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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH SZKOLNYCH  

ORAZ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ 

 

A. SYTUACJA SZKOLNA 

 

I   Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji wypadku, któremu uległ uczeń   

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował lub któremu zgłoszono wypadek 

ucznia, reaguje, udzielając natychmiastowej pomocy, z wykorzystaniem z apteczki 

znajdującej się w sekretariacie szkoły, oraz wzywa pielęgniarkę szkolną, jeśli stan 

ucznia tego wymaga, lub kontaktuje ucznia z pielęgniarką w jej gabinecie,                                

a pielęgniarka udziela fachowej pomocy przedmedycznej.   

(Pierwsza pomoc przedmedyczna – zespół czynności wykonywanych w razie 

wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia 

poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe 

będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.)  

2. Pracownik szkoły powiadamia niezwłocznie o wypadku pedagoga szkolnego  

i dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel lub pielęgniarka powiadamia o wypadku rodziców/opiekunów 

prawnych ofiary.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni decydują o dalszym leczeniu dziecka.  

5. W razie potrzeby pielęgniarka, dyrektor szkoły lub nauczyciel zawiadamia 

pogotowie ratunkowe o konieczności przyjazdu do poszkodowanego ucznia. 

6. Jeśli bezpośrednio po wypadku pielęgniarka szkolna jest nieobecna (np. zakończyła 

dyżur w danym dniu) lub brak jest możliwości szybkiego skontaktowania się z nią 

(np. wykonuje inne czynności służbowe), niemożliwe jest skontaktowanie się  

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia lub nie są oni w stanie przybyć szybko 

do szkoły, dyrektor szkoły* wzywa pogotowie ratunkowe. 

7. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) – pielęgniarka lub dyrektor 

szkoły* wzywa karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców/ 

opiekunów prawnych. 

8. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy lekarskiej, ale bez możliwości 

udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrekcję. 

9. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zgłasza wypadek do Rejestru wypadków 

uczniów. 

10. Szkolny inspektor bhp, na polecenie dyrektora szkoły, ustala okoliczności wypadku  

i wszczyna postępowanie powypadkowe. 

 

II  Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji, gdy uczeń zgłasza złe 

samopoczucie 

1. Nauczyciel, który został powiadomiony o złym samopoczuciu ucznia, kontaktuje go 

z pielęgniarką szkolną (poprzez innego zdrowego i sprawnego ucznia lub poprzez 

pracownika szkoły). W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel 

może, a nawet powinien skorzystać z telefonu komórkowego podczas 

prowadzonych zajęć w celu wezwania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

2. Pielęgniarka udziela pomocy uczniowi, a w razie stanu znacznie utrudniającego lub 

uniemożliwiającego dalsze przebywanie ucznia w szkole, powiadamia jego 

rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uraz_%28medycyna%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna


 2 

3. W razie nieobecności pielęgniarki, dyrektor lub nauczyciel powiadamia  

rodziców/opiekunów prawnych o złym samopoczucie ucznia i konieczności 

odebrania go ze szkoły. 

4. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie może odebrać dziecka ze szkoły, 

opiekę nad uczniem do czasu zakończenia jego zajęć lekcyjnych sprawuje 

pielęgniarka szkolna (w jej gabinecie) lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły.  

5. W przypadku, gdy stan ucznia jest poważny, pielęgniarka lub dyrektor szkoły po 

uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów prawnych i uzyskaniu ich zgody 

wzywa pogotowie ratunkowe, a w przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) 

lub gdy niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi – 

pielęgniarka lub dyrektor szkoły* wzywa karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania 

zgody rodziców/opiekunów prawnych. 

6. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy lekarskiej, ale bez możliwości 

udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrekcję. 

 

B. ZAGROŻENIE NIEDOSTOSOWANIEM I DEMORALIZACJĄ 

 

III Procedury postępowania nauczycieli w przypadku przemocy fizycznej (pobicie, 

bójka, przemoc jednego ucznia wobec drugiego) lub psychicznej 

POBICIE (art. 158 § 1 kk) – to zajście, w którym co najmniej dwie osoby 

występują czynnie przeciwko innej osobie lub osobom. 

BÓJKA (art. 158 § 1 kk) jest to starcie pomiędzy co najmniej trzema osobami,  

z których każda występuje w podwójnej roli – atakującego i broniącego się. 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował formę przemocy fizycznej czy 

psychicznej lub który został o niej poinformowany – reaguje na nią i powiadamia  

o niej pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły i w razie potrzeby pielęgniarkę. 

2. Pielęgniarka szkolna udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, a w przypadku jej 

nieobecności szkoła wzywa lekarza. Pedagog szkolny lub pielęgniarka* powiadamia 

rodziców poszkodowanego ucznia. 

3. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice/opiekunowie prawni 

poszkodowanego. 

4. Jeśli bezpośrednio po zdarzeniu pielęgniarka szkolna jest nieobecna (np. zakończyła 

dyżur w danym dniu) lub brak jest możliwości szybkiego skontaktowania się z nią 

(np. wykonuje inne czynności służbowe), niemożliwe jest skontaktowanie się  

z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia lub nie są oni w stanie przybyć szybko 

do szkoły, dyrektor szkoły* wzywa pogotowie ratunkowe. 

5. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) – pielęgniarka, pedagog 

szkolny lub dyrektor szkoły* wzywa karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody 

rodziców/opiekunów prawnych. 

6. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy przedmedycznej, ale bez 

możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez 

dyrektora szkoły. 

7. Pedagog szkolny lub pielęgniarka* powiadamiają o zdarzeniu wychowawcę klasy. 

8. Pedagog szkolny, wychowawca i dyrektor ustalają okoliczności zdarzenia,  

i niezwłocznie powiadamiają rodziców ofiary i sprawcy. 
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9. Do wyjaśnienia sytuacji uczniowie powinni pozostać pod opieką pracownika szkoły 

wyznaczonego przez dyrektora. 

10. Pedagog szkolny, wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z uczniami oraz  

z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. Z rozmów sporządzają notatkę. 

11. W przypadku gdy jest niemożliwe jednoznaczne ustalenie przebiegu zdarzenia, 

wskazanie ofiary/sprawcy oraz gdy wyjaśniający sprawę uznają, że wymaga tego 

skala i charakter zdarzenia, pedagog szkolny lub dyrektor powiadamia policję. 

12. Ofierze należy udzielić wsparcia i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. 

13. Wychowawca lub dyrektor szkoły udziela sprawcy czynu kary zgodnie ze statutem 

szkoły. Jeżeli uczeń i jego rodzice oraz rodzice sprawcy uznają działania szkoły za 

wystarczające i potwierdzą ten fakt podpisem, dyrektor może zakończyć 

postępowanie w tej sprawie. 

14. W dalszym postępowaniu należy objąć ofiarę/ofiary oddziaływaniami 

wspierającymi, proponując odpowiednie formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz monitorować zmiany zachowania uczniów.  

15. W przypadku powtarzających się nagannych zachowań tych samych uczniów oraz 

gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę – szkoła 

kieruje sprawę do specjalisty ds. nieletnich lub sądu rodzinnego, od postępowania 

których zależą dalsze losy uczniów. 

 

IV  Procedury postępowania nauczycieli w przypadku cyberprzemocy 

 CYBERPRZEMOC – to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych 

(technologii informacyjnych i komunikacyjnych), tj przede wszystkim Internetu  

i telefonów komórkowych. 

1. Każdy pracownik szkoły w sytuacji ujawnienia zjawiska cyberprzemocy informuje 

dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 

2. Pedagog szkolny informuje wychowawcę klasy i ustalają okoliczności zdarzenia 

oraz, jeśli to możliwe ustalają sprawcę, w miarę możliwości przy udziale 

nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i przeprowadzają rozmowę z ofiarą 

i sprawcą. Ze swoich działań sporządzają notatkę. 

3. Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców/opiekunów prawnych 

ofiary i sprawcy o ustaleniach oraz informuje o możliwości zgłoszenia przez nich 

sprawy na policję. Z rozmów z rodzicami/opiekunami prawnymi sporządza notatkę. 

4. Jeżeli znany jest sprawca cyberprzemocy będący uczniem szkoły, który usunie 

krzywdzące ofiarę materiały (zdjęcie, film, komentarz itp.), przeprosi, zobowiąże 

się do niepodejmowania kolejnych aktów cyberprzemocy – dyrektor udziela 

uczniowi kary zgodnie ze statutem szkoły. Jeżeli pokrzywdzony uczeń i jego 

rodzice uznają działania szkoły za wystarczające i rodzice potwierdzą ten fakt 

podpisem, dyrektor może zakończyć postępowanie w tej sprawie. 

5. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie sprawcy cyberprzemocy oraz gdy działania 

sprawcy miały miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, pedagog szkolny lub 

dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu policję, która przejmuje dalsze 

postępowanie w tej sprawie.   

6. W sytuacji, gdy zdarzenie spowodowało poważne konsekwencje typu: uszczerbek 

na zdrowiu, istotnie podważyło dobre imię ofiary, szkoła powiadamia o zdarzeniu 

policję. Ostateczną decyzję w powyższej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 
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V Procedury postępowania nauczycieli w przypadku, gdy uczeń pali papierosy/  

e-papierosy 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował zachowanie ucznia, mogące 

wskazywać na posiadanie lub palenie przez niego papierosów / e-papierosów, 

reaguje natychmiast powiadamiając wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora 

szkoły.  

2. Jeżeli uczeń posiada przy sobie papierosa/e-papierosa, zapałki lub zapalniczkę 

proszony jest o oddanie ich do depozytu u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie 

szkoły. Wychowawca lub pedagog szkolny informuje o zdarzeniu rodziców/ 

opiekunów prawnych ucznia. Sekretarz szkoły, wychowawca lub pedagog szkolny 

oddaje wyżej wymienione przedmioty rodzicowi/opiekunowi prawnemu.  

W przypadku nieodebrania umieszczonych w depozycie przedmiotów w ciągu 

dwóch miesięcy, przedmioty zostają wyrzucone. 

3. Jeżeli uczeń jest podejrzany o posiadanie niedozwolonych przedmiotów i nie chce 

ich przekazać pracownikowi szkoły, pracownik ten w obecności innej osoby, np. 

wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły 

– prosi, aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 

odzieży.  Jeżeli uczeń nie wykonuje prośby, wychowawca, pedagog lub inny 

pracownik szkoły informuje rodziców/opiekunów prawnych o podejrzeniach  

i wzywa rodziców/opiekunów prawnych do przeszukania dziecka na terenie szkoły, 

a gdy nie jest możliwy przyjazd rodziców/opiekunów prawnych informuje  

o wezwaniu policji do przeprowadzenia tej czynności. 

4. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania 

odzieży ani plecaka ucznia. Może to zrobić tylko policja. 

5. Pedagog szkolny lub wychowawca podejmuje tzw. interwencję profilaktyczną 

mającą na celu działania profilaktyczne prowadzące do zmian zachowania ucznia.  

6. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą podejmują decyzję o spisaniu kontraktu  

z uczniem, w którym określają zasady dalszego postępowania ucznia oraz 

konsekwencje, jakie on poniesie. 

7. Realizacja kontraktu jest monitorowana przez pedagoga szkolnego i wychowawcę.  

8. Wychowawca lub dyrektor szkoły udziela uczniowi kary zgodnie ze statutem 

szkoły. 

 

VI Procedury postępowania nauczycieli w przypadku, gdy uczeń jest pod wpływem 

środków odurzających – alkohol, narkotyki, dopalacze 

1. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował zachowanie ucznia, mogące 

wskazywać na użycie środków odurzających, reaguje natychmiast i odizolowuje go 

od reszty klasy, pozostawiając pod opieką innego pracownika szkoły oraz 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz pielęgniarkę 

szkolną. 

2. W razie potrzeby pielęgniarka udziela pierwszej pomocy przedmedycznej,                       

a  w przypadku jej nieobecności – szkoła wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu 

trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) – pielęgniarka, pedagog 

szkolny lub dyrektor szkoły* wzywa karetkę pogotowia, nawet bez zgody 

rodziców/opiekunów prawnych. Podczas udzielania pomocy medycznej opiekę nad 
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uczniem sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, ale bez możliwości 

udzielania zgody na operację. 

4. Pedagog szkolny powiadamia wychowawcę klasy oraz rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia o podejrzanym zachowaniu, wskazującym na użycie przez ucznia 

środków odurzających. 

5. Pedagog szkolny lub wychowawca klasy podejmują rozmowę z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi ucznia na temat podejrzewania ucznia o użycie środków 

odurzających i zobowiązują ich do odebrania dziecka ze szkoły. Fakt ten 

odnotowują w swojej dokumentacji. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni decydują o dalszym leczeniu swojego dziecka. Gdy 

rodzice/opiekunowie prawni odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  

w szkole, czy przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje 

dyrektor szkoły lub wezwany lekarz. 

7. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni ucznia będącego pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub dopalaczy odmówią przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, sieje zgorszenie, zagraża zdrowiu czy życiu innych lub stawia opór (np. 

usiłuje opuścić budynek szkoły) – pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, zawiadamia policję. 

8. Pedagog szkolny lub wychowawca podejmuje tzw. interwencję profilaktyczną 

mającą na celu działania profilaktyczne prowadzące do zmian postępowania ucznia. 

9. Pedagog szkolny z wychowawcą podejmują decyzję o spisaniu kontraktu  

z uczniem, w którym określają zasady dalszego postępowania ucznia oraz 

konsekwencje jakie on poniesie. 

10. Pedagog szkolny monitoruje realizację kontraktu.  

11. Wychowawca lub dyrektor szkoły udziela uczniowi kary zgodnie ze statutem 

szkoły. 

12. W sytuacji, gdy uczeń nadal sięga po środki odurzające i łamie zasady zawarte  

w kontrakcie zespół wychowawczy proponuje rodzicom/opiekunom prawnym 

skontaktowanie się z ośrodkami lub osobami prowadzącymi terapię w tym zakresie. 

13. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń przed ukończeniem 18 roku życia 

znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy – dyrektor szkoły 

ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 

rodzinnego. 

 

VII Procedury postępowania nauczycieli w przypadku, gdy uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk, dopalacz 
1. Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk lub dopalacz natychmiast reaguje i powiadamia o tym 

dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy. 

2. Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły – prosi, aby uczeń przekazał mu 

podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 

odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku                    

z poszukiwaną substancją. Jeżeli uczeń nie wykonuje prośby, wychowawca, 

pedagog lub inny pracownik szkoły informuje rodziców  /opiekunów prawnych                        

o podejrzeniach i wzywa rodziców/opiekunów prawnych do przeszukania dziecka 
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na terenie szkoły, a gdy nie jest możliwy przyjazd rodziców/opiekunów prawnych 

informuje o wezwaniu policji do przeprowadzenia tej czynności. 

3. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania 

odzieży ani plecaka ucznia. Może to zrobić tylko policja. 

4. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny powiadamia rodziców/opiekunów 

prawnych o podejrzeniach i wzywa ich do niezwłocznego stawienia się w szkole. 

5. W przypadku, gdy uczeń stawia opór pracownikowi szkoły (np. chce opuścić 

budynek szkoły) – pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

zawiadamia policję. 

6. Jeżeli uczeń wyda podejrzaną substancję dobrowolnie, pedagog szkolny we 

współpracy z pracownikiem, który zaobserwował zdarzenie, lub wychowawcą 

klasy, próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Z ustaleń 

tych sporządza dokładną notatkę, a wydaną przez ucznia, odpowiednio 

zabezpieczoną substancję przekazuje bezzwłocznie policji. 

7. W przypadku, gdy uczeń, pomimo wezwania, odmówi przekazania pracownikowi 

szkoły podejrzanej substancji – pedagog szkolny lub dyrektor szkoły* wzywa 

policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia. 

8. Jeśli policja znajdzie u ucznia podejrzaną substancję – zabezpiecza ją i zabiera do 

ekspertyzy oraz przejmuje dalsze postępowanie w tej sprawie. 

9. Pedagog szkolny lub wychowawca podejmuje tzw. interwencję profilaktyczną 

mającą na celu działania profilaktyczne prowadzące do zmian postępowania ucznia. 

10. Pedagog szkolny z wychowawcą podejmują decyzję o spisaniu kontraktu  

z uczniem, w którym określają zasady dalszego postępowania ucznia oraz 

konsekwencje jakie on poniesie. 

11. Pedagog szkolny monitoruje realizację kontraktu.  

12. Wychowawca lub dyrektor szkoły udziela uczniowi kary zgodnie ze statutem 

szkoły. 

13. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których stwierdza się, że uczeń posiada narkotyki 

lub dopalacze – dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji 

(specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

 

VIII Procedury postępowania nauczycieli w przypadku, gdy na terenie szkoły 

znajduje się substancja przypominająca narkotyk lub dopalacz 

1. Każdy pracownik, który znajduje na terenie szkoły podejrzaną substancję, 

przypominającą narkotyk lub dopalacz natychmiast reaguje i zachowując środki 

ostrożności, zabezpiecza ją i przekazuje pedagogowi szkolnemu. 

2. Pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły, wzywa policję i w miarę 

możliwości próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja. 

3. Po przyjeździe policji pedagog szkolny przekazuje zabezpieczoną substancję  

i dzieli się z policją swoimi ustaleniami dotyczącymi szczegółów zdarzenia. 

4. Policja zabiera podejrzaną substancję do ekspertyzy i od jej ustaleń zależy dalszy 

tok postępowania w tej sprawie. 
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IX Procedury postępowania nauczycieli w przypadku, gdy uczeń podejrzany jest  

o kradzież 

1. Każdy pracownik szkoły, który podejrzewa lub którego poinformowano, że uczeń 

dopuścił się kradzieży, natychmiast reaguje i powiadamia o tym dyrektora szkoły, 

pedagoga szkolnego oraz wychowawcę klasy. 

2. Pracownik szkoły, w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły –  prosi, aby uczeń przekazał 

mu skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 

odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku  

z poszukiwaną rzeczą. Jeżeli uczeń nie wykonuje prośby, wychowawca, pedagog 

lub inny pracownik szkoły informuje rodziców o podejrzeniach i wzywa rodziców 

/opiekunów prawnych do przeszukania dziecka na terenie szkoły, a gdy nie jest 

możliwy przyjazd rodziców/opiekunów prawnych informuje o wezwaniu policji do 

przeprowadzenia tej czynności. Jeśli policja znajdzie u ucznia skradzioną rzecz – 

zabiera ją oraz przejmuje dalsze postępowanie w tej sprawie. 

3. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania 

odzieży ani plecaka ucznia. Może to zrobić tylko policja. 

4. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny powiadamia rodziców/opiekunów 

prawnych o podejrzeniach i wzywa ich do niezwłocznego stawienia się w szkole. 

5. Jeżeli uczeń odda skradzioną rzecz dobrowolnie, pedagog szkolny, we współpracy    

z pracownikiem, który zaobserwował lub któremu zgłoszono zdarzenie albo 

wychowawcą klasy, próbuje ustalić, w jaki sposób i komu uczeń skradł daną rzecz. 

Z ustaleń tych sporządza dokładną notatkę, a wydaną przez ucznia rzecz przekazuje 

bezzwłocznie ustalonemu wcześniej właścicielowi. 

6. Gdy uczeń odda skradzioną rzecz właścicielowi, przeprosi i zobowiąże się,  

że kradzież się nie powtórzy, dyrektor szkoły udziela uczniowi kary zgodnie ze 

statutem. Jeżeli poszkodowany uczeń i jego rodzice uznają działania szkoły za 

wystarczające, rodzice potwierdzą ten fakt podpisem, dyrektor może zakończyć 

postępowanie w tej sprawie.  

7. W przypadku, gdy uczeń stawia opór pracownikowi szkoły (np. usiłuje opuścić 

budynek szkoły) – pedagog szkolny, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

zawiadamia policję. 

8. Jeżeli czyn kradzieży powtórzy się przez tego samego ucznia, pedagog szkolny lub 

dyrektor powiadamia policję.  

9. W przypadku, gdy nie został wskazany sprawca kradzieży, a zostały wyczerpane 

środki możliwe do zastosowania przez szkołę w wyjaśnieniu danej sytuacji, 

pedagog szkolny lub dyrektor informuje policję. Od ustaleń policji zależy dalszy 

tok postępowania w tej sprawie  

 

X  Procedura postępowania w sytuacji używania przez ucznia telefonu komórkowego 

podczas lekcji 

1. Nauczyciel, na którego zajęciach uczeń korzystał z telefonu komórkowego lub 

innego urządzenia, po wcześniejszych dwukrotnych wpisach do zeszytu uwag  

o takich samych działaniach ucznia, nakazuje uczniowi oddanie wyłączonego 

telefonu/urządzenia. Jeżeli uczeń nie chce przekazać telefonu, nauczyciel             

informuje o tym fakcie wychowawcę i dyrektora, którzy udzielają uczniowi kary 

zgodnie ze statutem. 
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2. Nauczyciel opisuje telefon/urządzenie danymi ucznia i przekazuje go do 

sekretariatu szkoły. 

3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego o zachowaniu ucznia 

na lekcji. 

4. Wychowawca lub pedagog szkolny informuje rodziców/opiekunów prawnych  

o zaistniałej sytuacji i możliwości odbioru telefonu/urządzenia.  

5. Sekretarz szkoły, wychowawca pedagog szkolny lub dyrektor oddaje 

telefon/urządzenie rodzicowi/opiekunowi prawnemu, najlepiej w obecności ucznia, 

z pouczeniem dotyczącym zasad korzystania z tego typu urządzeń na terenie szkoły.  

6. Wychowawca lub dyrektor szkoły udziela uczniowi kary zgodnie za statutem. 

 

XI W sytuacjach nieujętych powyższymi procedurami, dyrektor szkoły decyduje  

o postępowaniu w danej sytuacji 
1. Gdy uczeń dobrowolnie przyzna się do danego czynu, przeprosi, zobowiąże się, że 

dany czyn się nie powtórzy, dyrektor udziela uczniowi kary zgodnie ze statutem 

szkoły i może zakończyć postępowanie. 

2. Gdy w danej sytuacji występuje uczeń poszkodowany, który wraz z rodzicami uzna 

działania szkoły za wystarczające, rodzice potwierdzą ten fakt podpisem, dyrektor 

może zakończyć postępowanie w danej sprawie. 

3. Gdy sytuacja się powtórzy z udziałem tego samego ucznia lub gdy zostaną 

wyczerpane środki możliwe do zastosowania przez szkołę, dyrektor powiadamia 

specjalistę ds. nieletnich lub sąd rodzinny. 

 

XII Wykorzystanie monitoringu wizyjnego szkoły w celu wykrycia sprawców lub 

ustalenia faktów nieprzewidzianych lub/i niepożądanych zdarzeń  

1. W szkole istnieje monitoring wizyjny, którego  zapisy mogą być wykorzystane do 

celów jak niżej: 

a. zapewnienia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających 

na terenie szkoły,   

b. ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,  

c. wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,  

d. ustalenia sprawców czynów nagannych (przemoc fizyczna, zniszczenia mienia, 

kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,  

e. ograniczenia dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych                                  

i niepożądanych,  

f. zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. 

2. Każdy pracownik szkoły, który zauważył niepożądane zdarzenie, do którego 

wyjaśnienia może przyczynić się monitoring wizyjny, jest zobowiązany do 

powiadomienia wychowawcy i pedagoga lub innej osoby upoważnionej do obsługi, 

przeglądania i zgrywania zapisu monitoringu wizyjnego. W szczególnych 

sytuacjach o wykorzystaniu monitoringu powiadamia się dyrektora szkoły. 

3. Obsługa i wykorzystanie monitoringu wizyjnego regulowane jest odrębną 

procedurą.  
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XIII Postępowanie w przypadku kontaktu przedstawicieli mediów ze szkołą  

w związku ze zdarzeniami ujętymi w niniejszych procedurach 

1. W przypadku kontaktu przedstawicieli mediów ze szkołą informacji udziela  

w pierwszej kolejności dyrektor szkoły. 

2. W przypadku nieobecności dyrektora w szkole osobą upoważnioną do kontaktu  

z mediami jest wyłącznie wicedyrektor. 

 

* W sytuacji, gdy na miejscu wypadku/zdarzenia nie jest obecna/-y ani pielęgniarka 

szkolna, ani dyrektor lub inna osoba wskazana w zapisach (np. w czasie wycieczki 

szkolnej, na zawodach sportowych czy w czasie popołudniowych zajęć pozalekcyjnych), 

czynności, o których mowa we wskazanych zapisach (np. wezwanie pogotowia 

ratunkowego czy powiadomienie rodziców) przejmuje nauczyciel-opiekun ucznia, którego 

dotyczy wypadek/zdarzenie (w przypadku wycieczki – jej kierownik).  
 


