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Spis procedur: 

1. Procedury postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na 

zajęciach lekcyjnych.   

2. Procedury postępowania w przypadku powtarzających się wagarów.  

3. Procedura postępowania – zasady korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu 

komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. 

4. Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia, 

zasłabnięcia. 

5. Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec 

innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. 

6. Procedury postępowania wobec ucznia- sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

7. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego. 

8. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły. 

9. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie 

szkoły. 

10. 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, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

11. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.  

12. Procedura postępowania w sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk.  

13. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

14. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia. 

15. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy  

w rodzinie. 

16. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole.  

17. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty 

oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.  

18. Procedura postępowania w czasie zagrożenia „bombowego”. 

19. Procedura postępowania w sytuacji, gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego 

sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Procedury postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na 

zajęciach lekcyjnych. 

 1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynach nieobecności dziecka. 

2. Jeżeli przez dwa tygodnie  nie ma informacji od rodziców o przyczynach nieobecności 

dziecka, wychowawca ma obowiązek rozpoznać przyczynę nieobecności ucznia w szkole, 

poprzez nawiązanie kontaktu z rodzicami lub uczniem (telefon, dziennik elektroniczny, list 

polecony z podpisem dyrektora szkoły). 

3. Jeżeli nieobecność przedłuża się a wychowawca nie może skontaktować się z rodzicami 

lub nie ma poprawy w zachowaniu ucznia, zgłasza sprawę pedagogowi szkolnemu. 

4. Pedagog wspólnie z wychowawcą przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia oraz 

uczniem. Zarówno uczeń jak i rodzice zobowiązują się na piśmie do regularnego uczęszczania 

na zajęcia szkolne. 

5. W przypadku niepełnoletniego ucznia niedotrzymanie pisemnego zobowiązania skutkuje 

wszczęciem procesu administracyjno- prawnego (powiadomienie sądu rodzinnego, 

odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego). 

6. W przypadku pełnoletniego ucznia podejmowane są kroki zgodnie ze Statutem Szkoły. 

2. Procedury postępowania w przypadku powtarzających się wagarów.  

1. Wychowawca ustala we współpracy z pedagogiem szkolnym przyczynę wagarów i miejsca 

pobytu ucznia w czasie nieobecności w szkole. 

2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przeprowadza rozmowę w obecności 

ucznia. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów a rodziców do kontrolowania frekwencji 

dziecka. Ustala z rodzicami strategie postępowania. Sporządza notatkę z przeprowadzonej 

rozmowy, którą podpisują rodzice i uczeń (do teczki wychowawcy). 

3. W przypadku braku poprawy i częstej nieobecności ucznia, spowodowanej wagarami, 

informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego. 

4. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa rodziców na rozmowę celem 

wyjaśnienia sytuacji i poinformowania o konsekwencjach wynikających z nie realizacji 

obowiązku nauki przez dziecko (uczeń niepełnoletni). 

6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję lub podejmuje kroki zgodne ze Statutem 

Szkoły (uczeń pełnoletni).  

 

 



3. Procedura postępowania – zasady korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu 

komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych. 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty 

powinny być wyłączone lub wyciszone i schowane). 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu w trakcie 

pobytu dziecka w szkole a także w czasie wyjść i wycieczek. 

3. Uczeń może używać telefonu w czasie lekcji tylko za zgodą lub na prośbę nauczyciela. 

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego nośnika bez zgody osób 

zainteresowanych jest zabronione.  

5. Nie wolno nagrywać przebiegu lekcji oraz robić zdjęć w jej trakcie bez zgody nauczyciela. 

Dotyczy to nagrań zarówno z telefonu, jak i innych urządzeń multimedialnych. 

6. Gdy uczeń odmawia zastosowania się do powyższych punktów i nadal utrudnia 

prowadzenie lekcji, nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego i zgłasza ten fakt 

wychowawcy klasy. Jeżeli sytuacje powtarzają się, wychowawca udziela uczniowi kary 

zgodnie ze statutem szkoły.  

7. Jeżeli uczeń podczas wykonywania pracy pisemnej (sprawdzianu, testu, kartkówki, 

wypracowania klasowego) ma wyciągnięty telefon komórkowy lub inne urządzenie, skutkuje 

to unieważnieniem pracy pisemnej, wpisaniem oceny niedostatecznej oraz uwagi do 

dziennika. 

4. Procedura postępowania w przypadku nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia, 

zasłabnięcia. 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej oceny 

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

sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia o konieczności wezwania pielęgniarki 

szkolnej. 

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

dziecka oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem. 

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji 

sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego ucznia. Osoba odbierająca informację powiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania dziecka ze szkoły. 

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

uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły. 

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

wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły i rodziców ucznia. 
 



5. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec 

innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. 

1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów). 

2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o zdarzeniu. 

3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami na temat 

zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 

4. Wychowawca informuje rodziców  ucznia/uczniów - uczestników zdarzenia o zaistniałej 

sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku). 

5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do pedagoga 

szkolnego oraz powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych 

zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia). 

6. Wychowawca ucznia/uczniów w porozumieniu z dyrektorem szkoły stosuje wobec 

ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły. 

6. Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora 

szkoły a dyrektor policję. 

2. Przekazuje sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 

pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi szkoły. 

3. Zabezpiecza miejsce oraz ewentualne dowody przestępstwa (np. ostre narzędzia, 

przedmioty kradzieży itp.) 

4. Nauczyciel sporządza dokładną notatkę z przebiegu zdarzenia.  

5. Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia- sprawcy. 

7. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego -  wychowawca, pedagog 

powinien podjąć następujące kroki: 

1. Powierzyć opiekę nad uczniem – ofiarą czynu karalnego pielęgniarce lub osobie 

przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy. To ona decyduje o konieczności ewentualnego 

wezwania pogotowia. 

2. Powiadomić o zdarzeniu rodziców ucznia, pamiętając, aby informacją zawierała: 

1) zwięzły opis zdarzenia,   

2) opis aktualnego stanu fizycznego i psychicznego ofiary, 

3) kroki podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

fizycznego ofierze. 



Najczęstsze przestępstwa: 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: 

 spowodowanie rozstroju zdrowia (art. 156 i 157 Kodeksu karnego), 

 udział w bójce lub pobiciu, narażenie na utratę życia lub zdrowia (art. 158, 159, 160 

Kodeksu karnego), przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: 

 spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 Kodeksu karnego), 

 prowadzenie samochodu, motocykla, roweru w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 

178 a Kodeksu karnego), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów: 

 fałszerstwo dokumentów (art. 270 Kodeksu karnego), 

 poświadczenie nieprawdy (art. 271 Kodeksu karnego), 

Przestępstwa przeciwko mieniu: 

 kradzież, kradzież z włamaniem (art. 278 i 279 Kodeksu karnego), 

 rozbój (art.280 Kodeksu karnego), 

 kradzież rozbójnicza (art. 281 Kodeksu karnego), 

 wymuszenie rozbójnicze (art. 282 Kodeksu karnego), 

Inne przestępstwa i wykroczenia: 

 handel narkotykami i substancjami psychotropowymi (art. 59 ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii), 

 posiadanie narkotyków i substancji zakazanych (art. 62 ustawa o przeciwdziałaniu 

narkomani). 

8. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły. 

[Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu: udział w bójce lub 

pobiciu, doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej 

czynności seksualnej, znęcanie się, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, 

wywieranie wpływu na świadka, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież 

rozbójcznicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo]. 

1. Osoba będąca świadkiem lub posiadająca informację o popełnieniu ww. przestępstw 

natychmiast powiadamia dyrektora szkoły. 

 2. Dalsze działania podejmuje dyrektor szkoły. 

9. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie 

szkoły. 

1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna poinformować 

wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby 

uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 



odzieży. [Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, 

ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji]. 

3. Wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by sprawca 

uporządkował miejsce zdarzenia. 

 4. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły rodziców ucznia i 

przekazuje im informację o paleniu papierosów przez dziecko. 

5. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic (opiekun) dziecka (do 

teczki wychowawcy). 

6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca 

powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz stosuje wobec wychowanków kary 

określone w Statucie Szkoły. 

10. 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, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji: 

Demoralizacja: 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). 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca  informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,  wzywa do szkoły 

rodziców ucznia, przekazuje uzyskaną informację. 

3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadza w obecności rodziców rozmowę z 

uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zmiany zachowania, 

a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom udział 

dziecka w programie terapeutycznym lub skierowanie do placówki specjalistycznej. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a przejawy 

demoralizacji trwają nadal, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

Podobne działania podejmuje szkoła w sytuacji, gdy wykorzystała już wszystkie dostępne 

środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z 

pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 

5. Jeżeli uczeń przejawia powyższe zachowania po ukończeniu 18 roku życia (a nie jest to 

udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa), sposób postępowania 

regulują punkty 1-3 oraz decyzja zespołu wychowawców i Rady Pedagogicznej. 



6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub 

udziału w działalności grup przestępczych przez ucznia, który ukończył 17 lat (art.304 §2 

kodeksu karnego), dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji powiadamia niezwłocznie 

prokuratora lub policję. 

11. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń, będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków: 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale nie pozostawia go samego. 

2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej. 

4. Zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego 

odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku odmowy ze strony rodziców, o pozostaniu ucznia w 

szkole, czy też przewiezieniu  ucznia do placówki służby, bądź też przekazania go do 

dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Dyrektor szkoły 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 (stężenie we krwi pow. 0,5 promila 

alkoholu lub w wydychanym powietrzu pow. 0,25 mg alkoholu w dm3 ) policja może 

przewieźć go do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, 

na czas niezbędny do wytrzeźwienia. O tym fakcie zawiadamia się rodziców oraz sąd 

rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

7. Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń przed ukończeniem 18 lat znajduje się na 

terenie szkoły pod wpływem narkotyków lub alkoholu, dyrektor szkoły obligatoryjnie 

powiadamia policję (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny. W przypadku, gdy uczeń po 

ukończeniu 17 lat spożywa na terenie szkoły alkohol (wykroczenie z art. 43 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. 

12. Procedura postępowania w sytuacji, gdy na terenie szkoły znaleziono substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk: 

1.Zachowując środki ostrożności nauczyciel/pracownik szkoły zabezpiecza substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych oraz przed ewentualnym jej zniszczeniem do czasu 

przyjazdu policji. Jeśli to możliwe, próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja. 

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



3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

13. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie substancję przypominającą narkotyk: 

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

aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka szkolnego oraz kieszeni (we 

własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku 

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania. 

2. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę oraz 

rodziców i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. Gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i odmawia 

pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która dokona odpowiednich 

czynności. 

4.Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel zabezpiecza ją i bezzwłocznie 

przekazuje do jednostki policji. Jednocześnie ustala (o ile to możliwe),od kogo uczeń nabył tę 

substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

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. 

14. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia. 

A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.   

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

zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku podjęcia takiej informacji, pracownik  

powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 



2. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej 

jednego z poniższych czynników: 1) Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, 

braku nadziei 2) Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów 

pożegnalnych lub testamentu 3) Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów 

4) Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie  

5) Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność 6) Przejawianie 

dużych zmian nastroju, występowanie nietypowych zachowań 7) Przejawianie innych 

zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu  

8) Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 9) Podejmowanie  

w przeszłości prób samobójczych.  

3. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca i pedagog szkolny podejmują 

odpowiednie działania interwencyjne: 1) Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej 

ucznia, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia 2) 

Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 3) Ustalają z rodzicami 

zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną (podając adresy 

placówek). 

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

samobójstwo ( informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych). Po 

zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły 

podejmują następujące działania:  

 1. Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne 

miejsce.  

2. Informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców.  

3. Przekazują dziecko pod opiekę rodziców lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja 

domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji) 

 C. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą. 

Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, 

pedagog szkolny podejmują następujące działania:  

1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły a ten rodziców.  

2. Dyrektor szkoły, pedagog oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji, w razie potrzeby 

wzywają karetkę pogotowia ratunkowego. Przeprowadzają rozmowę z rodzicami oraz 

przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 3. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, 

dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 



 4. O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy  

w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do 

szkoły przez wszystkich nauczycieli.  

5. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji. 

 7. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

innym uczniom szkoły. 

D. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa.  

1. Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich dyrektorowi 

szkoły. 

 2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora szkoły. 

3. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej. 

4. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców. 

5. Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych. 

 7. Udzielanie wsparcia uczniom. 

15. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy  

w rodzinie. 

1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez 

wysłuchanie go bez świadków. Zapisuje datę i godzinę zgłoszenia. Informuje o zaistniałym 

fakcie wychowawcę klasy  i dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca informuje pedagoga  i dyrektora szkoły, o ile nie zrobił tego nauczyciel. 

3. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia dyrektor lub pedagog 

wzywa lekarza. 

4. Dyrektor lub pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym, o 

ile jest to możliwe ( gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich 

częstotliwość). 

5. Pedagog wzywa do szkoły rodzica lub osobę z najbliższej rodziny pokrzywdzonego, 

którego sprawa nie dotyczy. 

6. Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „ Niebieska Karta” i wyznacza 

pracownika, który ją przeprowadza. 

7. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego. 



8. W przypadku osoby nieletniej dyrektor zawiadamia sąd rodzinny i nieletnich. 

16. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole: 

1. Rodzic  powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka 

przewlekle chorego (w szczególności w sytuacji, gdy choroba może zagrażać życiu dziecka, 

gdy powoduje poważne ograniczenia w funkcjonowaniu, gdy dziecko musi przyjmować leki 

na terenie szkoły), o objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, ograniczeniach, 

przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm. 

2. Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły, rodzic powinien 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

3. Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka. 

4. Rodzic wyraża pisemną zgodę na podanie informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o 

sposobach postępowania w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby -  nauczycielom 

uczącym, Radzie Pedagogicznej lub  zespołowi klasowemu (w zależności od potrzeb). 

5. Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, organizację nauczania 

do możliwości psychofizycznych ucznia przewlekle chorego a także do objęcia go różnymi 

formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Dyrektor szkoły, w razie potrzeby,  organizuje szkolenie kadry pedagogicznej i 

pozostałych pracowników szkoły w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień 

oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 

niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców. 

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania na 

terenie szkoły: 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, 

 pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności, 

 budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych, 

 przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi, 

 traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy, 

 uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego, 

 uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów, 

 motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi, 

 rozwijanie zainteresowań, samodzielności dziecka, 

 dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów, 

 motywowanie do aktywności. 

 



17. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty 

oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem. 

Nie wolno: 

 1. Opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub koperty 

2. Wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska 

3. Zlekceważyć niebezpieczeństwa i zataić informacji 

Należy: 

1. Zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp uczniom. 

2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

 3. Dyrektor szkoły powiadamia policję i straż pożarną oraz podejmuje decyzję o ewentualnej 

ewakuacji szkoły. 

18. Postępowanie w czasie zagrożenia „bombowego” (przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, 

znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, przedmiotu 

niewiadomego pochodzenia). 

1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazła 

przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego  istnieje podejrzenie, że może on 

stanowić zagrożenie dla osób i mienia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora 

szkoły. 

2. Zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się podejrzany przedmiot. 

3. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! 

4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia Policję. 

5. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły. 

6. Jeżeli zaistnieje taka konieczność dyrektor zarządza ewakuację. 

7. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie 

jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne. 

8. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje Policja. 

 9. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

10. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i 

bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 



19. Procedura postępowania w sytuacji, gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego 

sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole 

1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje się legitymacją 

służbową. 

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem 

sporządzenia własnej dokumentacji. 

3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 

4. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie 

policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w 

związku ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie. 

5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych czynnościach 

i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji, celem 

uczestniczenia w czynnościach. 

6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich 

dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną 

informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania. 

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor 

wyznacza wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga szkolnego do uczestnictwa w 

czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce policji. 

8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje 

nieletniego rodzicom. W przypadku, gdy czynności wykonywane są w obecności pedagoga 

szkolnego, po ich zakończeniu policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania. 

9. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego - ucznia na terenie szkoły 

należy zachować dyskrecję, nie nagłaśniając sprawy. 

Telefony alarmowe: 
Policja- 997 

Państwowa Straż Pożarna- 998 

Pogotowie Ratunkowe- 999 
Policyjny Telefon Zaufania 16 641-23-70 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. 16 648 7216 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna: tel. 16 648 82 50 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku: 16 649 09 10 

24h TELEFON INTERWENCYJNY / INFOLINIA: 800-285-005  

Telefon zaufania tel.   116 111 

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci  800 100 100, 

dyzurnet@dyzurnet.p 

Pogotowie „Niebieska Linia”  22 668 70 00 (czynna od poniedziałku do piątku w 

godzinach 14.00-22.00) oraz mailową pogotowie@niebieskalinia.pl.  

Bezpłatny telefon informacyjny dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej 987 

mailto:pogotowie@niebieskalinia.pl


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Do Spraw Uzależnień i Ofiar Przemocy  

w Rodzinie Przeworsk ul. Krakowska 6, tel. 16 6490530  
 


