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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH 

TRUDNYCH WYCHOWAWCZO ORAZ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

UCZNIÓW DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BIAŁYMSTOKU. 

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PROCEDUR 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 

2001r.sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub 

toku nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz. U. z 2002r. 

Nr 3, poz. 28). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r.   

w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dla dzieci 

 i młodzieży. (Dz. U. z 2003r. Nr 23, poz. 193). 

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

 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003r., Nr 11, poz. 

114). 

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

(Dz. U. z 1982r. Nr 35, poz. 228) z późniejszymi zmianami. 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami).  Ustawa z dnia 24 

kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr24, poz. 198). 

7. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz.179 z późniejszymi 

zmianami). 

8. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r. 

sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

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

z późniejszymi zmianami). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia31 stycznia 2003r.  

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

11. Statut szkoły. 

12. Program Wychowawczy szkoły. 

13. Szkolny Program Profilaktyki.  

14. Wewnątrzszkolny System Oceniania.  
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DZIAŁANIA INTERWENCYJNE - PROCEDURY  

Demoralizacja 

„... to w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu 

zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia 

zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych....” 

Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły, który stwierdza lub 

podejrzewa używanie przez uczniów alkoholu lub innych substancji 

psychoaktywnych: 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 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/pracownik szkoły przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego oraz dyrekcję szkoły 

3. Wychowawca 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. Wychowawca sporządza notatkę ze spotkania, w której zamieszczone zostaną 

zobowiązania do pracy nad dzieckiem, podpisane przez wszystkie osoby uczestniczące  

w spotkaniu. W toku interwencji profilaktycznej 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, szkoła 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

6. Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania  

z pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
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Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły, który podejrzewa, że na 

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

1. Nauczyciel/pracownik szkoły powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego – stwarza warunki, w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie (uczeń 

pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej). 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej. 

4. Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły, powiadamia rodziców/opiekunów ucznia  

o zaistniałej sytuacji. 

5. 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. 

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi 0,5 % alkoholu  

w wydalanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1dm), policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej braku do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 

24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, 

jeśli uczeń nie ukończył 18 lat 

7. W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów o pozostawieniu ucznia w szkole lub 

przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, bądź przekazaniu go do dyspozycji policji 

decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

8. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń przed ukończeniem 18 roku życia znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się, świadczy to o jego 

demoralizacji i nakłada na szkołę obowiązek powiadomienia o tej szczególnej sytuacji sąd 

rodzinny. 
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Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły, który znajduje na terenie 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk:  

1. Nauczyciel/pracownik szkoły, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję 

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

przyjazdu policji. 

2. Próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych), ustalić, do kogo należy 

znaleziona substancja. 

3. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję szkoły i wzywa policję. 

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia.  

 

 Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły, który podejrzewa, że uczeń 

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

Nauczycielowi/pracownikowi szkoły 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. 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły w obecności innej osoby ma prawo zażądać, aby uczeń 

przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 

odzieży ewentualnie inne przedmioty budzące podejrzenia, co do ich związku z poszukiwaną 

substancją.  

2. O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia wychowawcę ucznia i dyrekcję 

szkoły. 

3. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa w szkole. 

4. Gdy uczeń nie chce przekazać substancji na prośbę nauczyciela/pracownika szkoły, 

dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia 

oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

5.Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi substancję, nauczyciel/pracownik szkoły po 

odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję, a całe zdarzenie 

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę ze zdarzeń wraz z własnymi 

spostrzeżeniami. 

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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Popełnienie przez ucznia czynu karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły: 

CZYN KARALNY - sprawcą jest uczeń, który ukończył lat 13, ale nie ukończył lat 17. 

Czynem karalnym, w rozumieniu kodeksu karnego, jest zachowanie o znamionach 

określonych w ustawie karnej. 

Do czynów karalnych zalicza się: 

przestępstwa, czyli czyny ścigane przez kodeks karny (np. zabójstwo, spowodowanie 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, rozbój, bójki z użyciem broni palnej lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, gwałt, kradzież, kradzież z włamaniem, a także przestępstwa 

przeciw bezpieczeństwu powszechnemu, takie jak spowodowanie pożaru, eksplozji 

materiałów wybuchowych, rozprzestrzenienia substancji toksycznych, wzięcie zakładnika 

itp.).  

wykroczenia–czyny zabronione, których konsekwencją są kary określone w kodeksie 

wykroczeń, a wśród nich: 

 wykroczenia przeciw porządkowi i spokojowi publicznemu (zbiegowiska, krzyk, hałas, 

wybryki zakłócające spoczynek nocny, wywołujące zgorszenie). 

 zachowania o charakterze chuligańskim (np. umyślne godzenie w spokój i porządek 

publiczny, umyślne uszkadzanie lub niszczenie mienia). 

 grupa przestępcza - porozumienie co najmniej trzech sprawców istniejące przez 

pewien czas i zawarte w celu dokonania jednego lub więcej przestępstw; występuje  

w niej element organizacji, polegającej na ustaleniu podziału ról i koordynacji działań 

uczestników, ułatwiającej dokonanie przestępstwa i ukrycie sprawców. 

PRZESTĘPSTWO - sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok życia. Kategorie przestępstw 

z Kodeksu karnego ścigane z urzędu: 

1. Udział w bójce lub pobiciu.  

2. Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się 

innej czynności seksualnej.  

3. Znęcanie się.  

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

złożone zeznania.  

5. Podrabianie dokumentów.  

6. Kradzież.  

7. Kradzież z włamaniem.  

8. Rozbój.  

9. Przywłaszczenie.  

10. Oszustwo. 



6 

 

Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły wobec ucznia-sprawcy czynu 

karalnego, wobec uczniów biorących udział w działalności grup przestępczych:  

1. Nauczyciel/pracownik szkoły niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel/pracownik szkoły ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 

3. Przekazuje sprawcę (o ile jest na terenie szkoły i jest znany) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi. 

4. Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy. 

5. Dyrektor szkoły niezwłoczne powiadamia policję, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca jest uczniem innej szkoły i jego tożsamość nie jest 

znana. 

6. Nauczyciel we współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcą lub innymi wskazanymi 

przez dyrektora szkoły osobami zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub 

przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je policji (np. sprawca rozboju  

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

pochodzący z kradzieży).  

 

Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły wobec ucznia, który stał się 

ofiarą czynu karalnego. 

Nauczyciel/pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do: 

1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie 

lekarza w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły.  

3. Powiadomienia wychowawcy ucznia, rodziców ucznia.  

4. Niezwłocznego wezwania policji w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i przesłuchania ewentualnych 

świadków zdarzenia. 
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Procedura postępowania nauczyciela/pracownika w przypadku stwierdzenia aktu 

przemocy i agresji ucznia (uczniów) wobec otoczenia.  

Przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie, 

naruszające jej prawa i dobra osobiste (do nietykalności fizycznej, godności, szacunku 

powodujące cierpienie i szkody; ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Nie 

musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami.  

Przemoc fizyczna – bicie, kopanie, popychanie, niszczenie rzeczy, plucie, zamykanie  

w pomieszczeniach, wymuszanie pieniędzy itp. 

Przemoc słowna - przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, obmawianie, 

szantażowanie. 

Przemoc bez słów i kontaktu fizycznego – miny, wrogie gesty, izolowanie, manipulowanie 

związkami. 

Agresja w psychologii oznacza skłonności do zachowań agresywnych, ataku, trudności 

kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, 

sytuacjom, poglądom. Często występuje w sytuacji grupowej, jako działanie imitacyjne  

( naśladowcze), będące wyrazem dostosowania się do wymagań i zasad, obowiązujących 

np. w grupie rówieśniczej lub subkulturze. Agresja może przybierać różne formy: od aktów 

fizycznych, jak przemoc czy gwałt w rozmaitych (indywidualnych lub grupowych) postaciach, 

do bardziej subtelnych zachowań, m.in. krzyku, agresji słownej, złośliwości zachowania, 

mimiki czy gestykulacji. 

Sprawca – to ten, kto pomiędzy 13 a 17 rokiem życia dopuszcza się czynu społecznie 

niebezpiecznego, zabronionego pod groźbą kary – niezależnie od formy popełnienia czynu 

(dokonanie, usiłowanie, przygotowanie, podżeganie, namawianie, nakłanianie, pomocnictwo) 

Świadek zdarzenia - to pokrzywdzony lub osoba posiadająca informację, co do faktów 

bezpośrednich, jak i pośrednich o zaistniałym czynie zabronionym. 

Ofiara – to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone 

lub zagrożone przez przestępstwo (art.49 §1 kodeksu postępowania karnego). W przypadku 

przemocy dobro prawne to życie i zdrowie pokrzywdzonego, jego mienia, cześć  

i nietykalność cielesna. 

Zatrzymanie nieletniego.  

– Policja może zatrzymać a następnie umieścić w policyjnej izbie dziecka nieletniego, co do 

którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny, a zachodzi uzasadniona 

obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo gdy nie można ustalić 

tożsamości nieletniego. 
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Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów. 

W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego 
zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na 
terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu najbliżej znajdującą się osobę 

dorosłą pracownikowi szkoły, nauczycielowi, wychowawcy, dyrektorowi szkoły.  

W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek podporządkować się do poleceń 

wszystkich pracowników szkoły. 

 

Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły w przypadku czynu  

o stosunkowo niskiej szkodliwości (np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie):  

1. Nauczyciel/pracownik szkoły zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusję, 

przerwa negatywne zachowania sprawcy wobec ofiary.  

2. Rozdziela strony.  

3. Ustala granice: nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 

interweniującej.  

4. Ocenia zagrożenia i podjąć decyzję o rodzaju interwencji.  

5. Rozmawia z uczniem –zwraca uwagę na jego niewłaściwe zachowanie.  

6. Zgłasza zaistniałe zdarzenie wychowawcy klasy.  

7. Wychowawca rozmawia z uczniami o zaistniałej sytuacji.  

8. Gdy dane zdarzenie powtórzy się więcej niż 3 razy – wychowawca może udzielić kary 

zgodnie z WSO i dokonuj odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym.  

9. Gdy uczeń nadal nie reaguje na upomnienie – informuje rodziców o zaistniałym fakcie. 

Może zastosować inne kary, zgodnie z WSO. 
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Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły w przypadku czynu o dużej 

szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, 

uszkodzenie ciała itp.) 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły zdecydowanie, stanowczo słownie, nie wdając się  

w dyskusję, całkowicie przerywa negatywne zachowania sprawcy wobec ofiary.  

2. Rozdziela strony.  

3. Ustala granice: nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 

interweniującej.  

4. Ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju dalszej interwencji.  

5. Udziela pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpiecza miejsce zdarzenia 

6. Wzywa pomoc medyczną w razie konieczności.  

7. Wzywa wychowawcę (w przypadku jego nieobecności, dyrektora szkoły lub jego zastępcę) 

rozpoczyna procedurę wobec sprawcy zdarzenia.  

8. Wychowawca Powiadamia dyrekcję o zaistniałym zdarzeniu.  

9. Powiadamia rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia.  

10. Rozmawia indywidualnie ze sprawcą zdarzenia – informuje go o poważnym naruszeniu 

obowiązujących zasad, informuje o dalszym toku postępowania.  

Dyrektor szkoły 

1. Wzywa rodziców – powiadamia ich o zaistniałym fakcie.  

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia – wysłuchuje strony.  

3. Przeprowadza rozmowy z uczniem w obecności rodziców, wychowawcy. 

4. W przypadku poważnego wykroczenia – wzywa policję,  

5. Dyrektor szkoły może udzielić uczniowi upomnienia dyrektora szkoły, w dzienniku 

lekcyjnym powinien się znaleźć odpowiedni zapis. 

6. Wobec ucznia/uczniów mogą być zastosowane inne kary przewidziane w WSO. 
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Procedury postępowania nauczyciela/pracownika szkoły w sytuacjach zachowania 

przemocowego ze strony uczniów. 

W tym przypadku stosuje się procedury takie jak w przypadku zachowania agresywnego 

dużej szkodliwości.  

1. Nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje działania, uniemożliwiające dalszą agresję; sam, 

lub przy pomocy innych pracowników szkoły odizolowuje sprawcę przemocy od ofiary. 

2. W przypadku okaleczeń lub innego uszczerbku na zdrowiu u ofiary agresji udziela pomocy 

przedmedycznej. 

3. Powiadamia dyrektora, wychowawcę danego ucznia oraz pedagoga szkolnego  

o zaistniałym zdarzeniu. 

4. Wychowawca lub pedagog wzywa rodziców (opiekunów) ucznia stosującego przemoc, 

przeprowadza rozmowę interwencyjną z uczestnikami zdarzenia oraz sporządza notatkę, 

dotyczącą okoliczności zdarzenia. 

5. W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu uczniów dyrektor lub upoważniony pracownik 

powiadamia policję oraz wzywa pogotowie ratunkowe.  

 

Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły w przypadku stwierdzenia 

naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia. 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły 

uznajemy: 

1. Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww., wyrażone w słowach lub gestach. 

2. Prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach. 

3. Nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

4. Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej. 

5. Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej. 

6. Pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników. 

7. Naruszenie ich nietykalności osobistej. 

Procedura: 

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny 

szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do 

dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do pedagoga szkolnego lub wychowawcy 

ucznia. 
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2. W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury, uczeń odbywa z nimi 

rozmowę wstępną i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek 

środków psychoaktywnych bądź alkoholu, poddany jest wstępnemu badaniu alkosensorem  

i narkotestem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i narkotyków w moczu. 

3. Jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni 

opiekunowie ucznia i dalsza procedura zostaje wdrożona wg ustalonego biegu 

postępowania. 

4. Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt. 2 i 3, procedura 

przebiega następująco: 

a)  jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia i dotyczy punktu 

     1 lub 2 definicji: 

        wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji, 

        uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulaminu szkoły  

i statutu, 

        rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą dalsze zasady współpracy 

stron, 

       jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach. 

 

b) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia: 

       wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji, 

       uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu 

szkoły i statutu, 

       uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania, 

       rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą, dalsze zasady współpracy 

stron, 

       sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez 

rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, 

       szkoła kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie 

dalszego postępowania, 

       jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach, 
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c) Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji: 

       wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji i wzywa ich do szkoły, 

       wzywana jest natychmiast policja lub straż miejska, 

       uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu 

szkoły i statutu, 

       uczeń ma obniżoną naganną ocenę z zachowania, 

       rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny 

zawierający dalsze zasady współpracy stron, 

       sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, 

podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

       osoba poszkodowana zgłasza na policję wniosek o popełnieniu przestępstwa  

z powództwa cywilnego, 

       jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach. 

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków, 

do skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wniosek o przeniesienie 

ucznia do innego gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu14 dni 

od jej zaistnienia. Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej  

w sekretariacie szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących 

 i jest mu nadany numer. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia  

o tym rodziców. 

 Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły w przypadku stwierdzenia 

dewastacji mienia społecznego (szkolnego).  

Nauczyciel/pracownik szkoły, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację 

mienia przez ucznia: 

1. Ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym 

fakcie oraz oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody. 

2. Informuje o fakcie dyrektora szkoły. 

3. Podejmuje próbę ustalenia sprawcy oraz oszacowania wartości szkody; w uzasadnionych 

przypadkach dyrektor powiadamia policję. 

4. W przypadku nie budzącego wątpliwości ustalenia sprawcy szkody, wychowawca lub 

dyrektor szkoły wzywa do szkoły jego rodziców/opiekunów prawnych. 
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Procedura postępowania nauczyciela/pracownika szkoły w przypadku zauważenia 

osoby obcej na terenie szkoły: 

Przez osobę „obcą” na terenie szkoły rozumie się osobę, która: 

- nie jest rodzicem ucznia tej szkoły, 

- nie jest pracownikiem szkoły, 

- nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły, bądź przez wychowawcę klasy lub 

uprawnionego pracownika szkoły i która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza 

zasady i normy współżycia społecznego bądź też w inny sposób stanowi zagrożenie dla 

porządku na terenie szkoły oraz bezpieczeństwa uczniów lub innych osób przebywających 

na terenie szkoły. 

W przypadku obecności osoby obcej nauczyciel/pracownik szkoły: 

1. Ustala powody obecności oraz zachowanie osoby postronnej w szkole poprzez 

obserwację i rozmowę z nią. 

2. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań z jej strony 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły i wspólnie z nim podejmuje mediacje w celu 

nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu swojego pobytu lub też opuszczenia terenu 

szkoły. 

3. W przypadkach drastycznych niezwłocznie powiadamia policję i jednocześnie podejmuje 

działania, mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed skutkami tych 

zachowań. 

 

 


