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Procedury szkolne - ogólne zasady. 

 

Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły jako instytucji w 

sytuacjach kryzysowych. 

 

Zasady ogólne: 

 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w 

możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 

 

 Uczeń i jego rodzice mają prawo do informacji o sytuacjach i podjętych przez szkołę 

działaniach ich dotyczących. 

 

 Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor Szkoły. 

 

 Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole 

ponoszą sankcje przewidziane w Statucie i Regulaminie Szkoły. 
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I. Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną 

(wulgaryzmy, ośmieszanie, obrażanie, straszenie, grożenie i inne) . 

 

A. Bezpośrednia procedura postępowania: 

 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest do 

natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.: 

 

a) zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną - wyjaśnić z uczniem bądź uczennicą 

jego/jej zachowanie, ustalić okoliczności zajścia oraz zdiagnozować problem;  

b)  zgłosić fakt do wychowawcy;  

c)  zanotować zaistniałe zdarzenie oraz poinformować opiekunów dziecka np. za 

pośrednictwem dziennika LIBRUS.  

 

B. W przypadku  braku poprawy:  

 

Wychowawca może skierować ucznia na rozmowę z pedagogiem. 

Wychowawca bądź pedagog szkolny: 

1. Przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi 

udział w zachowaniu agresywnym celem ustalenia przyczyn – wyjaśnienie zdarzenia i 

zdiagnozowanie problemu. 

2. Informuje uczniów o konsekwencjach zachowania agresywnego, zgodnych ze Statutem 

Szkolnym.  

3. Powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Fakt rozmowy z rodzicem wychowawca 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (opis szczegółowy zdarzenia przechowuje w teczce 

wychowawcy).  

 

C. W przypadku incydentu wyjątkowo silnej agresji słownej 

 

1. Wychowawca zwraca się z prośbą o pomoc do Zespołu Interwencji Kryzysowej 

(ZIK)/dyrektora szkoły. 
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2. Członek ZIK/dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców i 

wychowawcy. Przedstawia rodzicom  propozycje działań wychowawczych wspomagających 

szkołę.  

3. W sytuacji kiedy agresja słowna została skierowana wobec innego ucznia, niezbędne jest 

udzielenie wsparcia ofierze przez pedagoga/psychologa szkolnego. 

4. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia, Dyrektor podejmuje działania 

dyscyplinujące zgodnie ze Statutem Szkoły np. uczeń otrzymuje naganę dyrektora, można 

wnioskować o przeniesienie do innej klasy (w zależności od poziomu klasy). 

5. Kolejnym etapem jest powiadomienie przez dyrekcję sądu. 
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II. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub 

pracownika szkoły. 

 

1. Zgłoszenie problemu wychowawcy (wpis uwagi do dziennika). 

2. Rozmowa wychowawcy z uczniem na temat niewłaściwego zachowania. 

3. Powiadomienie rodzica o zaistniałej sytuacji. 

4. W przypadku, gdy uczeń obraził nauczyciela lub pracownika szkoły w obecności 

osób trzecich powinien przeprosić tę osobę w obecności świadków zdarzenia. 

5. Jeśli uczeń przeprosi i obieca poprawę - problem wygasa, ale zachowanie ucznia jest 

pod obserwacją. 

6. W przypadku, gdy uczeń w dalszym ciągu obraża nauczyciela, rodzice są wezwani 

do szkoły. 

7. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły powtarza się, 

dyrekcja ma prawo o zaistniałym fakcie powiadomić Policję. 

Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego.  

 

Przy wykonywaniu obowiązków służbowych nauczycielowi/ pracownikowi szkolnemu przysługuje 

ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie: 

  - z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – dalej k.k.,  

            - na zasadzie art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

 (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).  

 

Sankcjom karnym podlegają: naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela, czynna napaść 

wspólnie lub w porozumieniu z innymi osobami lub użycie broni palnej, noża lub innego podobnie 

niebezpiecznego przedmiotu, stosowanie wobec niego przemocy lub groźby bezprawnej w celu 

zmuszenia go do wykonania lub zaniechania prawnej czynności służbowej, a także jego 

znieważenie.  
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III. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów 

wobec siebie i innych osób. 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

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

1982 r. Nr 35, poz. 228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z/oraz 

przepisy wykonawcze w związku z ustawą).  

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z 

późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226, z póżn. zm.).  

 

A. Doraźna reakcja na jednorazowe zachowanie agresywne (szybka interwencja w obliczu 

wydarzeń, których nauczyciel jest świadkiem).  

 

Taka interwencja powinna mieć przemyślany charakter i podobny przebieg w wykonaniu różnych 

osób i powinna być oparta na następujących zasadach: 

 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów, jest 

zobowiązany do: 

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację:  

a) odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,  

b) w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę),  

c) udziela pomocy ofierze agresji i zabezpiecza pozostałych uczniów. 

2. Upomina uczestników zajścia oraz powiadamia ich o konsekwencjach takiego zachowania.  

3. Jeżeli to możliwe, ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, 

uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. 

4. O zajściu informuje wychowawcę i pedagoga szkolnego. 
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Wychowawca i/lub pedagog: 

1. Prowadzi postępowanie wyjaśniające i mediacje ze stronami konfliktu. 

2. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę do dziennika bądź też 

naganę wychowawcy klasy. Przede wszystkim zobowiązany jest do zmiany negatywnego 

postępowania. 

3. Zawiadamia rodziców uczniów zaangażowanych w daną sytuację. Ustalenie wraz ze 

sprawcą formy zadośćuczynienia lub zminimalizowania efektów swojego agresywnego 

działania. Możliwość podpisania kontraktu określającego zasady prawidłowego zachowania 

ucznia oraz konsekwencje złamania zasad. 

4. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych ucznia lub grupy uczniów 

wychowawca inicjuje spotkanie ZIK celem wspólnego rozwiązania problemu. W spotkaniu 

mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów. ZIK opracowuje program naprawczy w 

celu przezwyciężenia trudności. 

 

B. Procedura postępowania w przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego 

ucznia bądź nagminnie przejawiającego zachowania agresywne. 

 

1. Podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez 

rozmowę z uczniem. 

2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy 

lub dyżurnego ucznia zawiadamia pedagoga/psychologa/ZIK/dyrektora/innego 

nauczyciela  o zaistniałej sytuacji. 

3. Zabranie ucznia z lekcji przez innego pracownika/nauczyciela szkoły. Zaprowadzenie 

do gabinetu pedagoga szkolnego. W przypadku braku takiej możliwości zapewnienie 

bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez wyprowadzenie ich z klasy. 

4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma prawo przytrzymania ucznia. 

5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji. 

6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna, 

pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela) należy natychmiast 

zawiadomić rodziców ucznia i (lub) Policję lub Pogotowie Ratunkowe! 

7. Po jednorazowym silnym, agresywnym zachowaniu rodzic/opiekun prawny podpisuje 

zgodę na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża 

bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego i/lub osób trzecich.  
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8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji/Pogotowia Ratunkowego w 

przypadku pojawienia się zachowań agresywnych. 

9. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/pedagoga/ 

psychologa/ZIK w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka. Pisemnie 

potwierdzona sugestia dla rodzica o konieczności wykonania diagnozy 

psychologicznej (jeśli w dokumentacji ucznia nie znajduje się już aktualna opinia) 

oraz ewentualnego podjęcia terapii indywidualnej lub grupowej. 

10. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i/lub braku efektywnej 

współpracy z rodzicami, Dyrektor szkoły powiadamia w formie pisemnej Sąd 

Rodzinny i Kuratorium w Gdańsku o zaistniałej sytuacji. 
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IV. Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań nauczycieli 

i/lub pracowników szkoły wobec uczniów. 

 

1. Na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub rodziców, dyrektor przeprowadza niezwłocznie 

postępowanie wyjaśniające z udziałem obu stron konfliktu. 

2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów wobec pracownika szkoły dyrektor podejmuje 

działania dyscyplinarne przewidziane w Regulaminie pracy, Kodeksie pracy lub Karcie 

Nauczyciela. 
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Załącznik      

         Gdynia, …........................... 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda 

 

Wyrażam zgodę na przytrzymywanie mojego syna/córki............................................. w 

sytuacjach, kiedy jego/jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego/jej lub 

innych uczniów. 

 

                                                                                 

 

 

 Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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V. Procedura postępowania w przypadku kradzieży dokonywanych przez 

uczniów. 

 

PODSTAWY PRAWNE:  

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.  

 Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.  

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

 

A. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły jest świadkiem kradzieży lub został 

poinformowany przez uczniów o dokonaniu takiego czynu przez innego ucznia na terenie szkoły, 

jest zobowiązany do podjęcia następujących działań: 

 

1. Niezwłocznie powiadomić o kradzieży wychowawcę/pedagoga szkolnego/ZIK.  

2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Wskazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pedagogowi 

szkolnemu.  

4. W przypadku ustalenia sprawcy nakłonić go do zwrotu skradzionej rzeczy, powiadomić 

dyrekcję szkoły i rodziców ucznia.  

5. Sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.  

6. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody. 

Uczeń, za swoje postępowanie, zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Gdyńskiej Szkoły 

Społecznej. 

7. W razie potrzeby natychmiastowe powiadomienie przez dyrektora szkoły odpowiednich 

służb. Do momentu przybycia policji wychowawca lub upoważniony przez dyrektora 

szkoły nauczyciel, o ile zachodzi taka konieczność, zabezpiecza dowody dokonanego 

czynu. 

8. W przypadku powtarzających się poważnych kradzieży powiadomienie przez dyrektora 

szkoły w formie pisemnej Sądu Rodzinnego i Kuratorium w Gdańsku o zaistniałej 

sytuacji. 

9. W przypadku braku sprawcy powiadomić rodziców o możliwości dochodzenia roszczeń 

przy udziale Policji.  
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VI. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenie szkoły 

przez ucznia. 

 

PODSTAWY PRAWNE: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z 

późn. zm./  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół.  

 Statut Gdyńskiej Szkoły Społecznej Podstawowej i Gdyńskiej Szkoły Społecznej 

Gimnazjum.  

 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia, nauczyciel, na którego 

zajęciach miało to miejsce, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji oraz 

niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub - w przypadku jego nieobecności – 

pedagoga/dyrektora. 

2. Wychowawca lub dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia. 

3. Przy jednorazowej sytuacji wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z 

rodzicem (może być informacja telefoniczna) i rozmawia z uczniem po jego powrocie 

do szkoły. 

4. Przy kolejnych nieobecnościach wychowawca pisemnie zawiadamia rodzica np. 

poprzez Librusa i zaprasza go do szkoły celem omówienia problemu w obecności 

dyrektora szkoły i/lub pedagoga i ucznia. 

5. Przy braku poprawy oraz wyczerpaniu wszelkich działań ze strony wychowawcy w 

kontaktach z rodzicami, dyrektor szkoły powiadamia oficjalnie rodziców w formie 

pisemnego upomnienia o niedopełnianiu obowiązku posyłania dziecka do szkoły i 

związanych z tym prawnych konsekwencjach. Dyrektor ma obowiązek poinformować o 

danym fakcie policję.  

6. Przy wyczerpaniu innych metod działania powiadomienie przez dyrektora szkoły w 

formie pisemnej Sądu Rodzinnego i Kuratorium w Gdańsku o zaistniałej sytuacji. 
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VII. Procedury postępowania w sytuacji, gdy są podejrzenia, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków: 

 

 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Natychmiast powiadomić wychowawcę klasy/pedagoga szkolnego/ZIK; 

2. Należy odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać 

go samego – stworzyć warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie 

(uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub pedagoga szkolnego); 

3. Zawiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia pogotowie w celu stwierdzenia stanu 

trzeźwości i ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.  

4. Zawiadomić rodziców/opiekunów prawnych ucznia, którzy zobowiązani są do 

natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły; 

5. Jeżeli uczeń będący pod wpływem alkoholu (narkotyków) zachowuje się agresywnie lub 

swym zachowaniem daje powód do zgorszenia – dyrektor szkoły zawiadamia policję. O 

fakcie tym powiadamia rodziców. 

6. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na 

terenie szkoły powtarzają się świadczy to o jego demoralizacji i nakłada na dyrekcję szkoły 

obowiązek powiadomienia o tej szczególnej sytuacji Sąd Rodzinny oraz Specjalistę do 

Spraw Nieletnich Gdyńskiej Policji. 

Spożywanie przez ucznia, który nie ukończył 17 lat alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie z 

art. 43 Ustawy z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Należy o tym fakcie powiadomić policję i dalszy tok postępowania leży już w kompetencjach tej 

instytucji. 
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VIII. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia 

używania przez uczniów alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych/bądź 

zagrożenia demoralizacją. 

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia, lub przejawia inne zachowania świadczące o 

demoralizacji (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, 

udział w działalności grup przestępczych) podejmuje się następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/ZIK i dyrekcję szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, przeprowadza 

rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia 

informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

4. Dyrektor szkoły sporządza notatkę ze spotkania, w której zamieszczone zostaną sugestie do 

pracy nad dzieckiem, podpisane przez wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu lub 

kontrakt (skonsultowany i zaakceptowany przez pedagoga szkolnego). Może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym. 

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

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich) 
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IX. Procedury postępowania w sytuacji, gdy na terenie szkoły została znaleziona 

podejrzana substancja np. przypominająca wyglądem narkotyk. 

 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji 

2. Powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły, który z kolei ma obowiązek 

zawiadomić policję. 

3. Nauczyciel o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych może ustalić, do kogo 

znaleziona substancja należy. 

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję i poinformować o  

szczegółach zdarzenia 

 



18 

X. Procedury postępowania nauczyciela w przypadku  podejrzenia, że uczeń 

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

 

 Nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani teczki 

ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, ale może nakazać, aby uczeń sam wyjął 

wszystkie przedmioty z kieszeni lub plecaka, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we 

własnej odzieży. 

 

Nauczyciel/pracownik szkoły ma obowiązek: 

1. Odizolować ucznia od innych osób, nie pozostawiając go samego. 

2. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, ZIK, dyrektor itp.) ma prawo zażądać, 

aby uczeń przekazał mu tę substancję lub/i pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni, 

ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania – czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji. 

3. O swoich spostrzeżeniach powiadomić wychowawcę ucznia oraz dyrektora szkoły. 

Wychowawca/pedagog szkolny: 

1. Należy niezwłocznie wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia, którzy powinni 

natychmiast stawić się w szkole, 

2. Dyrektor szkoły ma obowiązek wezwać policję. 

3. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę. 

Uwaga: zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest: 

 Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

 Wprowadzanie do obrotu środków odurzających. 

 Udzielanie, ułatwianie, umożliwianie innej osobie ich użycia oraz nakłanianie do użycia. 

 Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

 Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 

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

ukończył 17 lat. 

 W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez 

ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 
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XI. Procedury postępowania w sytuacji posiadania przez uczniów przedmiotów 

niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)  

 

1. Nauczyciel w miarę możliwości zapewnia bezpieczeństwo innym osobom przebywającym 

na terenie szkoły. Izoluje ucznia z niebezpiecznym narzędziem pod nadzorem, bądź 

wyprowadza inne osoby w bezpieczne miejsce. 

2. Powiadamia wychowawcę ucznia/ZIK i dyrektora szkoły. 

3. Pracownik szkoły podejmuje próbę nakłonienia ucznia do oddania niebezpiecznego 

przedmiotu. 

4. Dyrektor zawiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia. 

5. W sytuacji zaistnienia podejrzenia, że uczeń zamierza użyć niebezpiecznego 

przedmiotu dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję. 
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XII. Procedura postępowania w sytuacji, gdy zdarzył się wypadek w szkole lub 

na terenie szkoły. 

 

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której uczeń ulegnie wypadkowi (urazy i uszkodzenia ciała), 

osoba będąca świadkiem zdarzenia jest zobowiązana do podjęcia następujących działań: 

 

A. Jeśli świadkiem zdarzenia jest pracownik szkoły: 

1. Pracownik szkoły, który przyjął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w 

miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

2. O wypadku zawiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor powiadamia rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.  

4. W przypadku, kiedy przyczyną wypadku była wadliwość sprzętu, awaria urządzeń bądź 

wyposażenia budynku, dyrektor powiadamia Inspektora BHP. 

5. Dyrektor zawiadamia Prokuraturę i Kuratora Oświaty w przypadku wystąpienia: 

 ciężkiego wypadku, 

 zbiorowego wypadku, 

 śmiertelnego wypadku. 

6. Dyrektor zwołuje i uruchamia działania Zespołu Interwencji Kryzysowej. 

 

B. Jeśli świadkiem zdarzenia jest uczeń lub osoba dorosła nie będąca pracownikiem 

szkoły: 

1. Bezzwłocznie powiadamia pracownika lub dyrektora szkoły, który zabezpiecza miejsce 

wypadku. 
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XIII. Procedury postępowania w sytuacji, gdy na teren szkoły dostaną się osoby 

dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

 

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na teren szkoły 

wejdzie osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

W takiej sytuacji pracownik szkoły powinien: 

1. Grzecznie, ale stanowczo wyprowadzić osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych 

środków poza teren szkoły. 

2. W przypadku napotkania oporu zawiadomić dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wzywa Policję. 

 

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie będącej pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających. 

 

W takiej sytuacji należy: 

1. Zawiadomić wychowawcę ucznia/pedagoga/Zespół Interwencji Kryzysowej lub dyrektora 

szkoły. 

2. Wychowawca lub dyrektor szkoły wzywa w trybie natychmiastowym drugiego rodzica lub 

opiekuna. 

3. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem lub opiekunem, dyrektor szkoły 

wzywa policję. 
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XIV. Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania 

rodziców wobec uczniów i własnych dzieci przebywających na terenie szkoły. 

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowanie agresywne. 

W przypadku, gdy pracownik szkoły jest świadkiem zachowania agresywnego osoby dorosłej 

wobec ucznia szkoły lub własnego dziecka powinien: 

1. Podjąć próbę przerwania zachowania agresywnego. 

2. Powiadomić dyrektora szkoły. 

3. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego dyrektor szkoły 

zawiadamia Policję.
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XV. Procedura pomocy dziecku doznającemu przemocy fizycznej i emocjonalnej 

ze strony jednego z rodziców. Bądź dziecko jest świadkiem przemocy.  

 

PODSTWA PRAWNA: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 40, art. 71 ust. 1, art. 72, ust. 1-3.  

 Konwencja o Prawach Dziecka, w szeg. art. 18, 19, 20.  

 Ustawa o systemie oświaty, art. 1 ust. 1, 2, 4, 12, 15; art. 4, art. 18, art. 64.  

 Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholog.-

pedagog. W szczeg. § 15 ust. 3.): 

 

A. Natychmiastowa pomoc: 

Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o swoich spostrzeżeniach. 

Wychowawca: 

1. Przeprowadza rozmowę z uczniem (wspiera dziecko, buduje dobre relacje: dorosły-

dziecko), w której dowiaduje się o szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej swojego 

wychowanka. W dalszej części rozmowy, uprzedza dziecko, że powaga sprawy wymaga 

pomocy innych, zaufanych osób – zwłaszcza lekarza i pedagoga szkolnego. Informuje 

również o konieczności kontaktu z rodzicami. 

2. Wzywa rodziców do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. Wzywa pogotowie jeśli zachodzi potrzeba udzielenia pomocy medycznej. 

4. Sporządza notatkę, protokół opisujący wygląd dziecka, dolegliwości, stan zdrowia oraz 

podjęte działania. 

 

 

 

Pedagog szkolny: 

1. W porozumieniu z innymi lokalnymi służbami dokonuje wstępnej diagnozy sytuacji 

dziecka, jego potrzeb i zasobów: 

2. Określa stopień zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, 

3. Ocenia szansę współpracy przynajmniej z jednym z rodziców, 

4. Analizuje dotychczasową dokumentację dziecka (oceny szkolne, opinie nauczycieli, badania 

specjalistyczne), 

5. Nawiązuje kontakt z rodzicami dziecka. 
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B. W sytuacji, gdy dziecko może zostać w domu rodzinnym  

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 95 § 3.  

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, art. 1 § 1, 2; art. 4 § 1-3.  

 Kodeks postępowania karnego, art. 256; art. 304 § 1.  

 Kodeks postępowania karnego, art. 184 § 1; art. 207): 

 

Pedagog szkolny  

1. W przypadku stwierdzenia, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki 

represji wobec rodziny i izolowania od niej dziecka, że możliwa jest współpraca z rodzicami 

na rzecz poprawy sytuacji dziecka i rodziny: 

2. Zawiera kontrakt z rodzicami o współpracy na rzecz poprawy sytuacji dziecka i rodziny, 

3. Monitoruje działania podjęte wobec dziecka. 

 

C. W przypadku, gdy konieczne jest odizolowanie dziecka od domu rodzinnego: 

Pedagog szkolny w przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia 

dziecka powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który zawiadamia policję. 
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XVI. Dziecko wykorzystywane seksualnie. Doznaje również krzywdzenia 

emocjonalnego. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 40, art. 71 ust. 1, art. 72, ust. 1-3.  

 Konwencja o Prawach Dziecka, w szeg. art. 18, 19, 20.  

 Ustawa o systemie oświaty, art. 1 ust. 1, 2, 4, 12, 15; art. 4, art. 18, art. 64.  

 Rozporządzenie MENiS w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholog.-

pedagog. W szczeg. § 15 ust. 3. Kodeks Karny, art. 200); 

 

Wychowawca: 

1. Zgłasza natychmiast problem do pedagoga szkolnego. 

 

Pedagog szkolny: 

1. Konsultuje się z Zespołem Interwencji Kryzysowej, 

2. Informuje rodziców/opiekunów o przewidzianych procedurach i konsekwencjach prawnych 

dla sprawcy z art. 200 § 1 k.k., oraz możliwości uzyskania pomocy psychologicznej oraz 

prawnej; 

3. Przekazuje również adres i telefon odpowiedniej placówki zajmującej się problemem 

wykorzystywania seksualnego dzieci. Ewentualnie pośredniczy w uzgodnieniu terminu 

pierwszego spotkania. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tejże instytucji. 

4. Powiadamia pisemnie (w porozumieniu z dyrektorem szkoły) Sąd Rejonowy – Wydział 

Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji dziecka. Sąd uruchamia własną procedurę 

postępowania. 

5. Podejmuje działania wynikające z potrzeb rodziny w kierunku wspierania jej poprzez 

skierowanie na warsztaty umiejętności wychowawczych, bądź na inne formy pomocy, 

adekwatne do potrzeb tej rodziny, 

6. Monitoruje sytuację dziecka i rodziny. 
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XVII. Procedury postępowania w przypadku występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych. 

 

 

Każdy pracownik Gdyńskiej Szkoły Społecznej Podstawowej i Gimnazjum ma obowiązek 

zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W 

przypadku zaobserwowania lub posiadania informacji, że uczeń planuje podjąć próbę 

samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Dyrektora szkoły. 

 

A. posiadanie podejrzenia o chęci popełnienia samobójstwa przez ucznia: 

1. Zdiagnozowanie ryzyka próby samobójczej: 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z 

poniższych czynników: 

 Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei. 

 Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub 

testamentu. 

 Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów. 

 Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie. 

 Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność. 

 Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych 

zachowań. 

 Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie 

narkotyków, spożywanie alkoholu. 

 Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 

 Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych.  

 Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły 

samobójstwo. 

2. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny/Zespół 

Interwencji Kryzysowej jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego 

ucznia. 

3. Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu występowania ustalenia 

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

4. Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły. 
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5. Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc 

psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią. 

 

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

(informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych): 

  

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny, Zespół Interwencji 

Kryzysowej oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania: 

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

miejsce. 

2. Informują o zaistniałej informacji i zagrożeniu rodziców. 

3. Przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną 

zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji). 

 

 

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

  

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

pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

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

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły a ten rodziców/opiekunów prawnych i pedagoga. 

2. Dyrektor szkoły, zespół Interwencji Kryzysowej, pedagog szkolny oraz wychowawca 

dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz 

przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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

dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

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

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

szkoły przez wszystkich nauczycieli. 

5. Pedagog/Zespół Interwencji Kryzysowej planuje dalsze działania mające na celu 

zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz 

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 
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D. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa. 

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

szkoły 

2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę  przez dyrektora szkoły 

3. Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań 

4. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej 

5. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców i pedagoga/psychologa. 

6. Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych 

7. Udzielanie wsparcia uczniom 

8. Unikanie upubliczniania problemu  

9. Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 
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PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 1997r. Nr 78 poz.482 z póź. zm.). 

 Konwencja z dnia 20.11.1989r. O Prawach Dziecka (Dz. U. Z 2004r. Nr 120 poz. 526). 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.  2572 z 

póź. zm.). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. O postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 

2002r. Nr 11 poz. 109 z póź. zm.). 

 Ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm.). 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz.553 z póź. zm.) 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 89 

poz.555 z póź. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. W sprawie postępowania 

mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001r. Nr 56 poz. 591 z póź. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. W sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psycholgiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11poz. 114). 


