dzieci z klasy, którzy mieli styczność z chorym należy: 

a) powiadomić o kontakcie z chorym i możliwości zakażenia ich dzieci, 

b) zalecić obserwowanie zdrowia dzieci i pomiar ciepłoty ciała, 

c) zalecić nie posyłanie dzieci do szkoły przez okres 7 dni od kontaktu. 

7. Po wykonaniu powyższych czynności należy informację o przebiegu zdarzenia umieścić 

w dzienniku zajęć. 

 

 

 


