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WSTĘP  
  

  

CELE   

1. Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach 
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

2. Wypracowanie metod współpracy szkoły z policją.   

  

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 niecierpiących 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 Komendanta Głównego Policji 
Nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów 
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na 
rzecz małoletnich (Dz. Urzędowy KGP z dnia 12 listopada 2012 r., Nr 11).   

  

Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych w szkole, zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.   

  

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.  Wyżej wymienione rozporządzenie, w §10, 
zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych 
oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.  
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Procedura postępowania 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   
  

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 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.   

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na 

terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków  
  

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1. Odizolowuje ucznia od reszty klasy poprzez zaprowadzenie go do gabinetu pielęgniarki 
szkolnej. 

2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły lub jego 
zastępców. 

3. Pielęgniarka szkolna wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub jego zastępców oraz rodziców/opiekunów, 
których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 
odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki 
służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, 
po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Dyrektor szkoły lub jego zastępca zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 
będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.   

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 
izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny 
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do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 
rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 
powiadomienia o tym policję (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.   
 

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na 

terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk  
 

Nauczyciel 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 lub jego zastępców, którzy wzywają 
policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 
instytucji.  
 

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że 

uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk 
 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, 
aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 
własnej odzieży), 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 lub jego zastępców 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 przeszukuje odzież 
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 
ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 
w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego 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).  
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Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa 
 

1. Niezwłoczne należy powiadomić dyrektora szkoły. 
2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
3. Przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 
4. Powiadomić rodziców ucznia-sprawcy. 
5. Niezwłoczne powiadomić policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 
6. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa 

i przekazać je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go 
lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).   

Procedura postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą 

czynu karalnego:   
 

1. Udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie 
lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 
3. Powiadomić rodziców ucznia. 
4. Niezwłoczne wezwać policję 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.  

  

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy  
 

1. Informacja o cyberprzemocy może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt 
prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inne osoby: np. 
uczniowie, świadkowie zdarzenia, nauczyciele. Procedura interwencyjna obejmuje: 

1) udzielenie wsparcia ofierze przemocy, 
2) zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia, 
3) wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą 

postawy ucznia. 
2. Jeśli wiedzę o zajściu dotyczącego cyberprzemocy posiada nauczyciel niebędący 

wychowawcą, przekazuje odpowiednią informację wychowawcy klasy, który następnie 
informuje o tym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Pedagog/psycholog szkolny i dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą klasy dokonują 
analizy zdarzenia i planują dalsze postępowanie. 
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4. W miarę możliwości ustala się okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.  

5. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy 
udokumentować szkodliwe treści (np. w formie zrzutów ekranowych, wydruków, nagrań) 
oraz inne istotne informacje, np. nazwy użytkowników internetowych, adresy e-mailowe, 
numery telefonów komórkowych, adresy odpowiednich stron internetowych. 

6. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, wychowawca klasy wraz 
z pedagogiem/psychologiem szkolnym powinien podjąć dalsze działania zmierzające do 
rozwiązania konfliktu. 

7. Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów i sprawców cyberprzemocy jest 
wielu, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy. 

8. Należy przeprowadzić rozmowę ze sprawcą (sprawcami) cyberprzemocy, mając 
na uwadze poniższe zagadnienia:  

1) ustalenie okoliczności zajścia i jego przyczyn, 
2) poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej,  
3) omówienie skutków postępowania i poinformowanie o konsekwencjach 

wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły w związku 
z używaniem przemocy, 

4) wyrażenie nieakceptacji, co do każdej z form przemocy w życiu szkolnym 
i pozaszkolnym, 

5) zobowiązanie sprawcy agresji elektronicznej do zaprzestania nieakceptowanego 
zachowania i usunięcia z Internetu szkodliwych treści, 

6) określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy,   
9. Wobec sprawcy cyberprzemocy podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu rodzaju 

kary, zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, należy wziąć pod uwagę:   
1) rozmiar i rangę szkody, rozmiar upublicznienia szkodliwych treści i upokorzenia 

ofiary agresji elektronicznej, 
2) czas trwania prześladowania drugiej osoby, 
3) świadomość popełnianego czynu, 
4) motywację popełnianego czynu przemocy,  
5) rodzaj rozpowszechnianego materiału, 
6) ewentualną możliwość wystąpienia działania odwetowego sprawcy reagującego 

w ten sposób w związku z ujawnieniem faktu wystąpienia cyberprzemocy. 
10. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym przeprowadzają 

rozmowę z rodzicami ucznia będącego sprawcą cyberprzemocy oraz rodzicami ucznia 
będącego ofiarą cyberprzemocy. Podczas spotkania następuje poinformowanie 
opiekunów prawnych dziecka o przebiegu zdarzenia i zapoznanie z materiałami 
dowodowymi, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę 
środkach dyscyplinarnych wobec sprawców agresji elektronicznej. 

11. Należy przeprowadzić rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, mając na uwadze poniższe 
zagadnienia: 

1) ustalenie okoliczności zajścia i jego przyczyn, 
2) poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej, 
3) udzielenie pomocy i wsparcia emocjonalnego osobie poszkodowanej, 
4) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ofierze cyberprzemocy i niedopuszczenie 

do eskalacji prześladowania, 
5) określenie kondycji emocjonalnej poszkodowanego (ocena stopnia zażenowania, 

skrępowania, wstydu, lęku, przerażenia, smutku czy poczucia winy; ocena 
poczucia własnej wartości ofiary przemocy). 

12. W przypadku gdy informatorem na temat faktu wystąpienia cyberprzemocy jest uczeń 
będący świadkiem zaistniałego prześladowania, należy go objąć odpowiednią opieką, 
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a postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę zachowania dyskrecji 
i poufnego działania. 

13. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ofiary cyberprzemocy, 
sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź 
odwetowe ze strony sprawcy. 

14. W przypadku ustalenia sprawcy dokonania cyberprzemocy winien on skasować szkodliwe 
treści. Gdyby w celu usunięcia z sieci Internet kompromitujących lub krzywdzących 
materiałów była potrzebna pomoc dostawcy usługi czy administratora serwisu 
internetowego, należy się z nim skontaktować. Do podjęcia odpowiednich działań 
zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), gdzie jest mowa 
o tym, że podmiot ten w wyniku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym 
charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie powinien uniemożliwić 
dostęp do tych danych. 

15. Pedagog/psycholog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej 
z rozmów ze sprawcą cyberprzemocy, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami 
zdarzenia.  Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć 
do dokumentacji pedagogicznej (zrzuty ekranowe, wydruki, nagrania, opis itp.). 

16. Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy:   
1) rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do 

szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowej agresji elektronicznej lub gdy do 
szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka, 

2) szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa 
z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem 
itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. 

17. W przypadku gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy cyberprzemocy nie udało 
się ustalić, należy bezwzględnie skontaktować się z policją. 

18. Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby 
karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają przez 
dyrektora szkoły bezwzględnie zgłoszone na policję. 

 

 

Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia 

przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (noże, scyzoryki, 

szpikulce, żyletki, lasery, kije baseballowe, gazy obronne, straszaki broni 

palnej, petardy, pałki gumowe, kastety, itp.): 
 

1. Pracownik szkoły nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń 
odmawia oddania przedmiotu zabronionego, należy go poinformować, że ma obowiązek 
oddać przedmiot do depozytu.  

2. Powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, których 
obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom. 

3. Wychowawca lub pedagog szklony wzywa rodziców ucznia i przeprowadza rozmowę 
uświadamiająco-dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicami (niebezpieczeństwo dla 
zdrowia i życia uczniów spowodowane posiadaniem i użyciem niebezpiecznego 
narzędzia na terenie szkoły, konieczność zwiększenia nadzoru rodziców nad uczniem 
oraz zaniechania podobnych praktyk w przyszłości, konsekwencje prawne). 



 

9 
 

PROCEDURY ZACHOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I NADZWYCZAJNYCH 

4. Uczeń ponosi karę dostosowaną do wagi przewinienia, zgodnie ze Statutem Szkoły. 
5. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia, nauczyciel 

odizolowuje go od pozostałych uczniów, korzystając z pomocy innych pracowników 
szkoły, a dyrektor szkoły decyduje o konieczności zawiadomienia policji. 

6. Dalsze postępowanie prowadzi Policja. 

Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania ucznia 
 
Agresja fizyczna: 

1. 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.  

2. Należy powiadomić  pielęgniarkę szkolną, pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły 
oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców agresora i ofiary. 

3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog/psycholog  
lub dyrektor szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody 
rodziców. 

4. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości 
udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

5. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice poszkodowanego.  
6. Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy 

z rodzicami obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę. 
7. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy ofierze przemocy, wskazać, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi. 
8. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy agresorowi, wskazać, jak należy 

rodzić sobie z gniewem, uruchomić empatię, itp..   
9. 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. 

10. W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami 
pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy 
sprawcy przemocy.  

11. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.    
 
Agresja słowna:  

1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie 
tego zjawiska. 

2. Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga/psychologa. 
3. Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 

wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić 
osobno.   

4. Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ustala wraz 
z nim formę zadośćuczynienia. 

5. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców uczestników zdarzenia. 
6. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy ofierze przemocy, wskazać, jak 

należy rodzić sobie w kontaktach z innymi.  
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7. Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy agresorowi, wskazać, jak należy 
rodzić sobie z gniewem, uruchomić empatię, itp..   

8. W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego 
powiadamiana jest Policja.  

9. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 
przewidziane w Statucie Szkoły.  
 

Procedura postępowania w przypadku rozpowszechniania pornografii w 

szkole  przez ucznia 
 

1. W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji 
o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy 
bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym 
zdarzeniu. 

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały 
pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia 
ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec 
tego ucznia przez sprawców zdarzenia.  

3. Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu 
pracownikom szkoły.  

4. Wychowawca klasy i pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród 
uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów 
o charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu 
działań. 

5. Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców ucznia, który rozpowszechniał materiały 
pornograficzne. 

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny winien przeprowadzić rozmowę 
z rodzicami ucznia sprawcy na temat zdarzenia. 

7. Wobec ucznia, który  rozpowszechniania pornografię w szkole stosuje się 
konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.  

 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży, wymuszania pieniędzy 

bądź przedmiotów wartościowych 
 

1. Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa kradzież, wymuszenie pieniędzy bądź 
przedmiotów wartościowych lub którego poinformowano, że uczeń dopuścił się 
kradzieży, natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły, wicedyrektorów, 
pedagoga, psychologa oraz wychowawcę klasy. 

2. Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 
szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły żąda, aby uczeń przekazał mu 
skradzioną rzecz. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 
przeszukania odzieży ani plecaka ucznia. Może to zrobić tylko Policja. 

3. Jeżeli uczeń wyda skradzioną rzecz dobrowolnie, pedagog szkolny, we współpracy 
z pracownikiem, który zaobserwował lub któremu zgłoszono zdarzenie albo 
wychowawcą klasy, próbuje ustalić, w jaki sposób i komu uczeń skradł poszukiwaną 
rzecz i z ustaleń tych sporządza dokładną notatkę.  
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4. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny powiadamia rodziców o podejrzeniach 
i wzywa ich do niezwłocznego stawienia się do szkoły. 

5. W przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania, odmówi przekazania pracownikowi 
szkoły skradzionej rzeczy - pedagog lub dyrektor/wicedyrektor szkoły wzywa Policję, 
która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia. 

6. Jeśli Policja znajdzie u ucznia skradzioną rzecz, zabiera ją oraz przejmuje dalsze 
postępowanie w tej sprawie. 

7. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży  i ponieść 
konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

Procedura postępowania w przypadku wypadku ucznia w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę 

1. Każdy pracownik szkoły, który był świadkiem wypadku lub któremu zgłoszono 
wypadek, natychmiast reaguje, powiadamiając o zdarzeniu pielęgniarkę szkolną, 
pedagoga i dyrekcję szkoły. 

2. Pielęgniarka udziela pierwszej pomocy medycznej, a w przypadku jej nieobecności 
pomocy przedmedycznej udziela przeszkolony w tym zakresie pracownik szkoły. 

3. Pedagog szkolny lub pielęgniarka powiadamiają rodziców ofiary wypadku oraz 
wychowawcę klasy o zajściu. 

4. Rodzice decydują o dalszym leczeniu dziecka. 
5. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagog lub 

dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców. 
Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy lekarskiej, ale bez możliwości 
udzielenia zgody na operację, sprawuje pielęgniarka szkolna lub osoba wyznaczona 
przez dyrekcję, pedagoga szkolnego. Szkolny inspektor bhp, na polecenie dyrektora 
ustala okoliczności wypadku i wszczyna postępowanie powypadkowe. 

6. Procedura postępowania powypadkowego: 
1) O każdym wypadku dyrektor zawiadamia: rodziców  poszkodowanego, organ 

prowadzący szkołę, pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy. 
2) O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym dyrektor zawiadamia 

prokuratora i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o wypadku, do którego 
doszło w wyniku zatrucia zawiadamia inspektora sanitarnego lub straż pożarną. 

3) Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza 
miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. 

4) Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor. W jego skład wchodzą: 
pracownik służby bhp, społeczny inspektor pracy, pielęgniarka szkolna, 

5) Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp. 
6) Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby 

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.  
7) Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza protokół 

powypadkowy w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania 
powypadkowego  

8) Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 
powypadkowego zaznajamia się rodziców poszkodowanego. Rodzice 
potwierdzają odbiór protokołu na piśmie. 

9) W ciągu 7 dni od doręczenia protokołu powypadkowego rodzice mogą złożyć 
zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu 
protokołu).  
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10) Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. 
11) Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz 

ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

 

Procedura postępowania w przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania 

zagrażające zdrowiu lub życiu (np. samookaleczenia się) 
 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował niewłaściwe zachowanie ucznia 
powiadamia wychowawcę, pielęgniarkę, pedagoga, psychologa oraz dyrekcję szkoły  
o zaobserwowanych zaburzeniach zachowania ucznia.  

2. Pielęgniarka, pedagog szkolny, psycholog szkolny, wychowawca klasy oraz nauczyciele 
uczący ucznia wymieniają się wzajemnie informacjami o przejawach zaburzeń 
w zachowaniu ucznia.  

3. Wychowawca, pedagog i psycholog szkolny podejmuje rozmowę z uczniem i jego 
rodzicami i fakt ten odnotowują w swojej dokumentacji. 

4. Pracownicy szkoły otaczają ucznia wzmożoną opieką psychologiczno – pedagogiczną 
(w szczególności wychowawca, pedagog, psycholog, dyrekcja szkoły). 

5. W przypadku braku poprawy w zachowaniu ucznia, pedagog lub psycholog szkolny, 
w porozumieniu z wychowawcą klasy informuje rodziców o powtarzających się 
zaburzeniach zachowania ucznia oraz proponuje rodzicom udanie się z uczniem do 
specjalisty w celu uzyskania diagnozy zaburzeń zachowania. 

6. Jeżeli rodzice udali się z uczniem do specjalisty oraz uzyskali dokonaną przez niego 
diagnozę zaburzeń zachowania i przedstawili ją szkole - szkoła wypełnia zalecenia 
zawarte w opinii wystawionej przez specjalistę. 

7. W przypadku rażących zaniedbań rodziców lub ich niewydolności wychowawczej, 
pedagog szkolny, w porozumieniu z wychowawcą klasy, dyrektorem szkoły, kieruje 
sprawę do policji lub do sądu rodzinnego. 
 

Procedura w przypadku, gdy uczeń ma myśli samobójcze (uzyskanie 

informacji o złej kondycji psychicznej ucznia - zauważalne jest 

wyobcowanie ucznia, oceny poniżej możliwości ucznia, kłopoty rodzinne, 

izolacja, przemoc, itp.) 
 

1. Jeśli pracownik szkoły zostanie poinformowany przez ucznia (uczniów, personel 
szkolny, nauczycieli) o myślach samobójczych powinien natychmiast powiadomić 
wychowawcę oraz pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, 
dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

2. W rozmowie z uczniem wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny próbuje 
ustalić co jest przyczyną tego stanu (środowisko szkolne, kłopoty rodzinne itp.). Zadaje 
pytania bezpośrednie. Nie obawia się pytać wprost. 

3. Wychowawca, pedagog szkolny lub psycholog szkolny powinien powiadamia rodziców 
o swoich spostrzeżeniach, niepokojących informacjach. Nie pozostawia dziecka 
samego, jeżeli uważa, że zagrożenie samobójstwem ma charakter bezpośredni. 
Zapewnia dziecko, że coś z tym można zrobić. 
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4. Pedagog szkolny, psycholog szkolny podaje rodzicom adresy, numery telefonów 
instytucji, specjalistów (psychiatry dziecięcego, neurologa) i prosi o wnikliwy dozór nad 
dzieckiem. 

5. Uczeń na terenie szkoły jest szczególnie obserwowany przez pedagoga szkolnego, 
psychologa szkolnego, nauczycieli podczas lekcji, a także przerw lekcyjnych. Uczeń jest 
wspierany Szkoła oferuje mu dodatkową pomoc, obniża wymagania na miarę 
możliwości ucznia. 

6. Pedagog, psycholog, wychowawca, dyrektor/wicedyrekcja szkoły śledzą postępy 
ucznia i jego zachowanie, albowiem wiele osób popełniło samobójstwo po tym, kiedy 
już wydawało się, że wszystko jest w porządku. 

 

Procedura postepowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń 

podjął próbę samobójczą 
 

1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w Szkole: 
1) wychowawca (nauczyciel, pracownik) wzywa pogotowie ratunkowe informując 

dyspozytora o rodzaju zdarzenia, 
2) wychowawca (nauczyciel, pracownik) udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, 

a następnie w dostępny sposób powiadamia o zdarzeniu dyrektora Szkoły, 
3) dyrektor Szkoły powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia, prokuratora, organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący szkołę,  
4) dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Szkolnego Zespołu Wczesnej interwencji 

Wychowawczej, 
5) Szkolny Zespół Wczesnej Interwencji Wychowawczej lub wskazana przez niego 

osoba, udziela pierwszego wsparcia rodzinie ucznia oraz wskazuje placówkę, gdzie 
może ona uzyskać specjalistyczną pomoc, 

6)  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. 

7) Szkolny Zespół Wczesnej interwencji Wychowawczej planuje pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną udzielaną innym uczniom Szkoły (przede wszystkim 
grupie klasowej) oraz pracownikom Szkoły przez psychologa/pedagoga szkolnego 
lub specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Jeśli próba samobójcza miała miejsce poza terenem Szkoły, a rodzic poinformował 
o tym Szkołę:  

1) dyrektor Szkoły zwołuje zebranie  Szkolnego Zespołu Wczesnej Interwencji 
Wychowawczej, 

2) Szkolny Zespół Wczesnej interwencji Wychowawczej przekazuje rodzicom 
informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
także poza szkołą, 

3) dyrektor Szkoły pod rygorem tajemnicy może poinformować Radę 
Pedagogiczną o próbie samobójczej ucznia w celu obserwacji zachowania 
ucznia po jego powrocie do szkoły oraz podjęcia wspólnych działań, 

4) planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi 
bezpieczeństwa, atmosfery życzliwości i wsparcia po jego powrocie do szkoły. 

3. Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po powziętej próbie 
samobójczej: 
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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. 

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 

4. Postępowanie w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa: 
1) wychowawcy klas przekazują wiadomość na forum swoich klas (należy unikać 

przekazywania informacji na forum szkoły).  
2) w komunikacie skierowanym do uczniów należy: 

a) ograniczyć się do absolutnego minimum, 
b) unikać sensacyjnego rozgłosu, 
c) nie wspominać ani nie opisywać metody samobójstwa oraz miejsca, 

w którym je popełniono, 
d) unikać gloryfikowania ucznia, 
e) położyć nacisk na żałobę po śmierci, cierpienie ludzi z najbliższego 

otoczenia (konsekwencje dla osób, które pozostały), 
f) przekazać informacje o dostępnej pomocy – lista dostępnych 

placówek z aktualnymi adresami i numerami telefonów oraz 
telefonów zaufania; 

3) szkoła ściśle współpracuje  z właściwymi instytucjami, 
4) dyrektor Szkoły  – jeżeli wymaga tego sytuacja – uzgadnia z organem nadzoru 

pedagogicznego oraz z organem prowadzącym strategię informacyjną, w tym 
sposób komunikowania się z mediami -wyznacza osobę uprawnioną do 
kontaktu z mediami, 

5) dyrektor Szkoły wraz ze Szkolnym Zespołem Wczesnej Interwencji 
Wychowawczej ustalają dalszą strategię działań na podstawie dokonanej 
oceny sytuacji i zagrożeń. Zapewniają pomoc oraz chronią ucznia przed 
dodatkową traumą (przed kontaktem ze świadkami zdarzenia, z mediami), 

6) ze wszystkich zdarzeń mających miejsce na terenie Szkoły sporządzana jest 
pisemna dokumentacja. 
 

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń zgłasza złe 

samopoczucie 

1. Nauczyciel kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej, która ma za zadanie wstępne 

badanie, wstępną diagnozę, powiadomienie rodziców, podanie leków bądź zlecenie 

konsultacji lekarskiej, w nagłych przypadkach wezwanie pogotowia.  

2. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel powiadamia rodziców 

ucznia. 

3. Podczas oczekiwania na rodziców, szkoła organizuje opiekę nauczyciela lub 

pracownika obsługi w gabinecie pielęgniarki. 

4. Rodzic bezwzględnie zobowiązany jest do odebrania chorego dziecka ze szkoły. 
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5. Jeżeli rodzic nie odbierze dziecka ze szkoły, wychowawca, nauczyciel odprowadza 

dziecko do domu pod warunkiem, że w domu będzie osoba, która może się nim 

zaopiekować. W nagłych wypadkach dyrektor wzywa karetkę pogotowi 

Procedura postępowania w przypadku zauważenia osoby obcej na 

terenie szkoły 
 

1. Przez osobę „obcą” na terenie szkoły rozumie się osobę, która: 
1) nie jest rodzicem ucznia naszej szkoły  
2) osobą, która nie została zgłoszona przez rodziców do odbioru ucznia ze szkoły, 
3) nie jest pracownikiem szkoły, 
4) nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły, bądź przez wychowawcę klasy 

lub uprawnionego pracownika szkoły i która swoim zachowaniem w wyraźny 
sposób narusza zasady i normy współżycia społecznego bądź też w inny sposób 
stanowi zagrożenie dla porządku na terenie szkoły oraz bezpieczeństwa uczniów 
lub innych osób przebywających na terenie szkoły. 

2. Pracownik szkoły ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej 
w szkole poprzez obserwację i rozmowę z nią.  

3. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań 
 z jej strony niezwłocznie informuje dyrektora szkoły i wspólnie z nim podejmuje 
mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub 
też opuszczenia terenu szkoły. 

4. W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamia policję i jednocześnie 
podejmuje działania, mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed 
skutkami tych zachowań. 

 

Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika 

(terrorysty) do szkoły 
 
Poniższe rekomendacje odnoszą się do niezbędnej reakcji nauczyciela i dotyczą sytuacji 
wtargnięcia napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do osób 
znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec.  

1. Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się wraz z uczniami, zamknij drzwi na klucz 
(zabarykaduj się) - szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście 
do pomieszczenia i zabicie kolejnych osób.    

2. Wycisz i uspokój uczniów - wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą 
spowodować próbę wejścia napastnika do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej 
przez drzwi czy ścianę. 

3. Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić 
szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć problemy 
z opanowaniem emocji. 

4. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony - niespodziewane sygnały telefonów 
mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych pomieszczeń i zachęcić 
napastnika do wejścia. 

5. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji -  
w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe 
przekazanie informacji policji.  
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6. Zasłoń okno, zgaś światło - należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób 
zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikami,  
a znajdujące się  na zewnątrz obiektu szkolnego. 

7. Nie przemieszczaj się - przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który 
może zostać zauważony przez napastników.  

8. Stań poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień  
i może zostać zauważone przez napastników.  

9.  Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości 
około 1 do 1,5 m. Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić 
osoby znajdujące się wewnątrz.   

10.  Jeżeli padną strzały, nie krzycz - napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte 
drzwi chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić się czy w salach 
rzeczywiście nikogo nie ma. 

11.  Nie otwieraj nikomu drzwi - interweniujące oddziały policji w przypadku takiej 
konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do 
przekazania komunikatu, który ma spowodować otwarcie drzwi. 

12.  W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może 
być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji obecności aktywnego strzelca 
jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi. W takiej sytuacji podjęcie walki 
może dać jedyną szansę na uratowanie życia. 

W przypadku bezpośredniego kontaktu z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad 
szkołą: 

1. Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika - wszelkie próby oporu mogą być uznane 
przez napastników jako akt agresji i zakończyć się śmiercią zakładników.  

2. Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np. telefon - wszelkie próby 
oszukania napastników mogą zakończyć się śmiercią osoby oszukującej.  

3. Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia - w takim przypadku 
ewentualne niewykonanie polecenia napastników nie zostanie potraktowane jako 
próba oporu. 

4. Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego - w takiej sytuacji patrzenie 
w oczy może zostać uznane za akt prowokacji i agresji. 

5. Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika - odwracanie plecami może zostać 
uznane jako akt agresji czy lekceważenia, utrudnia także orientację w sytuacji. 

6. Nie zwracaj na siebie uwagi - niezwracanie na siebie uwagi może zwiększyć szansę na 
uratowanie życia w przypadku, gdy zamachowcy zdecydują się  zabić kogoś dla 
przykładu. 

7. Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny - brak szacunku i agresja mogą zostać 
ukarane przez zamachowców  

8. Nie oszukuj terrorysty - oszustwo może zostać potraktowane jako brak szacunku czy 
agresji i zostać ukarane.  

9. Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu - zwracanie się do uczniów po 
imieniu pozwala na ich spersonalizowanie, co może spowodować lepsze ich 
traktowanie przez zamachowców.  

10. Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami - wiedza ta w konsekwencji obniży 
agresję ze strony zamachowców wobec dzieci, których zachowanie odstaje od reszty  

11.  Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów - każda aktywność 
podjęta bez zgody zamachowców może zostać potraktowana jako akt oporu czy agresji 
i w konsekwencji ukarana   

12.  Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty - nigdy nie wiadomo, kiedy kolejny raz 
będziemy mogli napić się czy zjeść posiłek.   

W przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez policję:                
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1. Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać 
uznany za terrorystę - policja w trakcie operacji odbijania zakładników nie jest w stanie 
odróżnić napastników od ofiar . 

2. Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi - próba pomocy siłom 
bezpieczeństwa bez ich wyraźnej zgody czy prośby może zostać potraktowane jako akt 
agresji. 

3. Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy - 
taka pozycja pozwala widzieć ewentualne niebezpieczne narzędzia będące 
w posiadaniu zamachowców, którzy wtopili się w szeregi zakładników. 

4. Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom - 
postawa taka ułatwia działania policji, a także identyfikację zamachowców, którzy 
próbują się wtopić w szeregi napastników. 

5.  Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących - tarcie oczu tylko pogarsza skutki 
użycia gazu łzawiącego. 

6. Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami - wszelkie samowolne działania 
mogą zostać potraktowane jako akt agresji i mogą utrudnić akcję ratunkową  

7. Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy - policja zbiera kluczowe informacje mające się 
przyczynić do skutecznej akcji uwolnienia zakładników i identyfikacji zamachowców. 

8. Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 
tożsamość nie zostanie potwierdzona - w pierwszej fazie operacji odbijania 
zakładników policja nie jest w stanie odróżnić zakładników od napastników, którzy 
często próbują się wtapiać w tłum i uciec z miejsca ataku.  

9. Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we 
wskazanym kierunku - w przypadku interwencji sił bezpieczeństwa należy wykonać 
polecenia dokładnie tak, jak tego chcą siły interwencyjne  

10. Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub 
pożaru - najważniejsze jest uratowanie życia i zdrowia, a dopiero później ratowanie 
dóbr materialnych.  
 

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń znajduje się w trudnej 

sytuacji materialnej 
 

1. Wychowawca klasy, na podstawie swoich obserwacji, zgłasza do pedagoga szkolnego 
potrzebę pomocy uczniowi. 

2. Pedagog i psycholog szkolny analizują sytuację ucznia na podstawie 
przeprowadzonych rozmów z wychowawcą, a także z rodzicami. 

3. Rodzice wyrażają zgodę i chęć uzyskania pomocy z MOPS – u, szkoły lub z innych 
organizacji i instytucji. 

4. Pedagog i psycholog szkolny po akceptacji dyrektora szkoły pomagają rodzicom 
w uzyskaniu pomocy z MOPS – u, z innych organizacji i instytucji lub organizują pomoc 
na miarę możliwości szkoły. 

5. O udzieleniu możliwych form pomocy uczniowi decyduje pedagog i psycholog szkolny 
porozumieniu z wychowawcą klasy i dyrekcją szkoły.  
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Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego 
 

1. Nieobecności ucznia wychowawca monitoruje na bieżąco. 
2. W każdym przypadku wagarów ucznia wychowawca zawsze przeprowadza z uczniem 

rozmowę ostrzegawczą. 
3. W przypadku nieobecności ucznia- wagarowicza, wychowawca zawiadamia rodziców 

(mailowo lub telefonicznie o nieobecności dziecka w szkole już pierwszego dnia lub po 
pierwszym dniu nieobecności. Wobec pozostałych uczniów, tj. bez skłonności do 
wagarowania, kontakt z rodzicem następuje trzeciego dnia nieobecności ucznia 
w szkole. Kontakt ten za każdym razem winien być odnotowany w e-dzienniku.  

4. Przy braku poprawy frekwencji ucznia wychowawca klasy zgłasza osobiście do 
pedagoga szkolnego powtarzającą się nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia 
(powyżej 20 godzin lekcyjnych miesięcznie). Pedagog  w swoim dzienniku potwierdza 
podpisem uzyskaną informację, podpis pod notatką składa również zgłaszający 
wychowawca. 

5. Uczeń zostaje objęty wzmożoną opieką psychologiczno – pedagogiczną. Pedagog 
szkolny, psycholog otacza opieką, wsparciem również rodziców ucznia, zapoznaje ich 
z konsekwencjami grożącymi uczniowi i rodzicom w przypadku dalszej, 
nieusprawiedliwionej nieobecności. W  razie konieczności pedagog w porozumieniu 
z dyrekcją szkoły przygotowuje pisemne upomnienie dla rodzica. 

6. W przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, braku współpracy ze 
strony rodziców, wyczerpania wszelkich możliwości rozwiązania problemu na terenie 
szkoły - pedagog informuje w zależności od potrzeby: dzielnicowego, kuratora, Straż 
Miejską, Policję, MOPS (GOPS), Sąd – Wydział Rodzinny i Nieletnich o przejawach 
demoralizacji ucznia. 

7. Pedagog w porozumieniu z Dyrekcją szkoły w przypadku dalszego braku reakcji 
rodziców lub reakcji nieskutecznej (dalsze wagary ucznia) wysyła do organu 
prowadzącego wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej. 

8. Nauczyciele przedmiotów monitorują nieobecności uczniów na swoim przedmiocie 
i w przypadku powtarzającej się absencji ucznia zgłaszają problem do wychowawcy 
klasy. Wychowawca po zapoznaniu się z informacją nauczyciela przedmiotowego 
dotyczącą absencji ucznia, postępuje jak w pkt.1-8  

9. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1314). 

10.  Wszelkie kontakty pracowników szkoły z rodzicami uczniów powinny być 
udokumentowane, odnotowane. 

11. Osoby kontaktujące się z rodzicami uczniów (wychowawca klasy, pedagog szkolny) 
powinni dopilnować, aby kopie zawiadomień i upomnień, pisma do Sądu znalazły się 
w dokumentacji szkoły. 

 

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń jest ofiarą przemocy 

domowej 
 

1. Pracownik szkoły, który uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie 
zgłasza ten fakt pedagogowi lub psychologowi szkolnemu. 

2. Pedagog lub psycholog szkolny po zawiadomieniu dyrektora Szkoły wszczyna 
procedurę „Niebieskiej karty”. 
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3. Założenie „Niebieskiej Karty” jest informacją dla służb i opieki społecznej, że w danej 
rodzinie dochodzi do aktów przemocy. W związku z tym służby te mają określone 
obowiązki. 

4. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły. 
 

Procedura postępowania, gdy wobec osoby uprawnionej do odbioru 

dziecka ze szkoły istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem 

alkoholu lub innego środków odurzających 
 

1. Zgodnie z art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – dziecko nie zostanie wydane 
rodzicowi (lub upoważnionej przez niego do odbioru dziecka osobie) w przypadku 
podejrzenia, że rodzic (lub upoważniona przez niego do odbioru dziecka ze szkoły osoba) 
jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

2. Pracownik szkoły, który jest świadkiem zdarzenia lub otrzymał informację o tym, że po 
nieletniego ucznia przyszedł rodzic (lub upoważniona przez niego osoba) będący pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bezzwłocznie powiadamia o tym 
wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora Szkoły.  

3. Dyrektor wydaje takie dyspozycje, które natychmiast pozwolą udzielić dziecku wsparcia 
i odizolować je od rodzica (lub upoważnionej przez niego osoby do odbioru dziecka) 
będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

4. Szkoła nawiązuje kontakt z drugim rodzicem lub na podstawie wcześniejszej zgody 
przekazuje dziecko innym osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły 
(wskazanym na piśmie wychowawcy czy nauczycielowi świetlicy przez rodziców lub 
opiekunów), pod warunkiem, że osoby te są trzeźwe.  

5. Jeżeli nie ma możliwości przekazania dziecka drugiemu rodzicowi lub nie są upoważnieni 
inni dorośli do odbioru osoby nieletniej albo upoważnione do odbioru dziecka także 
pozostają w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających – 
zadaniem Szkoły jest zawiadomienie o zdarzeniu policji i przekazanie ucznia do 
odpowiednich instytucji (np. ośrodka interwencji kryzysowej, ośrodka wsparcia rodziny). 

6. Jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone w placówce 
interwencyjnej, szkoła ma obowiązek o zdarzeniach zawiadomić pisemnie sąd rejonowy, 
wydział rodzinny i nieletnich.  

7. W postępowaniu interwencyjnym nie należy zapominać o konieczności rzetelnego 
udokumentowania sytuacji. W notatce służbowej ważne jest przede wszystkim wskazanie 
osób uczestniczących w zdarzeniu oraz określenie rodzaju przeprowadzonych działań.  

 
 

Procedura postępowania z wiadomościami, które zostaną wrzucone 

przez uczniów do tzw. anonimowej skrzynki na sygnały 

1. Uczeń, który posiada informacje na temat sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, zdrowiu 

lub życiu jego lub innego ucznia, a nie jest w stanie z różnych przyczyn zgłosić tego faktu 

osobiście osobie dorosłej, może skorzystać z Anonimowej Skrzynki na Sygnały 

udostępnionej przy gabinecie pedagoga szkolnego. 
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2. Bieżący stan bezpieczeństwa szkoły członkowie Szkolnego Zespołu Wczesnej Interwencji 

Wychowawczej analizą w każdy wtorek, podczas zebrania i podejmują działania zgodnie 

z procedurami obowiązującymi w szkole. 

3. Członkowie Zespołu codziennie sprawdzają zawartość Anonimowej Skrzynki na Sygnały. 

W przypadku pozyskania informacji na temat sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, 

zdrowiu lub życiu ucznia/ uczniów niezwłocznie podejmują działania zgodnie 

z obowiązującymi w szkole procedurami 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia pedofilii 
 
1. W pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz 

pedagoga/psychologa szkolnego. 
2. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji. 
3. Następnie dyrektor Szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację 

o stwierdzonym zagrożeniu. 
4. Wychowawcy klas oraz pedagogowie szkolni winni podjąć działania profilaktyczne wśród 

uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form 
przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie. 

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać 
powiadomieni rodzice ucznia oraz Policja w celu przeprowadzenia czynności 
sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania. 

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ustali działania z udziałem psychologa 
dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na uczennicą/uczniem. 

 

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków 

niepokojących zachowań seksualnych ucznia w szkole 
 
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę klasy 

i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań 
seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania 
czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą. 

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących 
zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia 
ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego 
ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach. 

3.  Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz 
informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia zobowiązując ich jednocześnie do 
szczególnego nadzoru nad nim. 

4. Wychowawca może wezwać rodziców ucznia do szkoły i przeprowadzić rozmowę 
z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem. 

5. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do 
pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań 
wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia 
wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły 
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich 
lub Policję – Wydział ds. Nieletnich. 
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6. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. 
gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim 
powiadomieniu o zajściu rodziców, zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, która dalej 
postępuje zgodnie ze swoimi procedurami.  

7. Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 
 

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole 
 

1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę szkolną kontroli czystości skóry głowy 
wszystkich dzieci w grupie lub w klasie oraz wszystkich pracowników szkoły, z zachowaniem 
zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może 
również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki szkolnej. 

2. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności 
podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje 
rodziców o sposobie działań, informuje tez o konieczności poddania się kuracji wszystkich 
domowników i monitoruje skuteczność działań. jednocześnie informuje dyrektora szkoła 
o wynikach kontroli i skali zjawiska.  

3. Dyrektor lub wychowawca klasy informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy 
w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów 
domowników. 

4. W przypadku, gdy rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na 
zakup preparatu), dyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają 
rodzicom niezbędnej pomocy. 

5. Pielęgniarka   po upływie 7 - 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po 
przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.  

6. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym 
dyrektora szkoły w celu podejścia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka 
pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją  funkcji opiekuńczych 
przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia). 
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Metody współpracy szkoły z policją   
 

W ramach długofalowej pracy, szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie 
profilaktyki zagrożeń.  Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny 
oraz specjalista ds. nieletnich właściwej jednostki policji.  Do współpracy ze szkołą zobowiązany 
jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła. Pracownicy szkoły wyznaczeni do 
współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić 
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:   

1. spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 
specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 
dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,   

2. 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, 

3. informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 
przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 
demoralizacji dzieci i młodzieży, 

4. udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 
podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

5. wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktyki związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji 
i przestępczości nieletnich.   

  
Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach [...]” 
albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 
sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjanta 
w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub jego zastępcom. 
 
 
 
 
 
 
 


