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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Rzeszowie 

przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej od roku szkolnego  2022/2023 

Wstęp 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo w szkole – uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników– 

stanowi kluczowe zagadnienie polityki oświatowej. Jego zapewnienie należy do 

najważniejszych obowiązków dyrektorów, nauczycieli i opiekunów. Osiąga się je 

poprzez realizację takich celów jak: 

 

• wychowanie w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, 

• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo, 

• usuwanie zagrożeń i ich skutków, 

• wygaszenie zachowań niepożądanych. 

 

Aby szkoła była miejscem bezpiecznym, potrzebna jest współpraca między 

trzema grupami członków społeczności szkolnej – pracownikami szkoły, uczniami 

i rodzicami. 

Obowiązki szkoły: 

1. Dyrektor szkoły dba o właściwe warunki pracy uczniów, nauczycieli 

i pozostałych pracowników szkoły. 

2. Wychowawca na początku roku szkolnego przypomina uczniom zasady 

bezpieczeństwa w szkole. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia sprawuje opiekę nad uczniami podczas 

pobytu dziecka na terenie szkoły (od wejścia do wyjścia) w trakcie zajęć 

obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych. 

4. Wprowadzenie uczniów do sali lekcyjnej następuje przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w danej sali. 

5. Po zakończonych zajęciach nauczyciel po wyjściu uczniów zobowiązany jest 

do zamknięcia sali lekcyjnej.  
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6. Podczas przerw międzylekcyjnych opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel 

dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów. 

7. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za uczniów podczas organizowanych 

przez siebie lub wspólnie z uczniami imprez klasowych oraz zajęć 

odbywających się poza terenem szkoły. 

8. Nauczyciel dba o bezpieczne posługiwanie się podczas lekcji pomocami  

dydaktycznymi, urządzeniami technicznymi i wszelkim sprzętem, m.in.: 

sprzętem RTV, sprzętem sportowym, sprzętem rehabilitacyjnym, 

komputerami, tablicami multimedialnymi, używając ich zgodnie z instrukcjami 

obsługi znajdującymi się w danej sali oraz dbając o przestrzeganie przepisów 

BHP. 

9. Pracownicy szkoły pilnują, by na teren szkoły nie wchodziły osoby 

niepożądane.  

 

Obowiązki uczniów: 

1. Uczniowie zachowują się kulturalnie  i z szacunkiem wobec wszystkich osób 

przebywających na terenie szkoły.  

2. Bezpiecznie poruszają się po terenie szkoły. Przychodzą do szkoły 

najwcześniej 15 minut przed lekcjami, gdzie nie utrudniając przebiegu 

trwających zajęć, oczekują na swoje lekcje w wyznaczonym miejscu i zgodnie 

z własnym planem zajęć. Jeśli z konieczności przyjdą wcześniej, wówczas 

oczekują w świetlicy szkolnej. 

3. Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek form przemocy fizycznej 

i psychicznej wobec innych uczniów oraz nauczycieli,  którzy sprawują 

poprzez swoją pracę obowiązki funkcjonariuszy publicznych. 

4. Uczniowie dbają o mienie szkolne. 

5. Nie przynoszą do szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i używania substancji 

psychoaktywnych, m.in. papierosów, narkotyków, alkoholu. 

7. Uczniowie mają świadomość, że łamanie powyższych zasad, jest 

wchodzeniem w konflikt z prawem i podlega karze, o czym mówią przepisy 

prawne m.in.: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969 

t.j.) wymieniająca czyny zabronione rozumiane jako przestępstwo,  
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przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach Kodeksu 

karnego: 

art. 50a – posiadanie noża lub innego podobnie niebezpiecznego 

przedmiotu w miejscu publicznym, 

art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, 

art. 69 – umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków, 

art. 119 – kradzież lub przywłaszczenie, 

art. 122 - nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży, 

art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy, 

art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku 

publicznego, 

art. 158 – udział w bójce, 

art. 226 – znieważanie funkcjonariusza publicznego, 

art. 212 – pomawianie (także poprzez środki komunikowania się w sieci). 

 

Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych: 

1. Rodzice/ opiekunowie prawni wychowują swoje dzieci/ podopiecznych 

w duchu poszanowania każdego człowieka. 

2. Troszczą się o zapewnianie dzieciom godnego codziennego bytu (dach nad 

głową, jedzenie, ubranie, odpoczynek, przybory szkolne). 

3. Troszczą się o rozwój intelektualny, fizyczny, duchowy, emocjonalny 

i społeczny dzieci. 

4. Odpowiadają prawnie za wypełnianie ustawowego obowiązku szkolnego 

dzieci. 

5. Wykazują się zasadą podstawowego zaufania w kompetencje pracowników 

szkoły, którym powierzają swoje dzieci/ podopiecznych. 

6. Na bieżąco poprzez e-dziennik śledzą postępy dzieci w nauce, ich frekwencję 

i zachowanie.  

7. Utrzymują kontakt z nauczycielami dzieci i aktywnie komunikują się z nimi 

poprzez wywiadówki, konsultacje, maile, e-dziennik, kontakt telefoniczny itp. 

8. Biorą aktywny udział w życiu społeczności szkolnej poprzez m.in.: codzienne 

wdrażanie do przestrzegania prawidłowych zasad społecznych, współpracę 

w organizacji imprez klasowych i szkolnych, w Radzie Rodziców, w Trójkach 
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klasowych, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, w realizacji różnych 

projektów i programów. 

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej zobowiązani są  do 

natychmiastowego reagowania w sytuacji zauważenia lub przyjęcia zgłoszenia 

każdego zagrożenia oraz postępowania zgodnie z przyjętymi procedurami! 

Postępowanie pracowników szkoły zaangażowanych w realizację 

konkretnych procedur bezpieczeństwa należy traktować jako działania osób 

kompetentnych, zachowujących się wg zasady przestrzegania bezpieczeństwa 

własnego - jako osoby w funkcji ratownika, a następnie uczestników zdarzenia 

oraz świadków. 

Podstawy prawne  

BEZPIECZNA SZKOŁA. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia 

wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych 

w szkole. Opracowane w ramach prac Departamentu Wychowania 

i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór 

rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, 

do realizacji począwszy od września 2017r. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Warszawa, sierpień 2017r. 

BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w 

zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Warszawa 2020. 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze 

zm.) 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) 

Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
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Procedura postępowania nr 1 

w przypadku udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

Dotyczy sytuacji:  

A. Wypadku - nagłego urazu, złamania, skaleczeń, krwotoku, utraty 

przytomności; długotrwałego omdlenia; ataku epilepsji; nagłej ostrej 

niedyspozycji zdrowotnej osób przebywających na terenie szkoły; a także 

urazu na skutek napaści, pobicia, bójki;  

 

1. Spokojnie rozpoznać ogólny stan bezpieczeństwa. Jeśli to konieczne usunąć 

poszkodowanego z rejonu zagrożenia. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

Jeśli sytuacja ma miejsce podczas lekcji i istnieje taka konieczność, należy 

wyprowadzić pozostałych uczniów z miejsca zagrożenia (lub poprosić o pomoc 

w nadzorze nad swoimi uczniami innego nauczyciela z najbliższej sali).  

W razie wypadku lub przestępstwa należy zabezpieczyć jego miejsce. 

2. Wezwać fachową pomoc medyczną. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz 

udzielić pierwszej pomocy, wezwij inne osoby, które mogą w tym pomóc: higienistkę 

szkolną, osoby przeszkolone z pierwszej pomocy przedmedycznej, innego 

nauczyciela.  

3. Zawiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły, który podejmuje decyzje o dalszym 

postępowaniu.  

W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, utraty przytomności, braku pracy 

serca, ciężkiego ataku epilepsji, krwotoku, gwałtownych objawów zatrucia, złamań 

otwartych i innych poważnych urazów należy w pierwszej kolejności wezwać 

pogotowie ratunkowe ( nr 999 lub 112)  

4. Jeśli to konieczne (brak oddechu i akcji serca) rozpocząć zabiegi 

resuscytacyjne i kontynuować je do chwili przybycia pogotowia ratunkowego. 

W sytuacji, gdy poszkodowany jest przytomny, oddycha, a także w ataku epilepsji po 

rozeznaniu stanu poszkodowanego ułożyć go w tzw. pozycji bocznej bezpiecznej. 

W ataku epilepsji zabezpieczyć osobę przed możliwością urazu w czasie napadu 

np. możliwie ułożyć na boku, zdjąć okulary, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 
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Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej 

świadomości. Nie wolno: podnosić osoby, krępować jej ruchów, wkładać 

czegokolwiek między zęby lub do ust. 

Poszkodowanemu z utratą przytomności i świadomości nie wolno podawać leków 

w postaci płynnej ani stałej. 

W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej 

przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego. 

5. Jeśli poszkodowanym jest uczeń zawiadomić rodziców/ opiekunów prawnych 

(telefonicznie i przez e-dziennik) oraz wychowawcę ( dokonuje tego dyrektor lub 

nauczyciel) 

6. Sporządzenie notatki po zdarzeniu. Higienistka w swojej dokumentacji. 

Nauczyciel w e-dzienniku w zakładce „Kontakty z rodzicami”.  

Każde zdarzenie, które jest wypadkiem zostaje odnotowane w sekretariacie 

w „Rejestrze wypadków”. 

B. Nagłej niedyspozycji zdrowotnej ucznia jak np. gorączka, dolegliwości 

żołądkowe, dolegliwości bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia 

i zaziębienia; jak również odurzenie środkami psychoaktywnymi 

 

1. Jeśli uczeń sam czuje niedyspozycję, w pierwszej kolejności powinien zgłosić się 

do pielęgniarki szkolnej, a następnie do nauczyciela, wychowawcy czy dyrektora. 

2. Pracownik szkoły dokonuje wstępnej oceny stanu zdrowia i zapewnia uczniowi 

niezbędną opiekę. 

W sytuacji stwierdzenia odurzenia środkami psychoaktywnymi uruchamia się 

działania jak w części B. Procedury postepowania nr 14 w przypadku stwierdzenia 

znalezienia w szkole u substancji psychoaktywnych. 

3. Udziela samodzielnie pierwszej doraźnej niezbędnej pomocy przedmedycznej, 

a następnie wzywa pielęgniarkę szkolną/ osoby odpowiedzialne za pierwszą pomoc 

przedmedyczną. 
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4. Pielęgniarka określa stan zdrowia ucznia i w razie konieczności informuje 

rodziców/ prawnych opiekunów ucznia oraz ustala dalszą opiekę nad uczniem. 

Rodzic/ prawny opiekun podejmuje decyzję dotycząca dalszej opieki nad dzieckiem.  

5. W przypadku braku kontaktu z rodzicami przy nieustępujących dolegliwościach 

szkoła  decyzją dyrektora zapewnia dziecku dalszą opiekę do momentu 

przekazania ucznia rodzicom/ prawnym opiekunom. 

6. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej 

sytuacji sekretariat szkoły, wychowawcę ucznia.  Osoba odbierająca informację 

powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia oraz ustala sposób odebrania go 

ze szkoły (przez telefon z sekretariatu i dziennik elektroniczny) 

W razie gwałtownego pogorszenia się stanu ucznia i zagrożenia jego zdrowia lub 

życia nauczyciel postępuje jak w części A Procedury nr 1 postępowania 

w przypadku udzielania pierwszej pomocy. Jeśli jest taka konieczność wzywa 

pogotowie ratunkowe. 

Do momentu odebrania ucznia przez rodzica lub przyjazdu pogotowia uczeń 

pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby wyznaczonej przez 

dyrektora.  

Jeżeli istnieje konieczność przewiezienia dziecka do szpitala, uczniowi towarzyszy 

pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora. 

Ucznia może odebrać ze szkoły rodzic/ opiekun prawny lub wyznaczona ( informacją 

telefoniczną do sekretariatu szkoły lub w e-dzienniku) przez niego osoba pełnoletnia 

(np. dziadkowie, ciocia, wujek, brat). 

9.Sporządzenie notatki ze zdarzenia wykonuje pielęgniarka szkolna w swojej 

dokumentacji i nauczyciel w e-dzienniku w zakładce „Kontakty z rodzicami”. 

 

Procedura postępowania nr 2  

w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia/ pracownika szkoły 

 

Wypadek rozumiany jest jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod 
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opieką szkoły/pracownika podczas świadczenia pracy na terenie szkoły lub poza 

jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli). 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu – Procedura 

nr 1 w przypadku udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

Nauczyciel 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/ pracowników szkoły. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

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

dyrektor szkoły lub nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe.  

3. Powiadomienie rodziców/ prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia przez 

dyrektora szkoły lub wyznaczonego nauczyciela. 

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

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie) po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu, nauczyciel lub dyrektor powiadamia rodzica/ opiekuna prawnego 

ucznia o zdarzeniu i ustala z nim potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub 

potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły 

w dniu zdarzenia.  

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również 

w e-dzienniku 

4. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i zawiadomienia o wypadku 

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. 

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 

terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik 

wycieczki i odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół 

powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający 
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dopuszczenie osób niepowołanych. 

Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może 

wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły. 

Zawiadomień o wypadku dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego 

pracownik szkoły. Zawiadamia się pracownika szkoły odpowiedzialnego za 

bezpieczeństwo i higienę pracy- inspektora BHP świadczącego usługę z 

zakresu BHP zgodnie z zawartą umową. 

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, 

zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.  

5. Dokonanie wpisu w „Rejestrze wypadków” w sekretariacie szkoły. 

6. Powołanie zespołu powypadkowego przez dyrektora szkoły 

Gdy wypadkowi ulegnie pracownik szkoły dyrektor powołuje zespół powypadkowy, w 

którego skład wchodzi pracownik szkoły i inspektor BHP. Zespół kieruje się 

procedurą zawartą w „Ocenie ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy”. 

Procedura postępowania: 

- w przypadku zagrożenia pożarem, wybuchem lub zatruciem chemicznym 

- w przypadku  incydentu bombowego 

- w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (skażenie chemiczne lub 

biologiczne, kataklizm, epidemia) 

opracowane i zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa  Przeciwpożarowego. 

 

Procedura postępowania nr 3 

w przypadku obecności na terenie szkoły osoby niepożądanej 

Sytuacja dotyczy osób trzecich bezzasadnie przebywających na terenie szkoły lub 

osób zachowujących się niewłaściwie na jej terenie, w tym osób pod wpływem 

alkoholu; stosujących przemoc słowną lub fizyczną wobec uczniów oraz 

pracowników szkoły. 
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1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt 

przebywania osoby niepożądanej na terenie szkoły, informuje ją o konieczności 

opuszczenia tego terenu. 

2. W przypadku odmowy, braku reakcji bądź reakcji nieadekwatnej wzywa do 

pomocy innego pracownika szkoły oraz zawiadamia dyrektora. 

3. Dyrektor szkoły interweniuje lub zawiadamia policję. 

4. Do czasu przybycia policji należy zadbać o uniemożliwienie osobie niepożądanej 

kontaktu z uczniami oraz pozostałymi pracownikami szkoły. Możliwie odizolować od 

dostępu do pomieszczeń szkolnych oraz mienia szkolnego. 

 

Procedura postępowania nr 4 

w przypadku agresji / autoagresji 

ucznia wobec ucznia lub dorosłego pracownika szkoły 

Każdy dorosły pracownik szkoły, który zaobserwował atak agresji/ autoagresji 

(bójka, wybuch wulgaryzmów, nagły incydent psychotyczny, samookaleczenia, 

próba samobójcza) lub został o nim poinformowany jest zobowiązany do 

natychmiastowej reakcji w celu przerwania tego zachowania w sposób stanowczy 

i zdecydowany, w krótkim komunikacie ( np.: mówiąc dobitnie, głośno, stanowczo). 

W razie potrzeby należy zadbać o rozdzielenie bijących się uczniów 

i uniemożliwienie im dalszego kontaktu.  

Pracownik ma za zadanie swoim działaniem zadbać o bezpieczeństwo własne 

i innych osób (w szczególności uczniów  w klasie) narażonych na negatywne skutki 

zdarzenia, np. wydając polecenia przemieszczenia się w konkretnie wskazane 

miejsce.  

1. Gdy utrzymuje się grożenie, napaść fizyczna, znaczne pobudzenie ruchowe, 

wzmożona agresja słowna, objawy splątania psychicznego, autoagresja i obserwuje 

się niemożność uspokojenia sprawcy przez osobę dorosłą, należy zadbać 

o uniemożliwienie dalszego kontaktu między uczestniczącymi  w zdarzeniu 

osobami poprzez: 
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- wyprowadzenie pozostałych uczniów w inne bezpieczne miejsce ( jeśli w klasie/ na 

korytarzu/ na zewnątrz budynku szkoły jest dwóch nauczycieli / osób dorosłych) i/lub 

- wezwanie pomocy ( jeśli jest 1 nauczyciel ).  

2. Stworzenie warunków do wyciszenia się ucznia i/ lub czasowego wyłączenia go 

z zajęć, a jeśli to nie działa poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów  

w celu odebranie ucznia ze szkoły ( telefon z sekretariatu, informacja w e-dzienniku). 

3. Powiadomienie dyrektora, wychowawcy, pedagoga/ psychologa, rodziców/  

prawnych opiekunów (sprawcy i ofiary) o zdarzeniu.  

W sytuacjach szczególnej przemocy jak napaść, pobicie z poważnymi skutkami 

należy wdrożyć w tym miejscu „Procedurę postępowania nr 8 w przypadku 

popełnienia przez osobę nieletnią czynu karalnego na terenie szkoły”. 

4. Jeśli wymaga tego stan zagrożenia zdrowia uczestników zdarzenia wezwanie 

pielęgniarki szkolnej lub innej osoby mogącej udzielić koniecznej pomocy 

przedmedycznej (Procedura nr 1 w przypadku udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej) albo w sytuacji zagrożenia czyjegoś życia, bądź zdarzenia ze 

skutkiem śmiertelnym wezwanie pogotowia ratunkowego (bez konieczności 

uprzedniego uzyskania zgody rodziców/ prawnych opiekunów) lub/ i policji. 

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczestników, świadków zdarzenia, bądź 

w przypadku autoagresji sprawcy dopuszcza się przytrzymanie sprawcy 

i/lub wezwanie pogotowia ratunkowego (po decyzji dyrekcji/ także bez zgody 

rodzica po próbie poinformowania rodzica/ opiekuna prawnego).  

5. Wezwanie do szkoły rodziców/ opiekunów prawnych sprawcy i ofiary. Rozmowa 

z uczestnikami zdarzenia (kolejno z agresorem i ofiarą) w obecności wychowawcy, 

pedagoga/ psychologa, dyrektora, innych świadków. Ustalenie konsekwencji i form  

zadośćuczynienia. Sporządzenie notatki ze zdarzenia i podjętych działań- 

Załącznik nr 3.  

6. Wyciągnięcie konsekwencji zgodnie ze Statutem Szkoły.  

7. Wdrożenie ustalonych form dalszej interwencji, jak np.: rozmowy 

wychowawcze, spisanie kontraktu z uczniem - Załącznik nr 4, z klasą, z rodzicami - 

Załącznik nr 5, konsultacja w PPP, pomoc specjalistyczna, zobowiązanie rodziców/ 
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opiekunów prawnych do badań lekarskich, zorganizowania pomocy terapeutycznej,  

złożenie przez rodziców oświadczenia o stanie zdrowia ucznia - Załącznik nr 2 

8. Interwencja wychowawcza wobec ofiary oraz uczniów będących świadkami 

zdarzenia, mająca na celu zorganizowanie opieki psychologicznej (działania 

prowadzone przez wychowawcę, pedagoga/ pedagoga specjalnego, psychologa 

szkolnego i innych nauczycieli/ specjalistów). 

9. W przypadku, gdy powyższe działania nie przynoszą rezultatów, a dochodzi do 

wszczynania kolejnych ataków/incydentów przez sprawcę, z widocznymi 

skutkami pobicia/uszkodzeń ciała, wówczas natychmiast  powiadamia się policję/ 

pogotowie ratunkowe. 

 

Procedura postępowania nr 4 

w przypadku agresji ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego  

wobec nauczyciela 

 

Podstawy prawne: 

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 
1189) - art. 63 ust. 2. 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) -
 art. 99 pkt 5. 

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.) -- 
rozdział XXIX , art.216, art. 222-224 § 2, art. 226§ 1. 

Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 
2016 r., poz. 1654 ze zm.) - 4 § 2. 

1. W wypadku naruszenia nietykalności cielesnej, zastosowania przemocy 

fizycznej, czynnej napaści, znieważenia, zniesławienia (także przy pomocy 

środków masowego komunikowania) nauczyciela w związku z wypełnianiem 

przez niego obowiązków zawodowych, a także wymuszeniu na nim czynności 

przez rodzica, opiekuna prawnego ucznia lub innych osób dorosłych,  a także 

samego ucznia nauczyciel zgłasza sprawę na piśmie do dyrektora szkoły jako 

zobowiązanego do ochrony prawnej funkcjonariusza publicznego, którym jest 

nauczyciel. 

https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html
https://www.portaloswiatowy.pl/urlopy-i-zwolnienia-od-pracy-pracownikow-oswiaty/ustawa-z-26-stycznia-1982-r.-karta-nauczyciela-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-2215-10459.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_7_o_0_a_63_u_2_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-6-czerwca-1997-r.-kodeks-karny-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1950-9694.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-6-czerwca-1997-r.-kodeks-karny-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1950-9694.html#c_2_k_0_t_0_d_0_r_29_o_0_a_226_u_1_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-pazdziernika-1982-r.-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich.-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-969-9736.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-pazdziernika-1982-r.-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich.-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-969-9736.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-26-pazdziernika-1982-r.-o-postepowaniu-w-sprawach-nieletnich.-tekst-jedn.-dz.u.-z-2018-r.-poz.-969-9736.html#c_0_k_0_t_0_d_1_r_0_o_0_a_4a_g_0_u_0_p_0_l_0_i_0
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2. Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia policji oraz poinformowanie 

o zdarzeniu organu prowadzącego, a w przypadku ucznia ma obowiązek 

zawiadomienia policji lub sądu rodzinnego. Prowadzenie postępowania 

w sprawie popełnienia czynu karalnego należy do organów ścigania. Dyrektor 

po złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego przez osobę dorosłą 

nie prowadzi dochodzenia w szkole. 

3. Dyrektor w przypadku agresji ze strony ucznia: 

a) powiadamia ucznia i jego rodziców o naganności czynu i konsekwencjach 

wynikających z jego popełnienia, 

b) stosuje wobec ucznia konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły, 

c) zobowiązuje wychowawców klas do omówienia zdarzenia wraz 

z przypomnieniem uczniom norm i zasad obowiązujących w szkole oraz 

konsekwencji za postępowanie niezgodnie z nimi, 

d) omawia ze wszystkimi uczniami kwestie prawne dotyczące ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz konsekwencjach 

grożących uczniom za znieważenie nauczyciela, 

e) informuje uczniów i rodziców o działaniach, jakie podjęte zostały 

w stosunku do ucznia, który znieważył nauczyciela szkoły. 

f) Nauczyciel może także prywatnie zgłosić sprawę na policję, do sądu. 

Procedura postępowania nr 5 

w przypadku stwierdzenia cyberprzemocy w szkole 

 

Przez cyberprzemoc rozumie się następujące sytuacje: 

a) przemoc werbalną w sieci - wulgarne wyzywanie, poniżanie, nękanie, 

ośmieszanie, straszenie, szantaż, 

b) rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli ofiary, 

c) publikowanie i rozsyłanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających, 

kompromitujących osobę, 

d) podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli i działanie na jego niekorzyść. 

A. Procedura postępowania wobec ofiar cyberprzemocy  
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1.Ujawnienie przypadku cyberprzemocy. 

Osobą zgłaszającą fakt może być poszkodowany uczeń, jego rodzic, inni uczniowie, 

świadkowie zdarzenia, nauczyciele. Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek, 

procedura interwencyjna powinna obejmować: 

a) udzielenie wsparcia ofierze przemocy; 

b) zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia; 

c) wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia 

a) Nauczyciel/ inny pracownik szkoły posiadający wiedzę o zajściu powiadamia 

wychowawcę klasy, który następnie informuje o zajściu dyrektora i pedagoga/ 

psychologa. 

b) Dyrektor i pedagog szkolny, wspólnie z wychowawcą, dokonują analizy zdarzenia 

i planują dalsze postępowanie. 

c) W procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki, szczególnie na 

etapie zabezpieczenia dowodów i ustalenia tożsamości sprawcy. 

d) W przypadku złamania prawa, np. groźby karalne, propozycje seksualne, 

publikowanie nielegalnych treści itp. należy bezwzględnie skontaktować się z policją.  

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły. 

3. Reagowanie wobec ofiar cyberprzemocy. 

a) udzielanie wsparcia psychicznego; 

b) udzielenie porady w celu zniwelowania kolejnych przypadków cyberprzemocy; 

c) po zakończeniu interwencji należy sprawdzić, czy wobec ucznia są stosowane 

dalsze działania odwetowe ze strony sprawcy. 

B. Procedura postępowania wobec sprawcy przemocy 

1) Pedagog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę z uczniem - sprawcą 

przemocy. Jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać 

z każdym osobno. Nie należy konfrontować sprawcy i ofiar cyberprzemocy. 
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2) Należy powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowanie ucznia. 

3) Jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

a  uczeń nie zmienił dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powiadamia 

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli istnieją inne przejawy 

demoralizacji ucznia. 

 4) Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy przemocy.  

Podejmując decyzję o udzieleniu kary, należy wziąć pod uwagę: 

a) rozmiar i rangę szkody - czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający 

na dotarcie do niego wielu osobom (określa to rozmiar upokorzenia, jakiego doznała 

ofiara), 

b) czas trwania prześladowania - czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy 

incydent, 

c) świadomość popełnionego czynu - czy działanie było zaplanowane, a sprawca był 

świadomy, że wyrządza krzywdę, 

d) motywację sprawcy - należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem 

odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doznane prześladowanie, 

e) rodzaj rozpowszechnionego materiału. 

C. Działania wobec świadków zdarzenia/zgłaszających zdarzenie 

a) nie należy upubliczniać udziału świadków w sprawie, 

b) należy mieć na uwadze bezpieczeństwo świadka i nie narażać go na odwet ze 

strony sprawcy cyberprzemocy, 

c) niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą jako metody wyjaśnienia 

sprawy. 

D. Sporządzanie dokumentacji z zajścia 

a) Notatkę o zajściu sporządza pedagog szkolny na podstawie rozmów ze sprawcą 

zajścia, poszkodowanym i ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument 

powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział 

i opis ustalonego przebiegu zdarzeń. 
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b) Jeżeli rozmowa przebiegała w obecności świadka np. wychowawcy, powinien on 

podpisać notatkę po jej sporządzeniu. 

c) Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do 

dokumentacji. 

Procedura postepowania nr 6 

w przypadku stwierdzenia bullyingu w szkole 

1. Powiadomienie wychowawcy o zaobserwowaniu przez nauczyciela bądź 

ucznia (świadka) zachowań świadczących o szykanowaniu danego ucznia lub 

powiadomienie wychowawcy przez ofiarę bullyingu. 

2. Rozmowa wychowawcy i pedagoga ze sprawcą, ofiarą i świadkami zachowań 

świadczących o bullyingu. 

3. Postępowanie wobec sprawcy 

a) Rozmowy z wychowawcą i pedagogiem. 

b) Powiadomienie rodziców. 

c) Rozmowy z rodzicami, ewentualnie także w obecności dzieci, zmierzające 

do zmiany zachowania sprawcy (ukazanie wpływu postawy rodziców 

wobec dziecka na jego postawę wobec rówieśników) 

d) W razie potrzeby skierowanie do psychologa (psychoterapeuty) sprawcy 

i rodziców. 

e) Zadośćuczynienie sprawcy wobec ofiary i przeproszenie osobiste lub jeśli 

ofiara nie chce takiego kontaktu, publiczne (np. na forum klasy lub w formie 

listu). 

f) W razie potrzeby (np. trauma ofiary uniemożliwiająca jej wspólne 

funkcjonowanie ze sprawcą) zmiana klasy lub szkoły (postępowanie wg 

WZO). 

 

4. Postępowanie wobec ofiary 

a) Natychmiastowe przerywanie jakichkolwiek zachowań świadczących 

o przemocy (słowa, gesty, zachowania agresywne czynne i agresywne 

bierne, czyli np. nieuznawanie istnienia prześladowanego ucznia, 

ignorowanie go, pomijanie go). 
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b) Otoczenie prześladowanego ucznia umiejętną opieką (pomoc w wyrażaniu 

uczuć, potrzeb, wzmacnianie jego poczucia wartości, uwalniania się od 

lęku i zależności od sprawcy oraz od zgody na stosowanie przemocy 

wobec niego) przez wychowawcę, pedagoga i wszystkich uczących go 

nauczycieli. 

c) Współpraca z rodzicami – wsparcie i zaproponowanie skorzystania 

z pomocy psychologicznej dla dziecka i rodziców. 

d) Wykorzystanie pomocy ze strony tzw. neutralnych uczniów. 

e) Włączenie środowiska szkolnego w przeciwdziałanie przemocy. 

 

5. Postępowanie wobec świadków 

a) Zdiagnozować relację w grupie (np. przy użyciu ankiet) i dowiedzieć się 

jakie są potrzeby wszystkich dzieci (wychowawca lub pedagog). 

b) Omówienie sytuacji w klasie/grupie i roli wszystkich uczestników przemocy, 

by prawdziwie ocenić odpowiedzialność i krzywdę (wychowawca lub/i 

pedagog). 

 

Procedura postępowania nr 7 

wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze 

Dotyczy ucznia, u którego powtarzają i utrzymują się zachowania niepożądane, 

m.in. naruszanie zasad współżycia społecznego, niestosowanie się do poleceń 

nauczyciela i zakłócanie toku lekcji, wchodzenie w konflikty z rówieśnikami, 

niewywiązywanie się z obowiązków ucznia, akty przemocy i wandalizmu, 

zachowania wynikające z niepełnosprawności, chorób, zaburzeń, utrzymujące się 

objawy kryzysu psychicznego, zaobserwowane ślady samouszkodzeń. 

1. Nauczyciel dąży do przerwania i skorygowania bieżącego niepożądanego 

zachowania ucznia/ grupy uczniów (odnotowuje w dzienniku elektronicznym 

w zakładce „Uwagi”- wg Statutu Szkoły). Jeśli uczeń nadal nie reaguje w sposób 

pożądany, a jego zachowanie było trudne do skorygowania, nauczyciel po wpisaniu 

uwagi informuje rodzica przez e-dziennik. W razie konieczności stosuje Procedurę nr 4 

w przypadku agresji/ autoagresji. 
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2. Nauczyciel w dogodnych warunkach przeprowadza rozmowę z uczniem/ grupą 

uczniów. 

3. Nauczyciel informuje wychowawcę o problemie. 

4. Wychowawca koryguje zachowanie ucznia/ grupy uczniów, przeprowadzając 

z nim rozmowę  oraz wyciąga konsekwencje przewidziane przez Statut Szkoły. 

5. Wychowawca informuje rodziców/ prawnych opiekunów o zachowaniach 

niepożądanych dziecka na terenie szkoły lub zaobserwowanych śladach 

samookaleczeń czy symptomach kryzysu psychicznego. 

6. Wychowawca informuje pedagoga szkolnego/ pedagoga specjalnego/ 

psychologa w sytuacji, gdy zachowania niepożądane powtarzają się (w przypadku 

przemocy i wandalizmu - minimalnie 2 incydenty; w przypadku sytuacji 

regulowanych statutem - wg jego zapisów) lub utrzymują (zwłaszcza w przypadku 

niepełnosprawności, chorób, zaburzeń i kryzysów psychicznych).  

7. Pedagog/ pedagog specjalny/ psycholog z wychowawcą przeprowadzają 

rozmowę z uczniem/ grupą uczniów zobowiązującą do korekty zachowania (mogą 

m.in. podpisać z nim kontrakt - Załącznik nr 4, opracowują plan naprawczy, jeśli 

problem dotyczy grupy uczniów ). 

8. Pedagog wzywa do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów i razem 

z wychowawcą przeprowadza z nimi rozmowę, zobowiązując ich do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem. Wspólnie szukają rozwiązań problemu i ustalają pisemnie 

formy współpracy ( mogą m.in. podpisać kontrakt – Załącznik nr 5 ). 

9. W razie potrzeby organizuje się spotkanie rodziców/ prawnych opiekunów  

z zespołem wychowawczym dla danego ucznia w obecności dyrekcji szkoły. 

10. W przypadku  niedotrzymania ustaleń współpracy przez rodziców/ prawnych 

opiekunów i braku poprawy w zachowaniu ucznia dyrektor szkoły decyduje 

o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego za zgodą rodziców/ 

prawnych opiekunów (pouczenie, ostrzeżenie, przeproszenie pokrzywdzonego, 

przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonanie określonych prac porządkowych 

na rzecz szkoły). W przypadku braku ich zgody dyrektor kieruje sprawę do sądu 

rodzinnego na standardową ścieżkę postępowania.  

11. W przypadku gdy nieletni uczeń dopuścił się czynu zabronionego noszącego 

znamiona przestępstwa ściganego z urzędu pomija się punkt 10 niniejszej 
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procedury i bezpośrednio dyrektor zgłasza sprawę na policję lub do sądu 

rodzinnego. 

 

Procedura postępowania nr 8 

w przypadku popełnienia przez osobę nieletnią czynu karalnego na terenie 

szkoły 

Przypadek może dotyczyć ucznia, który dopuścił się czynu po ukończeniu lat 13, 

ale nie ukończył lat 17, bądź ucznia, który nie ukończył 18 r. ż., wówczas 

zastosowanie maja przepisy zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach 

nieletnich z dnia 26 października 1982 r., Dz.U. 1982., Nr 35, poz. 228, z późn. zm. 

Za czyn karalny uznaje się m.in. pobicie, napaść, dewastację mienia szkolnego lub 

cudzej własności, kradzież, wymuszanie, wyłudzanie, zastraszanie.  

A. Postępowanie wobec sprawcy przemocy lub innego czynu karalnego: 

1.Osoba będąca świadkiem czynu karalnego lub dostrzegająca zagrożenie 

niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły. 

2.Dyrektor ustala okoliczności  czynu oraz ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Dyrektor wyznacza osoby, które winny zatrzymać sprawcę i przekazać go (o ile 

jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi/psychologowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor niezwłoczne powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

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

6. Dyrektor zajmuje się zabezpieczeniem ewentualnych dowodów przestępstwa lub 

przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazuje je policji (np. sprawca 

rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś 

przedmiot pochodzący z kradzieży). Dyrektor nie dokonuje czynności 

zarezerwowanych dla policji, m.in. przesłuchiwania i przeszukiwania. 

7.Sporządzenie notatki ze zdarzenia i podjętych działań - Załącznik nr 3.  
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Dalsze postępowanie z uczniem wg punktów od 5 do 9 „Procedury postępowania nr 

4 w sytuacji agresji/ autoagresji ucznia wobec ucznia lub dorosłego pracownika 

szkoły”  

lub odpowiednio pkt. 8-11 „Procedury postępowania nr 7 wobec ucznia 

sprawiającego trudności wychowawcze” . 

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

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, w przypadku kiedy ofiara doznała 

obrażeń wg Procedury postępowania nr 1 w przypadku udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia. 

4. Dyrektor wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia.  

5.Udzielenie wsparcia psychologicznego. 

C. Postępowanie w przypadku  wyłudzania, wymuszania, kradzieży 

1.Bezzwłoczne podjęcie przez pracownika, który otrzymał zgłoszenie lub był 

świadkiem czynu, działań mających na celu powstrzymanie sprawcy. 

2.Powiadomienie dyrektora przez osobę, która wykryła czyn. 

3.Zażądanie, aby wskazany uczeń pokazał zawartość plecaka szkolnego oraz kieszeni 

we własnej odzieży lub przekazał skradzioną, wymuszoną, wyłudzoną rzecz, 

w obecności innej dorosłej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga/ psychologa 

szkolnego/ dyrektora/ innego pracownika szkoły. 

Uwaga:  

a) Samodzielnego przeszukania plecaka i odzieży ucznia może dokonać tylko policja! 

b) W przypadku gdy zgłoszenie podejrzenia popełnienia kradzieży, wymuszenia 

lub wyłudzenia dokonane jest przez innego ucznia/ rodziców/ opiekunów 

prawnych, nauczyciel/ inny pracownik szkoły informuje o tym pedagoga szkolnego. 
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Pedagog ustala okoliczności zdarzenia, świadków, sprawcę, sporządza notatkę 

dotyczącą sprawy, następnie o wynikach informuje wychowawcę i dyrektora 

szkoły. 

4.Zabezpieczenie dowodów i przekazanie ich policji. 

5.Dyrektor wyznacza osobę, która przekazuje sprawcę czynu pod opiekę pedagoga/ 

psychologa szkolnego lub samego dyrektora szkoły. 

6.Ustalenie we współpracy z pedagogiem szkolnym okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

7.Dyrektor wzywa rodziców/ opiekunów prawnych sprawcy na rozmowę.  

8.Sporządzenie notatki ze spotkania z określeniem sposobu zadośćuczynienia 

przez sprawcę wobec poszkodowanego. 

9. Dyrektor informuje o zdarzeniu policję. 

10. Wyciagnięcie konsekwencji zgodnie z zapisami w statucie szkoły. 

 

Procedura postępowania nr 9 

w przypadku przyniesienia przez ucznia na teren szkoły  

niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi 

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu. W przypadku jego 

odmowy powiadomienie dyrektora szkoły, który zawiadamia policję. 

W razie potrzeby „Procedura postępowania nr 4 w przypadku agresji/ autoagresji 

ucznia wobec ucznia lub dorosłego pracownika szkoły” 

2. Zabezpieczenie przedmiotu i powiadomienie wychowawcy o zdarzeniu. 

3. Wychowawca wzywa rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, oddaje im 

zabezpieczony przedmiot, informując o konsekwencjach jego posiadania na terenie 

szkoły. 

4. Wyciągnięcie konsekwencji według zapisów w Statucie Szkoły. 

Procedura postępowania nr 10 
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w przypadku stwierdzenia znalezienia w szkole u substancji psychoaktywnych. 

Za substancje psychoaktywne uważa się m. in.: alkohol, papierosy, narkotyki, 

dopalacze. 

1. Zachowując szczególne środki ostrożności, zabezpieczyć substancję przed 

dostępem do niej uczniów oraz ewentualnym  jej zniszczeniem 

2.Powiadomić dyrektora szkoły, który następnie ( w przypadku alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy) powiadamia policję. 

3.Ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy. 

4.Przekazać policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej 

sytuacji. 

 

A.  W sytuacji palenia papierosów na terenie szkoły przez uczniów 

1. Zgłoszenie faktu palenia papierosów wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca powiadamia o sytuacji rodziców/ prawnych opiekunów wpisem  

w dzienniku elektronicznym. 

3. Wychowawca i pedagog przeprowadzają z uczniem rozmowę dyscyplinującą 

i profilaktyczną. Informują ucznia o konsekwencjach palenia tytoniu przez osoby 

niepełnoletnie. 

4. W przypadku powtarzającego się palenia papierosów uczeń kierowany jest na 

rozmowę do dyrektora szkoły. 

5. Wyciagnięcie konsekwencji zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.  

B. W sytuacji rozpoznania u ucznia stanu odurzenia narkotykami, dopalaczami 

lub alkoholem 

1.Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie.  

2.Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki szkolnej w celu udzielenia mu niezbędnej 

pomocy medycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie. Według Procedury 

postępowania nr 1 w przypadku udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W sytuacji jej nieobecności przekazać ucznia pod opiekę pedagoga szkolnego. 
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2.Powiadomić wychowawcę klasy ucznia. 

3.Powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego, dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

4.Powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o konieczności niezwłocznego 

przybycia do szkoły. 

5.Rozmowa z rodzicami/ prawnymi opiekunami (zobowiązanie rodziców do udzielenia 

pomocy dziecku, wsparcie psychologiczne, wskazanie instytucji udzielających pomocy, 

placówek specjalistycznych, ośrodków terapeutycznych). 

Sporządzenie notatki ze zdarzenia oraz przeprowadzonej rozmowy - Załącznik nr 3 

6.Wyciagnięcie konsekwencji wychowawczych zgodnie ze Statutem Szkoły. 

7.Podjęcie dalszych działań przeciwdziałających demoralizacji ucznia zgodnie ze 

Statutem Szkoły oraz programem wychowawczo- profilaktycznym.  

8. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły ,dyrektor 

szkoły powiadamia policję oraz sąd rodzinny. 

9. Jeżeli incydent się powtarza, a deklarowana współpraca rodziców nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o pogłębiającej 

się demoralizacji ucznia. 

C. W przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających. 

1.Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie.  

2.Powiadomić pedagoga/ psychologa szkolnego. 

3.Powiadomić dyrektora szkoły. Dyrektor powiadamia policję. 

4.Zażądać od ucznia w obecności innej osoby dorosłej/ pedagoga/ dyrektora 

przekazania posiadanej substancji lub pokazania zawartości plecaka oraz 

zawartości kieszeni.  

5.Podjąć próbę ustalenia, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. 

6.Zabezpieczyć substancję. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, należy ją 

zabezpieczyć i czekać na przyjazd policji. Nie podejmuje się żadnych działań 

związanych z dostarczeniem zabezpieczonej substancji na najbliższy posterunek. 

7.Powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji. 

8.Niezwłocznie wezwać rodziców/ opiekunów prawnych do szkoły na 

rozmowę w obecności ucznia. 
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9. Sporządzić notatkę - Załącznik nr 3. 

10.W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami wychowawczymi 

lub profilaktycznymi zgodnie ze Statutem Szkoły oraz programem 

wychowawczo - profilaktycznym. 

D. W sytuacji znalezienia na terenie szkoły podejrzanej substancji, 

przypominającej narkotyk  

1.Zachowując środki ostrożności, zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej 

uczniów oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 

2. Ustalić, jeżeli to możliwe, do kogo należy znaleziona substancja. 

3.Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. 

4.Dyrektor szkoły powiadamia policję. 

5.Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję oraz 

zebrane informacje dotyczące zaistniałej sytuacji. 

6.Sporządzić notatkę - Załącznik nr 3. 

Procedura postępowania nr 11 

w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie ucznia 

(procedura Niebieskiej Karty) 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej, informuje 

o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/ psychologiem szkolnym 

przeprowadza rozmowę z uczniem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu 

wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do 

rozpoznania sprawy. 

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem wzywa rodziców/ opiekunów prawnych 

ucznia do stawienia się w szkole na rozmowę. Informuje o podejrzeniu stosowania 

przemocy wobec ucznia i konsekwencjach takiego postepowania oraz wskazuje 

formy pomocy. 

4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, która podpisują również 

rodzice ucznia. 
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5. Jeżeli podejrzenia się potwierdzają, rodzice odmawiają współpracy oraz istnieje 

uzasadniona obawa, że uczeń jest ofiarą przemocy, pedagog informuje policję i sąd 

rodzinny. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach 

niezwłocznie informuje kuratora sądowego. 

6. W uzasadnionych przypadkach pedagog/ psycholog szkolny uruchamia procedurę 

założenia tzw. Niebieskiej Karty. 

 

Procedura postępowania nr 12 

w przypadku wystąpienia niepokojących zachowań seksualnych  

uczniów w szkole 

 

1. Procedura wobec sprawcy 

 

a) Powiadomienie przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły wychowawcy 

klasy i/ lub pedagoga/ psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących 

zachowań seksualnych uczniów w szkole (gdy uczeń przekazuje 

nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach seksualnych innego 

ucznia, konieczne jest zapewnienie mu anonimowości w celu uniknięcia 

ewentualnej przemocy/ odwetu). 

b) Przeprowadzenie przez wychowawcę i pedagoga/  psychologa szkolnego 

rozmowy z uczniem oraz poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu rodziców/ 

opiekunów prawnych ucznia. 

c) Zobowiązanie rodziców przez wychowawcę lub pedagoga/ psychologa 

szkolnego do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz ustalenie z nimi 

dalszego postępowania w przypadku gdy rozmowa z uczniem okazuje się 

niewystarczająca do zmiany jego zachowania. 

d) W sytuacji, kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie 

do stawienia się w szkole, a szkoła wykorzystała dostępne jej metody 

oddziaływań i zachowanie ucznia nie zmienia się, następuje pisemne 

powiadomienie przez dyrektora szkoły wydziału rodzinnego i nieletnich sądu 

rejonowego oraz wydziału ds. nieletnich policji. 

e) Powiadomienie przez pedagoga/psychologa szkolnego, w porozumieniu 

z dyrektorem, najbliższej jednostki policji (po uprzednim zawiadomieniu 
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o zajściu rodziców/opiekunów prawnych ucznia), w przypadku, gdy 

zachowanie ucznia świadczy o możliwości popełnienia przez niego 

przestępstwa (np. gwałtu); sporządzenie notatki służbowej na temat całego 

zdarzenia przez pedagoga/ psychologa szkolnego. 

 

1. Procedura wobec ofiary 

 

a) Po zgłoszeniu przemocy psychicznej wobec konkretnego ucznia zapewnienie 

ofierze pierwszej pomocy (jeśli jest taka potrzeba) i psychicznej – miejsca 

ciszy i bezpieczeństwa, rozmowy z pedagogiem/psychologiem. 

b) Powiadomienie dyrektora szkoły. 

c) Powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji. 

d) Rozmowa pedagoga z rodzicami ofiary. 

e) Wsparcie psychologiczne dziecka i rodziców.  

f) Objęcie dziecka stałą opieką pedagoga, wychowawcy i nauczycieli uczących 

dziecko. 

Procedura postępowania nr 13 

w przypadku podejrzenia uzależnienia od komputera  

lub siecioholizmu/ innych uzależnień behawioralnych 

1. Zgłoszenie podejrzenia siecioholizmu do wychowawcy ucznia na podstawie 

obserwacji zachowań dziecka – m.in. nieangażowaniu się w życie klasy, 

załamaniu relacji rówieśniczych, gorszych wynikach w nauce, senności, 

irytacji, depresji, zaniedbywaniu codziennych czynności, poświęcaniu wolnych 

chwil na kontakt online. 

2. Rozmowa wychowawcy i pedagoga z uczniem zmierzająca do rozpoznania 

przyczyn pojawiających się zachowań, uświadomienie skutków nadmiernego 

korzystania z zasobów internetowych. 

3. Nawiązanie współpracy z rodzicami (wywiad na temat przyczyn zachowań 

dziecka, ocena stanu zagrożenia nałogiem, ustalenie ścieżki rozwiązania 

problemu – z udziałem specjalistów (lekarzy, terapeutów) lub bez (tylko na 

terenie szkoły), nakłonienie do specjalistycznej diagnozy dziecka przez 

psychologa. 



27 
 

4. Zapewnienie dziecku komfortu psychicznego w szkole w trakcie wsparcia, 

powiadomienie wszystkich uczących o problemie (wychowawca/ pedagog/ 

psycholog szkolny). 

5. W przypadku zdiagnozowania przez psychologa uzależnienia od internetu 

dziecko powinno zostać skierowane, we współpracy z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi, do placówki specjalistycznej oferującej program terapeutyczny. 

6. Jeśli świadkami problemu są rówieśnicy dziecka, należy im w rozmowie 

zwrócić uwagę na negatywne aspekty nadmiernego korzystania z zasobów 

Internetu oraz zaapelować o wsparcie dziecka dotkniętego problemem. 

 

Procedura postępowania nr 14 

postępowanie w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego 

 

1. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność osób realizujących zadania: 

 Nauczyciel- odnotowuje każdą nieobecność uczniów na zajęciach 

w e-dzienniku. 

 Wychowawca ustala przyczyny dłuższej nieobecności i zgłasza do pedagoga 

przypadki dłuższej absencji. 

 Pedagog po rozpoznaniu sytuacji wspólnie z wychowawcą podejmuje 

stosowne działania. 

 Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego. 

 

Realizacja procedury: 

1. Wychowawca przeprowadza z uczniem w obecności rodzica rozmowę 

dyscyplinującą, zobowiązującą go do systematycznego uczęszczania na 

zajęcia. Informuje rodzica o dalszych działaniach szkoły w przypadku braku 

poprawy frekwencji. 

2. Fakt odbycia rozmowy z uczniem i rodzicem nauczyciel dokumentuje wpisem 

do e-dziennika 

3. Jeżeli frekwencja ucznia nie ulega poprawie, nauczyciel powiadamia o tym 

fakcie pedagoga szkolnego. 

4. W porozumieniu z wychowawcą pedagog szkolny wzywa (telefonicznie lub 

pisemnie) rodziców/ prawnych opiekunów do szkoły i przeprowadza rozmowę 
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diagnozującą sytuację rodzinną ucznia. Pedagog sporządza notatkę służbową 

z rozmowy. 

5. W przypadku braku zainteresowania ze strony rodzica lub braku poprawy 

dyrektor szkoły kieruje pisemne upomnienie. 

6. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, 

dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do 

organu egzekucyjnego, jakim jest gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej 

obowiązku szkolnego jest grzywna. Pedagog szkolny w porozumieniu 

z dyrektorem pisemnie informuje Sąd Rodzinny o dalszym uchylaniu się 

ucznia od obowiązku szkolnego. 

 

Procedura postępowania nr 15 

w przypadku samowolnego opuszczenia klasy, ucieczki z lekcji, wagarów  

1. Nauczyciel stwierdzający fakt samowolnego opuszczenia klasy, ucieczki ucznia 

z lekcji lub wagarów jak najszybciej informuje o tym wychowawcę klasy i zaznacza 

w dzienniku elektronicznym nieobecność ucznia. 

2. Wychowawca niezwłocznie informuje o w/w sytuacji rodziców/ prawnych 

opiekunów ucznia telefonicznie lub za pośrednictwem e-dziennika. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę wychowawczą z uczniem, próbując ustalić 

powód zdarzenia. 

4. Wychowawca wzywa rodziców/ opiekunów prawnych ucznia na rozmowę do 

szkoły i wspólnie ustalają, jakie działania należy podjąć w celu wyeliminowania tych 

zachowań u ucznia. 

5. W przypadku, gdy zachowania się powtarzają, wychowawca zgłasza problem 

pedagogowi szkolnemu, który włącza się w proces wychowawczy w celu pomocy 

w wyeliminowaniu zjawiska. 

6. Jeśli uczeń nadal wagaruje, a rodzice odmawiają współpracy dyrektor szkoły 

zgłasza ten fakt do sądu rodzinnego. 

Procedura postępowania nr 16 

w przypadku poprawy frekwencji 
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W celu poprawy frekwencji uczniów podejmuje się następujące działania: 

1. W szkole systematycznie monitorowana jest frekwencja uczniów (adnotacje 

w e-dzienniku) 

2. Przestrzega się terminu usprawiedliwiania nieobecności wg Statutu Szkoły 

rodzic/prawny opiekun usprawiedliwia nieobecność do siedmiu dni po 

powrocie ucznia do szkoły poprzez zakładkę „Usprawiedliwienia” 

w e- dzienniku. Rodzic usprawiedliwiając, nie musi podawać przyczyny 

nieobecności dziecka. Nauczyciele przedmiotów monitorują uczniów 

opuszczających notorycznie lekcje z danego przedmiotu lub dni, w których 

wyznaczona jest kartkówka bądź sprawdzian. 

3. Wychowawca minimalnie 1 raz w miesiącu sprawdza frekwencję wszystkich 

uczniów z rozróżnieniem na poszczególne przedmioty. Jeżeli absencja 

uczniów jest niepokojąca – zgłasza ten fakt pedagogowi szkolnemu. 

4. Uczniowie z frekwencją miesięczną powyżej 95% (włączając brak spóźnień) 

nagradzani są pochwałą wpisaną do dziennika. 

5. Uczniowie uczęszczający na zajęcia dodatkowe na terenie szkoły z frekwencją 

miesięczną powyżej 95%, nagradzani pochwałą wpisaną do dziennika. 

6. Pojedyncze nieobecności w danym dniu usprawiedliwiane są wyłącznie po 

uprzednim zwolnieniu przez rodzica poprzez e-dziennik lub telefonicznie do 

sekretariatu szkoły. Brak wcześniejszego zwolnienia dziecka przez rodzica 

zostaje uznane jako samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia i oznaczone 

zostaje jako „nieobecność nieusprawiedliwiona”. 

7. Spóźnienie ucznia na lekcję może być usprawiedliwione wyłącznie przez  

pracownika szkoły (nie dotyczy pierwszej lekcji z planu lekcji). 

8. Nieobecności na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

powinny być usprawiedliwiane przez rodzica. 

9. Rodzice dzieci nadmiernie opuszczających lekcje są informowani 

o konsekwencjach prawnych i administracyjnych. 

10. W przypadku  nierealizowania obowiązku szkolnego stosuje się Procedurę 

postępowania nr... w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego 

 

Procedura postępowania nr 17 
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w przypadku używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w szkole 

 

Podczas zajęć szkolnych oraz przerw decyzją Rady Rodziców uczniów 

obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych. Urządzenia powinny być wyłączone i schowane do 

szafki ucznia. Uczeń może używać telefonu na terenie szkoły tylko 

w wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.  

1.Przed wejściem do szkoły uczeń wyłącza telefon, chowa do szafki, włącza go 

dopiero po wyjściu ze szkoły.  

Jeśli uczeń nie stosuje się do ustalonych zasad wówczas: 

a) nauczyciel  żąda oddania telefonu, 

b) uczeń wyłącza telefon w obecności nauczyciela, 

c) nauczyciel odbiera wyłączony  telefon/urządzenie i oddaje w depozyt 

kierownikowi gospodarczemu (włożony do woreczka z naklejoną kartką, 

z imieniem i nazwiskiem oraz klasą) 

d) nauczyciel powiadamia rodzica/opiekuna prawnego, który osobiście zgłasza 

się po odbiór telefonu/ urządzenia, 

f) nauczyciel wyciąga konsekwencje z zachowania wg Statutu Szkoły  

g) w przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu/urządzenia nauczyciel 

niezwłocznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów wpisem do 

e-dziennika lub telefonicznie, jak również odnotowuje ten fakt w zakładce 

„Uwagi”. 

 

2.Uczniom nie wolno nagrywać przebiegu lekcji oraz robić zdjęć w jej trakcie 

bez zgody nauczyciela. Rażące naruszanie przez ucznia zakazu zobowiązuje 

wychowawcę do poinformowania pedagoga szkolnego i rodziców/ opiekunów 

prawnych w celu przeprowadzenia rozmowy i ustalenia konsekwencji wg 



31 
 

Statutu Szkoły.  

3.W sytuacji naruszenia godności nauczyciela poprzez nagrywanie go lub 

fotografowanie bez jego zgody lub podobnych działań w stosunku do innych 

pracowników szkoły, koleżanki lub kolegi, wychowawca niezwłocznie 

zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz informuje o ustalonym 

terminie spotkania z dyrektorem szkoły i przedstawicielem policji. 

4.Dyrektor szkoły składa na komisariacie zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa i kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy 

i podjęcie dalszego postępowania. 

Procedura postępowania nr 18 

w przypadku organizowania zastępstw 

1.Wicedyrektor szkoły jest odpowiedzialny za wyznaczenie zastępstw doraźnych za 

nieobecnych nauczycieli. W przypadku nieobecności wicedyrektora szkoły obowiązek 

ten przejmuje dyrektor. 

2.Nauczyciel jest zobowiązany do wypełnienia zastępstwa w sposób najbardziej 

rzetelny. W przypadku niemożliwości wykonania przez nauczyciela zastępstwa, 

zgłasza to wicedyrektorowi. 

3.Godziny nieobecnego nauczyciela obsadza się zastępstwami według następującej 

hierarchii: 

a) Klasy IV-VIII 

-nauczyciel tego samego przedmiotu, 

-wychowawca danej klasy, 

-nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, 

-pedagog szkolny- godziny wychowawcze, 

-nauczyciel uczący w tej klasie, 

-inny nauczyciel, który nie ma w tym czasie lekcji, 

-wychowawca świetlicy lub wychowawca bibliotekarz 

b) Klasy I-III 

-nauczyciel kształcenia zintegrowanego lub edukacji wczesnoszkolnej uczący w tym 

samym pionie, 
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-przy dłuższej nieobecności oraz ze względu na specyfikę nauczania nauczyciel 

zastępujący przejmuje zastępstwa na kolejne dwa lub trzy dni, 

-wychowawca świetlicy lub nauczyciel bibliotekarz, 

-inni nauczyciele, którzy w tym czasie nie mają lekcji. 

c) W świetlicy szkolnej: wychowawcy świetlicy 

d) Za nauczyciela biblioteki, pedagoga nie będą wyznaczane zastępstwa. 

e) W sytuacjach nagłych zastępstwo może przejąć dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

f) Za nauczycieli specjalistów, prowadzących zajęcia rewalidacyjne, pozalekcyjne, 

oraz koła przedmiotowe nie będą wyznaczone zastępstwa. 

4.Nauczyciel na zastępstwie realizuje w miarę możliwości treści programowe 

przedmiotu, na który objął zastępstwo. W przypadku niemożliwości realizuje treści 

swojego przedmiotu. 

 -nauczyciel bibliotekarz realizuje na zastępstwach treści według zatwierdzonego 

planu pracy nauczyciela biblioteki na dany rok szkolny, 

-pedagog szkolny na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy realizuje treści 

wynikające z programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły i planu pracy 

pedagoga szkolnego, 

-wychowawcy świetlicy realizują zadania opiekuńczo- wychowawcze z planu pracy 

wychowawcy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny oraz wybrane zadania ujęte 

w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły. 

5. Nauczyciel, któremu przydzielono zastępstwo doraźne powinien: 

a) Dokonać zapisu w dzienniku elektronicznym lub innym w zakresie tematu lekcji, 

frekwencji uczniów i potwierdzić to podpisem. 

b) Nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela przejmuje jego dyżur. W 

przypadku zbieżności dyżurów zostanie wyznaczone zastępstwo za dyżur. 

6.Dopuszcza się odwoływanie pierwszych lekcji i zwalnianie z ostatnich 

z wyprzedzeniem jednodniowym. Odpowiedzialność za zapowiadanie uczniom tych 

zmian ponosi wychowawca klasy. 

7.Odpowiedzialność za przekazywanie informacji o zwolnieniu uczniów ponosi 

wychowawca klasy.  
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8.Świetlica szkolna może przejąć ewentualne czynności opiekuńcze nad klasą, grupa 

lub pojedynczymi uczniami w ramach swojej pracy. 

Procedura postępowania nr 19 

w przypadku oddalenia się ucznia od grupy w czasie wycieczki/ imprezy 

szkolnej/ pozaszkolnej 

 

1. Opiekun grupy/ kierownik wycieczki ustala okoliczności oddalenia i podejmuje 

natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia: 

a) poza miejscem zamieszkania- poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki, 

a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu; 

b) w miejscu zamieszkania- opiekun grupy telefonicznie informuje dyrekcję szkoły, 

która deleguje osobę do doprowadzenia grupy do szkoły, a opiekun podejmuje 

poszukiwania. 

2. Po odnalezieniu ucznia opiekun grupy/ kierownik wycieczki: 

a) wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji; 

b) uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania; 

c) jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela 

uczniowi upomnienia; 

d) jeśli oddalenie było świadome– przypomina regulamin wycieczki i informuje ucznia 

o wszczęciu wobec niego statutowych czynności dyscyplinujących; 

e) informuje rodziców opiekunów prawnych ucznia 

3. Jeśli poszukiwania ucznia są bezskuteczne, opiekun/ kierownik grupy informuje 

policję, dyrektora szkoły i rodziców/ prawnych opiekunów. 

4. Opiekun grupy/kierownik wycieczki sporządza notatkę ze zdarzenia- Załącznik nr 3 

Procedura postępowania nr 20 

 w przypadku stwierdzenia ubóstwa materialnego ucznia 
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1. Obserwacja oddziału klasowego przez wychowawcę i innych nauczycieli 

w różnych sytuacjach klasowych (w szkole, na wycieczkach, udziału klasy 

w różnych akcjach, inicjatywach, w razie potrzeby przeprowadzenie ankiety 

wśród uczniów) 

2. Dyskretne przeprowadzenie przez wychowawcę wywiadu z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi, uzyskiwanie informacji pośrednio – od innych osób lub 

instytucji na temat sytuacji materialnej ucznia i jej przyczyn. 

3. Powiadomienie pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły o zaobserwowanej 

sytuacji ubóstwa dziecka.  

4. Wspólne podjęcie działań uzupełniających i łagodzących bieżące braki, pomoc 

w zaspokajaniu najbardziej podstawowych potrzeb, np.: 

-rzeczowych (wyprawki szkolnej, książek, ubrań); 

-zapewnienie bezpłatnego ciepłego posiłku (obiadu) we współpracy 

z ośrodkiem pomocy społecznej 

 

Należy zadbać o takt i delikatność w świadczeniu tego typu pomocy dla 

komfortu psychicznego osób otrzymujących wsparcie. 

5.Współpraca z PPP – skierowanie dziecka na diagnozę w razie potrzeby (gdy 

ciężka sytuacja materialna może być przyczyną trudności w nauce.) 

6.  Stwarzanie szans i możliwości na przyszłość (współpraca z innymi podmiotami 

świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, m.in. z kuratorem 

rodzinnym, sądem rejonowym, policją, placówkami służby zdrowia, placówkami 

upowszechniania kultury, organizacjami pozarządowymi - organizowanie różnych 

akcji charytatywnych, loterii, pozyskiwanie darowizn na rzecz dzieci i rodzin 

biednych, sponsorów umożliwiającym dofinansowania płatnych wycieczek, różnych 

wyjść i wyjazdów organizowanych przez szkołę). 

Wsparcie rodziców/opiekunów przez skierowanie do placówek i instytucji 

udzielających pomocy materialnej i psychologicznej. 

 

Załącznik nr 2  

Rzeszów, dnia……………………………. 

 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych  



35 
 

o stanie zdrowia ucznia 

 

Stan zdrowia mojego dziecka……………………………………(imię i nazwisko), 

ucznia/ uczennicy kl….WYMAGA/ NIE WYMAGA specjalnego postępowania i 

oświadczam, że niezwłocznie powiadomię, gdy sytuacja się zmieni. 

 

 

Data…………………………..                                Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

                                                                           

……………………………………………… 

 

Załącznik nr 3 

Karta  zdarzenia 

Data zdarzenia: …………………………... 

Godzina zdarzenia: ………………………. 

Dotyczy ucznia/ uczniów: 

Osoby uczestniczące w zdarzeniu: 

 

Krótki opis zdarzenia: 

 

 

 

Zastosowane procedury: 

   

Osoby poinformowane o zdarzeniu: 

 

Ustalenia jakie działania zostaną podjęte (jakie konsekwencje lub formy dalszej 

interwencji): 
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Podpis osoby sporządzającej notatkę: 

Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu: 

 

Załącznik 4  

Data…….. 

 

Kontrakt z uczniem 

zawarty na okres………………………….. 

 

1.Ja (imię i nazwisko) …………………………………………..mam prawo się złościć. 

2.Gdy czuję się zdenerwowany czy zły, mogę: 

- 

- 

- 

- 

3. Jednak nie wolno mi: 

-nikogo uderzyć, także i siebie, 

-niszczyć rzeczy swoich, wspólnych i innych osób, 

- 

- 

Jeżeli zrobię coś z punktu 3, mogę ponieść następujące konsekwencje:: 

- 

- 

Podpis ucznia: 

Podpisy nauczycieli: 

 

Załącznik nr 5  

Rzeszów dn…………….. 

 

Kontrakt między szkołą a rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia  
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Ideą powstania kontraktu jest skoordynowanie działań szkoły i rodziców/opiekunów 

prawnych, w celu osiągnięcia pożądanych efektów wychowawczych i dydaktycznych. 

1. Szkoła oferuje: 

-objęcie nauczaniem dzieci o różnych możliwościach intelektualnych w jednym 

zespole klasowym, 

-indywidualizację treści, metod i form nauczania według potrzeb ucznia i 

możliwości nauczyciela, 

-wdrażanie do prawidłowych zachowań w zakresie kontaktów interpersonalnych i 

radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w tym w sytuacjach trudnych 

oraz zagrażających bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu ucznia i/lub 

innych osób. 

2. Szkoła oczekuje od rodziców/prawnych opiekunów: 

-współpracy z personelem szkolnym m.in. wychowawcą, nauczycielami, 

specjalistami, pedagogiem szkolnym, innymi pracownikami, 

-w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów nauczania  i wychowania podjęcia 

działań w kierunku zapewnienia uczniowi dodatkowej niezbędnej pomocy 

terapeutycznej, 

-informowania o aktualnej sytuacji zdrowotnej ucznia (np. o chorobach, 

przyjmowanych lekach, pobytach w szpitalu) oraz korzystaniu przez ucznia z 

danej formy terapii, 

-informowania na bieżąco o zmianach w zachowaniu dziecka ( oraz podania 

sposobu postępowania w zaistniałych zachowaniach trudnych ucznia, jeśli taki 

został ustalony na zewnątrz szkoły) 

- współpracy w opracowaniu i realizowaniu zindywidualizowanego sposobu 

postępowania w przypadku zachowań niepożądanych.  

 

Podpis nauczycieli:                                                     Podpis rodzica/ prawnego 

opiekuna:    

Adresy i telefony instytucji oferujących bezpłatną  pomoc  dla dzieci i ich rodzin w sytuacjach 

kryzysowych w tym pomoc w przezwyciężaniu uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży 

Pomoc ogólnopolska 

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy” 

tel. 800 800 605 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka ( w tym dyżury psychologów w języku ukraińskim i 

rosyjskim) 

tel. 800 12 12 12 
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Bezpłatna ogólnopolska linia wsparcia dla małżonków, rodzin, młodzieży i opiekunów ( Fundacja 

Auxilium) 

Tel. 800 800 607 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"    Al. Jerozolimskie 155 02-

326 Warszawa 

tel. 800 120 002 

e-mail: biuro@niebieskalinia.info 

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących i zażywających narkotyki 

tel.  801 14 00 68 

porady i konsultacje on-line pomoc@pomaranczowalinia.pl. 

Miasto Rzeszów 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie                              ul. Rejtana 3 35 – 326 

Rzeszów 

tel. 017 748 38 00 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień                                                                      ul. Lucjana 

Siemieńskiego 17 35 – 203 Rzeszów 

tel.17 861 16 40 

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS    Rzeszów, ul. Skubisza 

„Pingwina” 4 35- 207 Rzeszów 

tel. 017-863 53 89 

SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie                        ul. Kochanowskiego 17 35 

– 201 Rzeszów 

tel. 017 858 11 81 

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie                                                              ul. Jagielońska 13 35-959 

Rzeszów 

tel. dyżurny KMP 47 82 133 10 

fax: 47 82 133 19 

email: kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl 

Karan. Katolicki Ruch Antynarkotyczny. Stowarzyszenie. Odział ul. Fryderyka Szopena 17, 35-330 

Rzeszów 

tel. 17 862 13 14 

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 – Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży ul. Hetmańska 

121 

tel. 17 853 52 82 do 85 wew. 358 

mailto:biuro@niebieskalinia.info
mailto:kmp.rzeszow@rz.policja.gov.pl
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Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - Poradnia Zdrowia 

Psychicznego Dzieci i Młodzieży                                                                ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów 

Telefon do rejestracji: 178 664 392 

Telefon: 178 664 392 

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                 

ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów 

Telefon do rejestracji: 178 538 989 

Telefon: 178 509 058 

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil                                           ul. Unii Lubelskiej 6/8 

35 – 016 Rzeszów 

email: fundacja.profil@gmail.com 

Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Rzeszów EZRA UKSW          ul. Podwisłocze 21 35 – 309 

Rzeszów 

rejestracja.rzeszow@ezrauksw.pl 

tel: 576-540-777 

 

mailto:fundacja.profil@gmail.com

