
PROCEDURY INTERWENCYJNO-PROFILAKTYCZNE W SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W KURZĘTNIKU  

Cele: 

1. usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach 

zagrożenia  

2. wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą  

3. promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania  

4. wpłynięcie na proces socjalizacji młodzieży  

5. zwiększenie wychowawczej roli szkoły  

6. wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic  

 

 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją 

( Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie sie obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup 

przestępczych – art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich)  

  

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji 

z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody 

czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności 

zlecone przez sędziego rodzinnego. 

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich  

Do podejmowania działań  interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują 

działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach  

kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają 

środki odurzające. 

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań 

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem. 

 

W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo w szkole ustala 

się co następuje: 

 

1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez 

ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli 

szkoły z rodzicami ucznia. 



a) Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez 

niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem 

b) W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu 

z pedagogiem szkolnym: 

 ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami, 

 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 

 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania 

wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) 

możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej, 

c) Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej 

poradni/placówki, 

d) Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych 

przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem: 

 zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych 

 zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. 

2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną 

(np. wzywane jest pogotowie). 

3. Policja jest wzywana w przypadku: 

a) gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście, 

b) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych, 

c) gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje 

psychoaktywne, 

d) kradzieży lub innych wykroczeń. 

4. W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole 

zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne. 

 

 

 

 

Zadania dyrektora szkoły, wychowawcy i pedagoga szkolnego 

1. Zaistniałą sytuację dyrektor szkoły lub pedagog szkolny omawiają z uczniami w klasie 

w obecności wychowawcy. 

2. Na posiedzeniu rady pedagogicznej przeprowadza się analizę zaistniałego zdarzenia, 

a także dokonuje oceny zachowań dziecka w kontekście jego dotychczasowego 

zachowania i podejmuje decyzje o jego dalszych losach /wsparcie, pomoc, kara /. 

3. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zebranie dokumentacji z każdego zdarzenia. 

4. Z każdej rozmowy przeprowadzonej na terenie szkoły odnośnie sytuacji wymienionych w  

procedurach należy sformułować notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące w 

rozmowie.  

5. Wychowawca stosując system kar i nagród zgodnych z WZO stara się rozwiązywać 

zaistniałe problemy wychowawcze. Z każdej przeprowadzonej rozmowy wychowawczej 

z uczniem, a także z rodzicami danego ucznia sporządza notatkę w dzienniku, którą 

podpisują osoby w niej uczestniczące. 

6. W przypadku narastających trudności wychowawczych z danym uczniem wychowawca 

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o danej sytuacji dyrektora lub pedagoga 

szkolnego. 

 

 



Metody współpracy szkoły z policją 

 

1. W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą 

współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

2. Koordynatami współpracy są: pedagog szkolny oraz specjalista do spraw nieletnich 

i patologii właściwej jednostki policji. 

3. Ze szkołą współpracuje także dzielnicowy, w rejonie, którego znajduje się szkoła. 

4. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  

 Spotkania Rady Pedagogicznej z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, 

podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży 

w środowisku lokalnym. 

 Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych, sposobów unikania 

zagrożeń, prezentacji zawodu Policjanta w klasach maturalnych. 

 Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży; 

 Wspólny, szkoły i policji, udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

 

 

 

 

Działania interwencyjne 

 

I. 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, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Przekazać uzyskaną informacje wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informacje. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania ,rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają sie do szkoły, a nadal z 

wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 



psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 

z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję 

. 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się  

uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

 

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

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

( art.40.ust.3 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi)   

Nauczyciel powinien umieścić ucznia w oddzielnym pomieszczeniu, najlepiej w 

takim, w którym jest małe prawdopodobieństwo potknięcia się , zranienia itp., oraz 

zapewnić mu opiekę innego pracownika  

 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej. 

 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. 

 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości
1
, policja ma możliwość przewiezienia ucznia 

do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia czyli maksymalnie do 24 godzin( art.40 ust.1-3 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości) . O fakcie umieszczenia ucznia w izbie wytrzeźwień lub 

pomieszczeniu dla osób zatrzymanych    zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd 

rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

 

6. Jeżeli powtarzają sie przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje sie 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

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

 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

                                                           
1
 Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 



w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. 

Dalszy  tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

 

 

 

 

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

 

 

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

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 

(o ile to jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły oraz  wzywa policje. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczona substancje i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń  posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć  następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby: uczeń przekazał mu te substancje, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i 

wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policje, która przeszukuje odzież 

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona substancje i zabiera ja do 

ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancje dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ja do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancje. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest: 

posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie 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 sprawca jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie 

ukończył 17lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po 

ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 



6 czerwca 1997 r. - Kodeks Postępowania Karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać  policję. 

 

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

lat należy zawiadomić policje 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). 

 

V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, 

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 

niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

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

nikomu znana, 

zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i 

uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

 

Czyny karalne będące wykroczeniami  

Wykroczeniami są takie czyny  pełnoletniego ucznia jak: 

● niszczenie, uszkadzanie, usuwanie , czynienie nieczytelnymi znaków lub napisów 

ostrzegających o grożącym niebezpieczeństwie dla życia i zdrowia człowieka albo ogrodzenia 

lub innego urządzenia zapobiegającego takiemu niebezpieczeństwu ( art.74§1) 

● rzucanie kamieniami lub innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu 

( art.76 ) 

● niezachowanie należytej ostrożności powodującej zagrożenie bezpieczeństwa  w ruchu 

drogowym ( art.86 §1), znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego 

środka ( art.86 §2 ) 

● kradzież lub przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy ruchomej , jeżeli jej wartość nie 

przekracza 420 zł ( art.119 §1 ) 

● umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitych ogłoszeń, napisów lub rysunków 

albo używanie słów nieprzyzwoitych ( art.141 ) 

● niszczenie lub uszkodzenie roślinności albo deptanie trawnika lub zieleńca na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego ( art.141§1 ) 

● utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku 

publicznego ( przyrządów alarmowych, instalacji oświetleniowej, zegara, telefonu, 

urządzenia służącego do utrzymania czystości  ) ( art.143§1 ) 

 

 

Czyny karalne będące przestępstwami z Kodeksu Karnego  

Przestępstwami są takie czyny  pełnoletniego ucznia jak: 

● publiczne znieważenie , niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie godła, sztandaru, 

chorągwi, bandery, flagi lub innego znaku państwowego (atr.137§1) 

● spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka 

wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia( innego ciężkiego kalectwa), ciężkiej choroby 

nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby 



psychicznej, całkowitej , znacznej lub trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, 

istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia (atr.156§ 1) 

● udział w bójce lub pobiciu  

● stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej  w celu zmuszenia innej 

osoby do określonego działania , zaniechania lub znoszenia tej przemocy (atr.191§ 1) 

● rozpijanie małoletniego poprzez dostarczanie mu napoju alkoholowego ułatwianie jego 

spożycia lub nakłanianie go do jego spożycia ( art. 208 ) 

● znieważanie innej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie 

lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła ( art. 206§ 1 ) 

● znieważanie innej osoby za pomocą środków masowego komunikowania np. sms, 

Internet ( art. 206§ 2 ) 

● naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie funkcjonariusza publicznego 

podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych  

 

Katalog czynów karalnych jest znacznie szerszy , przedstawiony spis jest zgodny z 

potrzebami szkoły  

 

( ustawa z 6 czerwca 1997r.Kodeks Karny )  

 

 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

udzielenia pierwszej pomocy (przed medycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

powiadomienie rodziców ucznia, 

niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 

 

5. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo 

przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych 

przedmiotów i wezwać  policję - tel.997 lub 112. 

( załącznik do procedur : plan ewakuacji szkoły )  

 

 

VII Postępowanie nauczyciela w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów  

1.Nauczyciel rekwiruje papierosy uczniowi i ustala źródło ich uzyskania. 

2.Zgłasza fakt wychowawcy klasy. 

3.Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję. 

4.Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców o 

konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia tytoniu . 



5.W przypadku ponownego udowodnienia uczniowi palenia na terenie szkoły o fakcie zostaje 

poinformowany dyrektor szkoły, który ma prawo wezwać policję w celu nałożenia mandatu 

na ucznia. 

VIII Postępowanie nauczyciela w przypadku przeszkadzania w prowadzeniu lekcji, 

używanie wulgarnych słów 

- upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy, 

- wpis uwagi do dziennika, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z wychowawcą, pedagogiem, rodzicami 

- wpływ na ocenę z zachowania - obniżenie oceny o jeden stopień 

-  jeżeli uczeń otrzymał już najniższą ocenę z zachowania następuje udzielenie nagany 

przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga 

IX  Postępowanie nauczyciela w przypadku niekulturalnego zachowania ucznia  wobec 

nauczycieli  i pracowników szkoły 

- upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy, 

- wpis uwagi do dziennika, 

- rozmowa dyscyplinująca  ucznia z wychowawcą i dyrektorem  

- poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów  

- wpływ na ocenę z zachowania- obniżenie oceny o jeden stopień 

- jeżeli uczeń otrzymał już najniższą ocenę z zachowania za inne wykroczenia  następuje 

udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga 

- jeśli jest to możliwe  karne przeniesienie do klasy równoległej. 

-  

 X Dewastacja i niszczenie mienia szkolnego 

- sporządzenie przez nauczyciela notatki ze zdarzenia, 

- zobowiązanie rodziców i ucznia do naprawienia wyrządzonej szkody, poniesienia 

kosztów finansowych lub w ramach zadośćuczynienia zobowiązanie do wykonania prac 

społecznych, 

- wpływ na ocenę z zachowania  

- zawieszenie ucznia decyzją rady pedagogicznej w jego prawach 

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga 

  

XI Postępowanie nauczyciela w przypadku wymuszeń  oraz psychicznej  agresji wobec 

innych uczniów 

- sporządzenie notatki ze zdarzenia 

- rozmowa wyjaśniająco - dyscyplinująca  wychowawcy z uczniem  w obecności 

rodziców 

- wpływ na ocenę z zachowania  

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga 

- poinformowanie policji 

 

 

 XII Postępowanie nauczyciela w przypadku kradzieży 

 - niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 



- rozmowa wyjaśniająco - dyscyplinująca  z  uczniem w obecności wychowawcy oraz 

pedagoga - sporządzenie notatki 

- w przypadku powtarzających się kradzieży lub kradzieży o znacznej wartości 

wychowawca lub pedagog w porozumieniu z dyrektorem powiadamia policję  

- nauczyciel powiadamia oraz wzywa rodziców do natychmiastowego stawienia się  w 

szkole, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z policjantem na terenie szkoły. 

 

XIII Postępowanie nauczyciela w przypadku bójki  na terenie szkoły  

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

- ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia – sporządzenie notatki 

- przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły 

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę 

- powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy 

- niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

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

nikomu znana, 

- zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i 

uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

- jeżeli nauczyciel dowiaduje się o bójce uczniów kilka dni  po zaistniałym zdarzeniu 

informuje dyrektora, rodziców/ prawnych opiekunów  oraz policję.  

 

XV. Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego 

w czasie lekcji: 

1.Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych, o czym jest 

poinformowany przez wychowawcę klasy (urządzenie to podczas zajęć powinno być 

wyłączone). 

2.W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego podczas zajęć, nauczyciel 

nakazuje wyłączenie urządzenia a następnie odbiera mu je. 

3.Odebrany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne nauczyciel niezwłocznie 

oddaje do depozytu w sekretariacie szkolnym oraz informuje o zaistniałej sytuacji 

wychowawcę klasy. 

4.W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego nauczycielowi, nauczyciel prosi przewodniczącego klasy o poinformowanie 

o tej sytuacji dyrektora szkoły. 



5. Wychowawca  bezzwłocznie informuje telefonicznie o tym fakcie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia i zobowiązuje ich do osobistego zgłoszenia się po odbiór urządzenia. 

6.W trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia wychowawca informuje 

rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach wynikających z niestosowania się do 

ustaleń określonych w Statucie Szkoły (w tym kryteriach ocen zachowania). 

XVI Procedura postępowania w razie wypadku w szkole. 

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia obejmuje i reguluje działania pracowników 

szkoły.  

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:  

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową 

pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy  

2.Nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, 

jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów,  

3.Powiadamia dyrektora szkoły.  

4.Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali.  

5.O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w 

chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający 

dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca 

ucznia o wypadku.  

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

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu 

ustala z nim:  potrzebę wezwania pogotowia 

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

nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.  



O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty.  

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

państwowego inspektora sanitarnego.  

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania 

oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 

XVII Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach prób samobójczych, 

samookaleczeniach lub innych związanych z narażeniem życia: 

W przypadku uzyskania informacji bądź stwierdzenia, że uczeń próbował dokonać aktu 

samobójczego, samookaleczenia bądź narażał własne życie lub zdrowie nauczyciel powinien 

podjąć następujące kroki: 

1. Powiadomić Komendę Policji.  

2.Powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 

3.Powiadomić rodziców ucznia. 

4.Wezwać lekarza lub pod opieką wyznaczonego nauczyciela udać się wraz z uczniem do 

najbliższego szpitala, jeżeli zdarzenie miało charakter targnięcia się na własne życie. 

5.Sporządzić notatkę służbową. 

6.Nauczyciel powinien również: 

-ustalić i potwierdzić zaistniałe zdarzenie, 

-pod żadnym pozorem nie pozostawiać ucznia samego, 

-przeprowadzić ucznia w bezpieczne miejsce, 

-zebrać informacje o zdarzeniu(jeżeli są świadkowie). 

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH:  

 



USTAWA O SYSTEMIE OSWIATY z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. 

Nr 67,poz. 329, z późn.  zm.) 

 

ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 26 

marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 19 kwietnia 2004 r.) 

 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

Nr 170,poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600) 

 

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r.) 

 

Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.) 

 

. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 

554,Nr 121, poz.770, z1999 r. Nr 96, poz.1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274) 

 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) 

 

Ustawa O przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 

179, poz.1485) 

 

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. z 2003 r. Nr 26, poz. 226) 

 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 roku Nr 37 

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania 

Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Na podstawie 

art. 12 ust. 1 pkt3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. 

Nr 82,poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz.1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 

1799 i 1800) 

 

Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r.; sprostowanie z 1997 r. 

Dz. U. Nr128, poz. 840; zm. z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, 

poz. 548 i Nr 93,poz. 1027) 

 

Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z dnia 4 sierpnia 1997 r.; zm. z 

1999 r. Nr83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, 

poz. 1027) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) 

 

 

 

Instytucje wspomagające szkołę:  

 



Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim  

 

Oficer dyżurny 564744200 

Policyjny Telefon Zaufania 564744222 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Nowym Mieś-cie Lubawskim  

564743196 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim 

564726038/39 

 

Rejonowy Sąd Rodzinny w Nowym Mieście Lubawskim  

564726131 


