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Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

w Szkole Podstawowej im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty  

w Modlnej  
 

Sytuacja kryzysowa jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny 

tryb funkcjonowania społeczności, jednostki. Zdarzenia te występują nagle i nieoczekiwanie. 

Skuteczność działania w kryzysie zależna jest od klarownego podziału obowiązków 

między pracownikami szkoły. W związku z tym w szkole działa Szkolny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. Za kontakty z mediami jest odpowiedzialny dyrektor szkoły. 

  

W skład Szkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą: 

1. dyrektor, wicedyrektorzy szkoły: 

 zatwierdza procedury, 

 określa zadania poszczególnych osób w sytuacji kryzysowe 

 monitoruje przygotowanie szkoły do sytuacji kryzysowej 

2. koordynator do spraw bezpieczeństwa: 

 współpracuje z dyrektorem w sytuacji kryzysu 

 koordynuje działania interwencyjne wraz z dyrektorem 

3. wychowawca/nauczyciel zaangażowany bezpośrednio w sytuacje kryzysową 

 powiadamia uczniów w klasie i podejmuje tematu w dyskusji 

 niezwłoczne identyfikuje uczniów potrzebujących porady, pomocy i zawiadamia o 

tym psychologa, pedagoga lub specjalistę wspierającego szkołę; 

 eskortuje uczniów szczególnie pobudzonych, roztrzęsionych do miejsca udzielania 

pomocy;  

 monitoruje stan uczniów w okresie późniejszym; 

 towarzyszy uczniom rannym, chorym; 

 angażuje zespół klasowy w konstruktywne lub pożądane formy aktywności 

(w zależności od rodzaju zdarzenia); 

 zmniejsza dolegliwość skutków, w okresie po zdarzeniu; 

4. pedagog / psycholog: 

 koordynuje działania związane z pomocą psychologiczną, w tym zgłasza 

zapotrzebowanie wsparcia w tym zakresie; 
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 pozostaje w stałym kontakcie z wychowawcami; 

 kontaktuje się z sąsiednimi szkołami w sprawie ew. wsparcia w opiece nad uczniami; 

 prowadzi ewidencję uczniów, którym należy udzielać pomocy; 

 informuje rodziców / opiekunów prawnych o konieczności udzielania pomocy 

i zachęca do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkołą; 

 pomaga rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci 

na zdarzenie kryzysowe; 

 pomaga pozostałemu personelowi szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami 

na zdarzenie kryzysowe; 

5. pielęgniarka (jeśli jest dostępna): 

 udziela pierwszej pomocy przed medycznej; 

 zgłasza potrzeby pomocy medycznej (wg oceny zagrożenia życia, zdrowia); 

 aranżuje osoby towarzyszące uczniom odwożonym do szpitali: 

 udziela uczniom informacji o ew. konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie ze sobą 

incydent; 

 przekazuje lekarzom kluczowe informacje o sytuacji, poszkodowanych; 

6. sekretariat szkoły: 

 kieruje wszelkie telefony, zapytania do osoby/instytucji wyznaczonej do kontaktów z 

mediami; 

 zawiadamia członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego o miejscach, terminach 

spotkań;  

 kieruje służbami interweniującymi do miejsca incydentu, udziela informacji 

o topografii budynku, specyficznych cechach sytuacji. 

  

ZADANIA ZESPOŁÓW KRYZYSOWYCH 

 Opracowanie i upowszechnianie na terenie szkoły procedur postępowania 

w sytuacjach kryzysowych. 

 Określenie zadań dla poszczególnych członków zespołu podejmujących interwencję 

w placówce i środowisku. 

 Stworzenie szczegółowej bazy danych o instytucjach wspierających szkołę/placówkę 

w sytuacji kryzysowej (nazwa, adres, telefon instytucji). 

 Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 Opracowanie i koordynacja realizacji planu naprawczego podjętego w związku 
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z zaistniałą sytuacją. 

 Dokumentowanie prowadzonych działań. 

  

Ogólna procedura interwencyjna na wypadek zdarzeń kryzysowych w szkole. 

Celem procedury jest uporządkowanie działań i sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne 

czynności zostały wykonane. 

  

1. OSZACUJ ZDARZENIE 

a. ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia; 

b. pozyskaj kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był 

świadkiem, jak zdarzenie się zaczęło); 

  

2. WEZWIJ POMOC 

a. zadzwoń na policję (997, 112), straż pożarną (998, 112), pogotowie ratunkowe 

(999, 112), 

b. rozpocznij realizację szkolnych procedur postępowania w sytuacji 

kryzysowej(w zależności od rodzaju zdarzenia); 

c. wezwij Szkolny Zespół Kryzysowy; 

d. w uzasadnionych sytuacjach - wezwij placówkę wsparcia  

  

3. CHROŃ, ZAWIADAMIAJ 

a. zawiadom przez ogłoszenie (lub w inny dostępny sposób) personel szkoły; 

b. chroń (odizoluj) wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo; 

c. podejmij działania zapobiegające dezinformacji, chaosowi; 

  

4. ZABEZPIECZ BUDYNEK, TEREN I KIERUJ (w zależności od rodzaju 

zdarzenia) 

a. upewnij się, że wszyscy pozostali uczniowie (personel) są bezpieczni; 

b. bądź w kontakcie z personelem szkoły, aby monitorować sytuację; 

c. łagodnie kieruj uczestnikami zdarzeń; 

  

5. CZEKAJ NA SŁUŻBY INTERWENIUJĄCE 

a. zbierz świadków, poszkodowanych w zdarzeniu jeśli to możliwe; 

b. idź do miejsca, z którego można zarządzać akcją i czekaj na wezwaną służbę; 
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c. zbierz kluczowe informacje niezbędne do dalszych działań; 

  

6. USTABILIZUJ ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYTUACJE. KIERUJĄC 

SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM 

a. zapewnij udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej rannym (zapewniając 

bezpieczeństwo uczestnikom); 

b. sprawdź obecność uczniów i personelu; 

c. zawiadom rodziców/opiekunów prawnych; 

d. zabezpiecz miejsce zdarzeń, ślady 

  

7. WSPÓŁPRACUJ Z POLICJĄ LUB ODPOWIEDNIMI SŁUŻBAMI W 

ROZWIĄZANIU PROBLEMU 

a. pozostań w miejscu zarządzania, wspieraj służby interweniujące; 

b. dostarczaj informacji, w tym specyficznych, dotyczących zdarzenia, szkoły; 

c. kieruj współpracą personelu ze służbami; 

  

8. ZAWIADOM, GDY SYTUACJA ZOSTANIE USTABILIZOWANA 

a. powiadom rodziców/opiekunów prawnych: 

b. współpracuj z służbami w działaniach po zdarzeniu; 

c. powiadom, uspokój personel;  

  

9. ZAINICJUJ DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

a. powiadom organ nadzoru; 

b. zrób odprawę personelu; 

c. poproś o pomoc instytucje wsparcia specjalistycznego 

d. zaplanuj wznowienia rutynowych działań szkoły. 
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Procedury postępowania  

w sytuacjach zagrożenia  

w Szkole Podstawowej  

im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty 

w Modlnej 
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Podstawy prawne 

 ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943     

z późniejszymi zmianami);  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty, działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. 2015, poz. 1249); 

 ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 33 poz. 178); 

 ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 

z późniejszymi zmianami); 

 ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi 

zmianami); 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku            

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach              

i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami); 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.  z 2005 Nr 

179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami); 

 zarządzenie 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003 roku              

w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 

przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich ( Dz. Urz. KGP Nr 20 poz. 

107 z późniejszymi zmianami). 
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Sytuacje uznawane za kryzysowe, wymagające interwencji omówione         

w dokumencie 

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem.  

2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub niebezpiecznych 

substancji. 

3. Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia zamachami terrorystycznymi. 

4. Procedury postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu bombowego, skażeń 

biologicznych i chemicznych oraz w trakcie operacji antyterrorystycznych. 

5. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie 

lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów.  

6. Kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu. 

7. Popełnienie na terenie szkoły czynu karalnego ściganego z urzędu. 

8. Postępowanie nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu karalnego. 

9. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego.  

10. Kradzieże na terenie szkoły. 

11. Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji niebezpiecznych. 

12. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas przerw 

śródlekcyjnych.                                                                          

13. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie (z uwzględnieniem 

przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej)                                                                                         

14. Posiadanie i używanie przez uczniów substancji odurzających i uzależniających 

(nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, tzw. dopalacze itp.). 

15. Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach   

16. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta         

i poza miejscem zamieszkania. 

17. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych                  

i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy.        

18. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.                                                                       

19. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji (wulgarne zachowanie            

w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, chodzenie po sali, 

brak reakcji na plecenia nauczyciela itp.). 

20. Postępowanie w sytuacjach agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających w szkole.  

21. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły.                                                                                                                                       
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22.  Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz cyberprzemocy. 

 

1. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem 

 
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala 

podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.  

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu 

odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej 

pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.  

3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły  

oraz kierownika do spraw gospodarczych.  

4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu 

odpowiednie służby ratunkowe (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe). 

5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie   

z przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

 

 

2. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub 

niebezpiecznych substancji 

 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym pochodzeniu, np. 

przypominające broń, narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, nieznaną substancję 

chemiczną. itp. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp uczniów do 

miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane. 

2. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia miejsca 

zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.  

4. Dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia odpowiednie służby: 

Policję, Straż Pożarną  i wydaje decyzję o ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku 

szkoły. 

 

3. Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia zamachami terrorystycznymi 
 

CO MOŻE BYĆ SYGNAŁEM OSTRZEGAJĄCYM O NIEBEZPIECZEŃSTWIE? 

 nietypowe zachowania osób, 

 pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki; 

 samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj.   

w pobliżu miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń. 

 

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA? 

 nie dotykaj podejrzanych przedmiotów, 

 powiadom stosowne służby (policję, administratora obiektu); 
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 jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do zaleceń 

osób kierujących operacją; 

 zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną sferę. 

 

ZAWIADAMIAJĄC POLICJĘ PODAJ NASTEPUJĄCE INFORMACJE: 

 rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 

podejrzany przedmiot); 

 treść rozmowy z osoba przekazującą informację o podłożeniu ładunku; 

 numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas 

połączenia, opis miejsca i wygląd przedmiotu. 

 

4. Procedury postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu bombowego, 

skażeń biologicznych i chemicznych oraz w trakcie operacji 

antyterrorystycznych 

 

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć 

zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania 

siebie i innych osób na niebezpieczeństwo. 

2. Po przybyciu Policji na miejsce, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”, użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie 

celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy 

powiadomić administratora obiektu. 

6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, toalety, piwnice, strychy) 

oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają i przeszukują wyznaczone 

osoby lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji. 

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, co pozwoli na 

sprawne i bezpieczne opuszczenie zagrożonego rejonu. 

8. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji. 

 

5. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się 

niewłaściwie lub zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

 

OSOBY TRZECIE BEZZASADNIE PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY LUB OSOBY 

ZACOWUJĄCE SIĘ NIEWŁAŚCIWIE NA TERENIE SZKOŁY 

 

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

osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy 

zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły. 
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2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie 

osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku 

braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora 

szkoły. 

3. W przypadku braku reakcji, dyrektor szkoły zawiadamia Policję.  

 

ZWIERZĘ BEZ OPIEKI WŁAŚCICIELA NA TERENIE SZKOŁY 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje dzieci od 

zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli 

dyżurujących wracają do budynku szkoły). 

2. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia 

administratora obiektu lub pracownika obsługi. 

3. Pracownik szkoły informuje dyrekcję i podejmuje działania zmierzające do 

odizolowania zwierzęcia. 

4. Pracownik szkoły wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby weterynaryjne. 

 

6. Kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu 
 

1. Udział w bójce lub pobiciu. 

2. Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego lub 

poddania się innej czynności seksualnej. 

3. Znęcanie się. 

4. Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcie 

na złożone zeznania. 

5. Podrabianie dokumentów. 

6. Kradzież. 

7. Kradzież z włamaniem. 

8. Rozbój. 

9. Przywłaszczenie. 

10. Oszustwo. 

 

 

7. Popełnienie na terenie szkoły czynu karalnego ściganego z urzędu 
  

1. Zabezpieczyć miejsce popełnienia czynu (nie dopuścić w to miejsce osób postronnych 

i ustalić świadków zdarzenia). 

2. Zawiadomić dyrektora szkoły oraz policję lub sąd rodzinny. 

3. Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta. 

4. Odnotować godzinę zgłoszenia, sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność 

informacji. 

5. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i możliwe, zatrzymać do 

czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę/ów/. 

6. Nie nagłaśniać zdarzenia. 
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8. Postępowanie nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu 

karalnego 
 

1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności                

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

„Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością 

dowiedziały się o popełnieniu przez niego czynu karalnego ściganego z urzędu są obowiązane 

niezwłocznie zawiadomić sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące 

zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynów” (art. 4 §3 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). 

 

9. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego 
 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje 

interwencję mającą na celu powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie 

powiadamia dyrektora, wychowawcę, psychologa/pedagoga. 

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje dyrektora, wychowawcę, 

psychologa lub pedagoga. 

3. Dyrektor, wychowawca, pedagog/psycholog, przeprowadza rozmowę dyscyplinującą 

ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza notatkę                         

w dokumentacji. 

4. Wychowawca, pedagog lub psycholog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów 

prawnych sprawcy i przekazuje sprawę  kierownikowi gospodarczemu, który ustala 

sposób i termin naprawienia szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog/psycholog w porozumieniu              

z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

 

10. Kradzieże na terenie szkoły 
 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia 

o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia 

okoliczności  zdarzenia. 

2. Nauczyciel  podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia 

poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy. 

3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu 

wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności 

pedagogowi/psychologowi. 

4. Wychowawca lub pedagog/psycholog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują 

wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. 
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5. Wychowawca lub pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia 

oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje                

o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu 

skradzionego mienia, sposób ukarania sprawcy. 

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym         

i jego rodzicami/prawnymi opiekunami przekazując ustalenia podjęte podczas 

spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. 

7. W uzasadnionym przypadku pedagog/psycholog i wychowawca w porozumieniu        

z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie 

informują rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy. 

 

 Postanowienia dodatkowe 

 szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem 

dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, 

odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , itp./;  

 na lekcji wychowania fizycznego rzeczy  pozostawione są w szatni i zamykane na 

klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni.  

11. Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów i substancji 

niebezpiecznych  

 

 Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje: 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, 

szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne 

niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, 

alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”. 

  

1. Nauczyciel, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego 

narzędzia lub substancji, w obecności innej osoby (dyrektora, wychowawcy, 

pedagoga/psychologa lub innego nauczyciela) ma prawo żądać aby uczeń 

przekazał tę substancję, pokazał zawartość torby oraz kieszeni własnej odzieży, 

ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenia.  

2. O całym zdarzeniu nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia policję 

oraz rodziców/opiekunów prawnych.  

3. Wychowawca, pedagog lub psycholog przeprowadza rozmowę z uczniem 

wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym 

niebezpieczeństwie oraz o konsekwencjach. 

 

 

12. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas 

przerw śródlekcyjnych 

 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, 

które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub 

poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła” itp.). 
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1. Nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu 

opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, a w razie 

zagrożenia zdrowia i życia, wzywa pogotowie ratunkowe. 

2. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia.  

3. Należy sporządzić protokół wypadku. 

4. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia 

lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone i wyprowadza 

pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania 

oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

5. O każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ 

prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp. 

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty. 

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

8. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem 

szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik 

wycieczki i odpowiada za nie. 

 

13. Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia, zasłabnięcie (z uwzględnieniem 

przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej) 
 

Nagła niedyspozycja zdrowotna ucznia – gorączka, dolegliwości żołądkowe, dolegliwości 

bólowe, duszności, krótkotrwałe omdlenia i zasłabnięcia.   

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel dyżurujący dokonuje wstępnej 

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

potrzeby informuje sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego pracownika szkoły 

lub ucznia  o konieczności wezwania pielęgniarki szkolnej.  

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

rodziców dziecka/opiekunów prawnych oraz ustala dalszą opiekę nad dzieckiem.  

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia o zaistniałej 

sytuacji sekretariat szkoły poprzez wyznaczonego pracownika szkoły lub ucznia. 

Osoba odbierająca informację powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i ustala 

sposób odebrania dziecka ze szkoły.  

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

pogotowia, uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej 

przez dyrektora szkoły. 

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

nauczyciel wzywa pogotowie ratunkowe, zawiadamia dyrektora szkoły, 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 
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14. Posiadanie i używanie przez uczniów substancji odurzających i 

uzależniających (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki psychotropowe, tzw. 

dopalacze itp.) 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD 

WPŁYWEM SRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od innych, ale ze względu na bezpieczeństwo nie 

pozostawia go samego. 

2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu pedagoga/psychologa, wychowawcę lub 

dyrektora szkoły.  

3. Pedagog/psycholog, wychowawca lub dyrektor informuje rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia i wzywa do szkoły. W przypadku odmowy przyjazdu 

rodziców/opiekunów prawnych lub niemożności skontaktowania się z nimi, 

zawiadamia policję. 

4. W przypadku istnienia podejrzenia o zagrożeniu zdrowia i życia ucznia 

pedagog/psycholog, wychowawca lub dyrektor szkoły wzywa karetkę pogotowia   

i policję. 

5. Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują 

osoby uczestniczące w podjętych czynnościach. 

6. Wychowawca i pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowy z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych 

okolicznościach zdarzenia oraz konsekwencjach zażywania środków 

odurzających. 

7. Jeżeli powtarzają się sytuacje, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) na 

terenie szkoły znajduje się pod wpływem substancji psychoaktywnych dyrektor 

szkoły, nauczyciele, pedagog lub psycholog ma obowiązek powiadomienia o tym 

policję lub sąd rodzinny oraz rodziców/opiekunów prawnych.  

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POSIADANIA BĄDŹ STWIERDZENIA PALENIA TYTONIU 

PRZEZ UCZNIA 

 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot tytoniu i informuje o zdarzeniu wychowawcę 

klasy i pedagoga/psychologa.  

2. Wychowawca, pedagog/psycholog powiadamia o zdarzeniu rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia oraz odnotowuje fakt w dokumentacji.  

3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem przeprowadza 

rozmowy z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje 

informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia i konsekwencjach palenia 

tytoniu.  
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15. Wagary, powtarzające się, nieusprawiedliwione nieobecności na 

lekcjach 

 

Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy lub innemu nauczycielowi 

usprawiedliwienie za czas nieobecności natychmiast po powrocie do szkoły, ale nie później 

niż w ciągu tygodnia od momentu ustania absencji.  

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczeń ma godziny nieusprawiedliwione, co 

wpływa na obniżenie oceny z zachowania.  

Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie - uważane są za wagary. 

 

1. Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych 

dni bez usprawiedliwienia, każdorazowo informuje rodzica/opiekuna prawnego oraz 

pedagoga/psychologa szkolnego o absencji i ustala przyczynę nieobecności. 

2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

wychowawca lub pedagog/psycholog wzywa ich do szkoły listem poleconym, którego 

kserokopię zachowuje. 

3. Wychowawca lub pedagog/psycholog przeprowadza rozmowy z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji.  

4. Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator, wychowawca lub pedagog/psycholog 

powiadamia   o powyższej absencji ucznia również kuratora, a fakt odbycia rozmowy 

odnotowuje w dokumentacji. 

5. Jeżeli sytuacja powtarza się, wychowawca lub pedagog/psycholog informuje dyrektora 

szkoły, który wzywa rodziców/opiekunów prawnych do spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego, wysyłając pisemne wezwanie listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru, którego kserokopię zachowuje.  

6. Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku dyrektor szkoły kieruje 

sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.  

 

16. Oddalenie się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie 

miasta i poza miejscem zamieszkania 

 

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

natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia: 

 poza miejscem zamieszkania poszukiwanie podejmuje kierownik wycieczki,     

a grupa z opiekunami pozostaje w ustalonym miejscu, 

 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: 

 wyjaśnia przyczyny, które doprowadziły do takiej sytuacji, 

 uświadamia odnalezionej osobie konsekwencje jej zachowania, 

 jeśli oddalenie było nieświadome, przypomina regulamin wycieczki i udziela 

uczniowi upomnienia, 

 jeśli oddalenie było świadome – przypomina regulamin wycieczki i informuje 

ucznia o konsekwencjach, 
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 informuje  rodziców/opiekunów prawnych.  

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

policję, dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Jeśli oddalenie od grupy będzie się powtarzało, uczestnictwo ucznia w następnej 

imprezie  turystycznej zostaje zawieszone.  

 

18. Nieodebrane dziecko ze świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych 

opiekunów i samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy 

 

SAMOWOLNE ODDALENIE SIĘ DZIECKA ZE ŚWIELICY 

 

1. Nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje natychmiastowe 

poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w dokumentacji jego nieobecność.      

W przypadku, jeśli pełni opiekę jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły.           

2. Po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje                         

o konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz  informuje o zaistniałym fakcie 

rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowawcę klasy.  

3. W przypadku nie odnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o fakcie 

dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie przynoszą            

oczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia Policję. 

5. Jeżeli zachowanie powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga/psychologa                      

i  wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi 

podejmują działania zapobiegawcze. 

 

UCZEŃ NIEODEBRANY ZE ŚWIETLICY 

 

1. Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z  rodzicami/opiekunami prawnymi 

dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich     

przybycia. 

2. Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani 

do  punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.   

3. W przypadku nieodebrania dziecka nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić Policję. 

4. Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga/psychologa         

i dyrektora szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane 

prawem działania.    

 

             19. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 
 

1. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z wychowawcą w czasie  

wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/opiekuna prawnego o przybycie do szkoły, 

wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu z rodzicem: wpis do zeszytu 

wychowawczego, kontakt telefoniczny. Podjęte działania dokumentuje w dzienniku 

lekcyjnym. 

2. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/opiekuna prawnego wychowawca 

wysyła list polecony za potwierdzeniem odbioru, którego kserokopię zachowuje.    
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3. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nadal nie reaguje na wezwanie, 

wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem i dyrektorem szkoły 

podejmuje dalsze przewidziane prawem działania. 

 

20. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie lekcji (wulgarne 

zachowanie w stosunku do rówieśników i nauczycieli, głośne rozmowy, 

chodzenie po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela itp.) 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim 

rozmowę, a w przypadku braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia osobiście lub wpisując odpowiednią notatkę do zeszytu 

korespondencji lub zeszytu przedmiotowego. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt 

zapoznania się rodziców/opiekunów prawnych z notatką.  

2. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób, nauczyciel 

powiadamia pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły poprzez skierowanie do 

sekretariatu ucznia z klasy. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o zdarzeniu wychowawcę i sporządza 

odpowiednią notatkę w dzienniku lekcyjnym. 

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami 

prawnymi i informuje o konsekwencjach. 

5. W przypadku braku poprawy zachowania wychowawca w porozumieniu                      

i w obecności nauczyciela prowadzącego oraz pedagoga/psychologa przeprowadza 

rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W trudnych 

przypadkach, konsultuje się z zespołem wychowawczym w celu podjęcia działań 

zmierzających do zdyscyplinowania ucznia.  

 

21. Postępowanie w sytuacji zachowania agresywnego wobec uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób przebywających         

w szkole 

 

ZACHOWANIA AGRESYWNE UCZNIÓW I INNYCH OSÓB NIELETNICH                         

W STOSUNKU DO RÓWIEŚNIKÓW 

   

1. Nauczyciel szkoły przerywa zachowanie agresywne, którego jest świadkiem. Jeżeli 

jest taka możliwość przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem i ustala okoliczności 

zdarzenia.           

2. Nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i wstępnych ustaleniach,                     

a w uzasadnionych przypadkach pedagoga/psychologa. 

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, sporządza notatkę w dzienniku 

lekcyjnym i informuje o konsekwencjach.  

4. Wychowawca informuje, poprzez wpis do zeszytu informacyjnego, 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu i konsekwencjach jego 

zachowania. 

5. Jeżeli zachowania agresywne powtarzają się, wychowawca informuje 

pedagoga/psychologa, który podejmuje inne działania: 
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 przeprowadza rozmowę interwencyjną w obecności rodziców/opiekunów 

prawnych, 

 wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię 

działań. Pedagog/psycholog sporządza z podjętych działań notatki 

umieszczone w dokumentacji. 

6. W sytuacji, kiedy  uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, 

pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia 

kieruje wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie środka wychowawczego 

zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA 

(ROZBÓJ - USZKODZENIE CIAŁA, ITP.) 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  pedagoga/psychologa oraz dyrektora 

szkoły i  jeśli jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę. Dyrektor szkoły 

wzywa Policję. 

2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące 

z przestępstwa i przekazuje Policji.   

3. Pedagog/psycholog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie 

okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje Policji. 

4. Pedagog/psycholog  powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i 

sporządza notatkę w dokumentacji.  

5. Pedagog/psycholog jest obecny podczas wykonywania czynności przez Policję 

przewidzianych  prawem. 

6. W sytuacjach wyjątkowych (zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i 

pedagoga/psychologa w godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza 

szkołą) nauczyciel bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie (zdarzeniu) Policję. 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO 

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa   

pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia. 

2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga/psychologa oraz 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

3. Pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły, powiadamia Policję i ustala 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje 

Policji i rodzicom/opiekunom prawnym. Z podjętych działań sporządza notatkę 

umieszczoną w dokumentacji. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESJI UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA, 

PRACOWNIKA SZKOŁY, INNYCH OSÓB DOROSŁYCH PRZEBYWAJĄCYCH               

W SZKOLE 

 

1. Nauczyciel, pracownik szkoły lub inna osoba informuje o zdarzeniu 

pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły.  



 19 

2. Pedagog/psycholog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę                    

w    dokumentacji. 

3. Pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia, 

informuje o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

4. W uzasadnionych przypadkach pedagog/psycholog wnioskuje o zwołanie zespołu 

wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. 

5. Zawiadomienie Policji odbywa się na wniosek poszkodowanego. 

6. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora,  w godzinach zajęć 

popołudniowych w szkole) nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie      

o zdarzeniu Policję.  

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA PRACOWNIKA 

SZKOŁY WOBEC UCZNIA 

 

1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor 

szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające. 

2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika            

i informuje o nich rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem 

rodzica/opiekuna prawnego i umieszcza ją w dokumentacji zdarzeń. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I INNYCH OSÓB DOROSŁYCH 

PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY WOBEC UCZNIA 

 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego 

             i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.  

2. Nauczyciel/pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

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

       szkoły zawiadamia Policję. 

4. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach zajęć  

popołudniowych w szkole) nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia 

Policję. 

 

22. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły 

       

W szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych podczas obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć 

pozalekcyjnych. Urządzenia te muszą być wyłączone lub wyciszone i  schowane. 

 

1. Wychowawcy informują uczniów na początku roku szkolnego o warunkach 

korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas 

pobytu w szkole. 

2. Nauczyciel, który stwierdzi, że uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych 

urządzeń elektronicznych podczas zajęć, ustnie upomina ucznia i wydaje polecenie 

wyłączenia i schowania urządzenia. 
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3. Nauczyciel lub wychowawca informuje o zdarzeniu  rodziców/opiekunów prawnych 

ucznia. 

 

 

23. Pomoc ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej oraz 

cyberprzemocy 

 
POSTĘPOWANIE WOBEC OFIAR PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ              

W RODZINIE 

 

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

o tym fakcie wychowawcę, a ten pedagoga/psychologa. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem, w zależności od sytuacji, 

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

wywiadu lub podejmuje inne przewidziane prawem czynności zmierzające do 

rozpoznania sprawy. 

3. Pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę                        

z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania 

przemocy wobec dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach 

takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.  

4. Pedagog/psycholog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują 

również rodzice/opiekunowie prawni dziecka.  

5. Jeżeli  podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko jest 

ofiarą przemocy, pedagog/psycholog informuje policję i sąd rodzinny. Sporządza 

notatkę w dokumentacji. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich 

podejrzeniach niezwłocznie informuje kuratora. 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC OFIAR I SPRAWCÓW CYBERPRZEMOCY 
  

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje                 

o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga/psychologa. 

2. Wychowawca w porozumieniu z  pedagogiem/psychologiem przeprowadza rozmowę z 

ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia                  

i ewentualnych świadków.  

3. Wychowawca i pedagog/psycholog przy udziale nauczyciela informatyki 

zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem  informuje o zdarzeniu 

rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy (jeżeli jest znany                

i nieletni). 

5. W innych  przypadkach pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły 

zawiadamia Policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji. 

6. Wychowawca i pedagog/psycholog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, 

czy nie są  

           wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 
 

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

 


