
PROCEDURY INTERWENCYJNE WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ 

UZALEŻNIENIEM I DEMORALIZACJĄ  

 w Zespole Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. 

 

 

I. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie  szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 

 1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub, pod jego 

nieobecność, pedagoga/psychologa szkolnego.   

2.  Pracownik szkoły odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo 

nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie 

 i życie.   

3.  Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz pielęgniarkę szkolną, która wzywa pogotowie 

ratunkowe. Pod nieobecność pielęgniarki czyni to dyrektor. 

4.Wezwany lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu ucznia do domu lub placówki służby zdrowia 

ewentualnie przekazania ucznia do dyspozycji policji – w porozumieniu z dyrekcją szkoły.  

5. Wychowawca lub pedagog zawiadamiają rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego przybycia do szkoły.   

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

wpływem alkoholu – odmawiają lub nie mają możliwości przyjścia do szkoły, a uczeń jest 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża bezpieczeństwu 

innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja wspólnie z lekarzem 

podejmują decyzję o dalszym postępowaniu. O zaistniałym zdarzeniu szkoła zawiadamia 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny.  

7. Nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając notatkę ze zdarzenia  i powziętych ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  

 8. Przeprowadzenie – późniejsze – rozmów z rodzicami w obecności ucznia i pedagoga/ 

psychologa  szkolnego – zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania – podjęcie 

ewentualnych działań terapeutycznych.  

9.  Wychowawca wyciąga konsekwencje wobec zachowania ucznia zgodnie z WSO.  

10. Dyrektor szkoły ma każdorazowo obowiązek powiadamiać policję lub sąd rodzinny  

o przypadkach przebywania uczniów na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających.  

 



 

II. Procedura postępowania w przypadku,   gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk.  

 

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

niepowołanych czy ewentualnym jej zniszczeniem, do czasu przyjazdu policji.   

2. Nauczyciel informuje dyrektora szkoły; dyrektor wzywa policję.   

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

znaleziona substancja należy; może poprosić o pomoc innego pracownika szkoły.  

4. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję  

i udziela informacji dotyczących zdarzenia.  

5. Nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami.  

 

III.  Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy 

sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyk.  

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pod jego nieobecność pedagoga/psychologa 

szkolnego) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, okazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów, budzących podejrzenie, co 

do ich związku z poszukiwaną substancją.  

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży ani torby ucznia 

– jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

3. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły, wzywa 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do natychmiastowego stawiennictwa.  

4. Jeżeli uczeń odda substancję, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest 

bezzwłocznie przekazać ją dyrektorowi szkoły, a dyrektor – policji. Nauczyciel próbuje ustalić,  

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.   

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

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

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

6. Nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami.  

 



    Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 

 

  Nauczyciel-wychowawca przeprowadza diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia 

sprawiającego trudności wychowawcze. 

  Wychowawca podejmuje  działania zmierzające do rozwiązania problemów ucznia:  

 a) opracowuje plan działań pomocowych;  

 b) nawiązuje współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi - informuje rodziców 

 o istniejących trudnościach i zapoznaje ich ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje do 

rzetelnej współpracy;  

 c) dokumentuje trudne sytuacje wychowawcze (teczka ucznia);  

 d) współpracuje z innymi nauczycielami 

 e) podejmuje współpracę z pedagogiem i psychologiem  szkolnym.  

3. Pedagog przeprowadza wstępną diagnozę problemów wychowawczych 

i emocjonalnych  ucznia oraz jego sytuacji rodzinnej.  

4. Powołanie zespołu wychowawczego w składzie: wychowawca, nauczyciele uczący, 

pedagog/psycholog szkolny celem zaplanowania działań wychowawczych względem  ucznia.  

5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem podejmują decyzję o ewentualnej konieczności 

skierowania dziecka do poradni psychologiczno – pedagogicznej, przekazania problemu do ośrodka 

pomocy społecznej lub skierowania sprawy do sądu rodzinnego czy innych instytucji udzielających 

pomocy.  

6. Wychowawca informuje rodziców / opiekunów prawnych ucznia o konieczności zdiagnozowania 

dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej instytucji oraz obliguje  ich do 

zgłoszenia się z uczniem na badania.  

7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni  psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej instytucji, gdy zachowanie ucznia może stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa, nauczyciel – wychowawca podejmuje działania zgodne z procedurą dotyczącą 

postępowania z uczniem agresywnym.  

  

  

   Procedura postępowania w sprawach spornych. 

 

1. Konflikty pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu 

pedagog, psycholog oraz nauczyciele uczący w danej klasie. W sytuacjach  długotrwałego, 



ostrego konfliktu o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym  konflikt proszeni są 

rodzice uczniów.  

2. Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas   

we współpracy z pedagogiem/psychologiem. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu  

o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są  rodzice uczniów.  

3. Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga wychowawca klasy  we współpracy  

z pedagogiem/psychologiem, dyrektorem szkoły. W razie długotrwałego, ostrego konfliktu  

o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są  rodzice ucznia.  

4. Konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia – rozstrzyga wychowawca klasy  we 

współpracy z pedagogiem/psychologiem, dyrektorem szkoły.   

  

  Procedura postępowania w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania  lub 

przesłuchania nieletniego zagrożonego demoralizacją lub sprawcy czynów zabronionych, 

przebywającego na zajęciach w szkole. 

 

 Uprawnienia policji:  

1. Legitymowanie ucznia  

  

Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez policję!  

 Legitymowanie ma na celu przede wszystkim:  

· identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; 

 · ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego;  

· wykonanie polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej  

i samorządu terytorialnego;  

· identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw  lub 

wykroczeń;  

· poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania  i wymiarem 

sprawiedliwości.  

2. Przeszukanie ucznia  

Na terenie szkoły można dokonać również przeszukania ucznia w celu (art. 219 kodeksu 

postępowania karnego):  

· znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu   

w postępowaniu karnym;  



· wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej.  

3. Przesłuchanie ucznia  

Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły:  

· jeżeli uczeń nie ukończył 17 lat, a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego, przesłuchanie 

nieletniego powinno odbywać się w obecności rodziców lub opiekuna albo obrońcy, a jeżeli 

zapewnienie ich obecności byłoby w danym wypadku niemożliwe należy wezwać 

nauczyciela/pedagoga;  

· ucznia można także przesłuchać w charakterze świadka, przy czym jeżeli osoba przesłuchiwana 

nie ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone 

w obecności przedstawiciela ustawowego  lub faktycznego opiekuna, chyba że dobro postępowania 

stoi temu na przeszkodzie (art.171 § 3 kodeksu postępowania karnego).   

 

4. Zatrzymanie ucznia  

Najdrastyczniejszą sytuacją, jaka może spotkać ucznia w szkole, jest zatrzymanie przez  policję. 

Aby jednak ono nastąpiło, musi zaistnieć jedna z wymienionych niżej przesłanek: 

· uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,  

a także dla mienia (art. 15 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o policji); 

 · uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub znajduje się  

w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób.  

W sytuacji braku kontaktu z rodzicami, pedagog/psycholog/wychowawca zobowiązany jest do 

udania się wraz z dzieckiem na Komendę Policji.  

 

 VII Procedura postępowania w przypadku agresji słownej i/lub fizycznej ucznia.  

 

1. Pracownik szkoły zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusję, przerywa  negatywne 

zachowania sprawcy wobec ofiary.  

2. Rozdziela strony.  

3. Nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.  

4. Przekazuje informację o zaistniałym zdarzeniu wychowawcy klasy.  

5. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem agresywnym – zwraca uwagę na jego 

niewłaściwe zachowanie.   

6. Informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zaistniałym zdarzeniu.  

7. Wskazana przez dyrektora szkoły osoba przegląda zapis monitoringu szkolnego   

i ewentualnie zabezpiecza zapis jako dowód w sprawie.  



8. Przekazuje informację o zdarzeniu do pedagoga, który przeprowadza rozmowę wyjaśniającą ze 

stronami konfliktu.  

9. Sprawca zostaje ukarany zgodnie z WSO.  

10. Wychowawca/pedagog / psycholog szkolny sporządza notatkę służbową. Podejmuje  

 we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym działania  profilaktyczne ukierunkowane na 

ucznia i klasę (np.: rozmowa wychowawcza, warsztaty profilaktyczne, prelekcje dla rodziców). 

 

 VIII. Procedura postępowania nauczycieli, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole.  

  

1. Nauczyciel, który był świadkiem lub został poinformowany o wystąpieniu zachowań 

świadczących o występowaniu przemocy rówieśniczej, ocenia, czy doszło do uszkodzenia ciała, czy 

dziecko potrzebuje pomocy lekarskiej.  

2. Jeżeli jest w szkole pielęgniarka szkolna, przekazuje ucznia pod jej opiekę. Jeżeli nie ma 

pielęgniarki na terenie szkoły, a uczeń wymaga pomocy medycznej, nauczyciel wzywa  pogotowie 

ratunkowe, informuje rodziców o zaistniałej sytuacji i prosi ich o przybycie do szkoły.  

3. Nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę, a pod jego nieobecność –pedagoga lub 

psychologa szkolnego, sporządza notatkę informacyjną ze zdarzenia.  

4. Jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego, dyrektor informuje policję. 

 5. Wychowawca przy wsparciu pedagoga/psychologa szkolnego rozmawia z osobami uwikłanymi 

w przemoc (ze sprawcą, świadkiem i ofiarą). 

6. Wychowawca, przy wsparciu pedagoga/psychologa szkolnego, rozmawia z opiekunami uczniów. 

Ze spotkania sporządzana jest notatka zawierająca ustalenia z rodzicami. 

 7.Wychowawca przy współpracy z pedagogiem/psychologiem przygotowuje plan pomocy 

uczniom. Pod uwagę brana jest powtarzalność oraz nasilenie przemocy, pozycja w grupie 

rówieśniczej uczniów uwikłanych w przemoc.  

8. Jeżeli podjęte czynności nie przynoszą oczekiwanych efektów, dyrektor informuje  wydział 

rodzinny i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.  

9. Gdy szkoła wykorzystała dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa  

z rodzicami, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, pedagog szkolny pisemnie powiadamia sąd; dalszy tok postępowania 

leży w kompetencji tej instytucji.  

  

IX. Procedura postępowania nauczycieli, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole.  

  



1. Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania, 

rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. W uzasadnionych sytuacjach spisuje zeznania dzieci-

świadków, które mogą być pomocne w przekazaniu rodzicom sprawozdania o udziale ich dziecka w 

krzywdzeniu kolegów.  

2. Zgłasza przypadek do wychowawcy i dyrektora.  

3. Wzywa rodziców ucznia – sprawcy przemocy, informuje ich o możliwych  konsekwencjach 

prawnych oraz wynikających ze Statutu Szkoły.  

 4.Nauczyciel lub wychowawca odnotowują zajście w zeszycie uwag, dzienniku.  

 5. Jeśli pojedyncze uwagi i upomnienia nie dają efektu, a uczeń jest wciąż agresywny  

i stosuje przemoc, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz obserwację zachowania ucznia 

przez nauczycieli uczących oraz odnotowywać spostrzeżenia w zeszycie uwag.  Należy 

zaproponować rodzicom ucznia skorzystanie ze specjalistycznej pomocy oraz  poinformować o 

możliwości powiadomienia sądu rodzinnego. W sytuacji braku  zainteresowania ze strony 

rodziców należy powiadomić sąd rodzinny.  

 6. Przez cały czas wychowawca powinien nagradzać pozytywne zachowania ucznia  (zauważać, 

doceniać, chwalić).  

 7. Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu (bójka, rozbój, uszkodzenie 

ciała) wychowawca informuje dyrektora. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców i powiadamia 

policję.  

  

X. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.).  

 

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę, a pod jego nieobecność, 

pedagoga/psychologa szkolnego.   

2. Wychowawca w rozmowie w uczniem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia. Do udziału w spotkaniu może zaprosić psychologa lub pedagoga szkolnego.  

3. Wychowawca dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze 

swoimi spostrzeżeniami.  

4. Wychowawca przekazuje informację dyrektorowi, który niezwłocznie powiadamia  policję.   

5. Wychowawca zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące   

z przestępstwa i przekazuje je policji.  

  



XI. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia lub 

pracownika szkoły.  

 

1. Nauczyciel/pracownik szkoły, który doświadczył przez zachowanie zagrażające jego 

bezpieczeństwu lub narażające go na utratę godności w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych i w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, zgłasza  zdarzenie dyrektorowi 

szkoły.  

2. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest uczeń, nauczyciel zgłasza to wychowawcy.   

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, informuje o zdarzeniu rodzica. 

Wychowawca może do udziału w rozmowie zaprosić pedagoga/psychologa szkolnego.  

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową opisującą okoliczności zdarzenia.   

5. Dyrektor informuje o zdarzeniu policję.  

  

XII. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania rodziców  i innych osób 

dorosłych przebywających na terenie szkoły wobec uczniów.  

 

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.  

  

  

XIII. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie 

lekcji.  

  

1. Nauczyciel upomina ucznia, który uniemożliwia prowadzenie zajęć.  

2. Uspokaja sytuację w klasie i kontynuuje zajęcia, a po ich zakończeniu powiadamia  o zajściu 

wychowawcę klasy.  

3. W przypadku powtarzających się zachowań, wychowawca powiadamia rodziców ucznia  

 i wymierza karę zgodną z przyjętym systemem kar.  



4. W przypadku braku reakcji na upomnienia nauczyciela wzywa poprzez gospodarza klasy  lub 

innego ucznia, pedagoga, dyrektora lub wicedyrektora szkoły celem odizolowania ucznia od 

zespołu klasowego.  

5. W przypadku powtarzających się zachowań uniemożliwiających prowadzenie lekcji, 

wychowawca inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego rozwiązania problemu. 

W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów. 

Zespół wychowawczy opracowuje program naprawczy w celu przezwyciężenia trudności. 

 

 

XIV. Procedura postępowania wobec sprawcy/ofiary cyberprzemocy.  

 

1. Osoba, która pozyskała informacje o stosowaniu cyberprzemocy niezwłocznie informuje 

o tym fakcie wychowawcę klasy ucznia, którego dotyczy problem.  

2. Wychowawca rozpoznaje okoliczności zdarzenia. Zabezpiecza pozyskane informacje (nazwa 

użytkownika, treść wiadomości, adres e-mail, adres strony, zdjęcia, numer telefonu komórkowego, 

inne.). W czynności może zostać zaangażowany nauczyciel informatyki.   

3. Wychowawca zgłasza problem do pedagoga/ psychologa/ dyrektora szkoły.  

4. Pedagog/ psycholog przeprowadza rozmowę diagnozująca ze sprawcą, ofiarą oraz świadkami 

zdarzenia.  

5. Wychowawca informuje rodziców poszkodowanego oraz sprawcy o sytuacji  problemowej,  

omawia udział dziecka w zdarzeniu, przedstawia zabezpieczone materiały oraz wskazuje na 

działania podjęte przez szkołę.  

6. Gdy sprawca jest nieznany lub zachowanie ucznia szkoły wskazuje na złamanie prawa, dyrektor 

zawiadamia o tym fakcie policję.  

7. Sprawca zostaje zobowiązany przez pedagoga/ psychologa szkolnego do zaprzestania takiego 

postępowania i usunięcia niepożądanych treści i materiałów z sieci. Rodzice ucznia zobowiązani 

zostają do nadzorowania wykonania powyższych czynności przez dziecko.  

8. Wychowawca wspólnie z pedagogiem, osobą poszkodowaną lub/i rodzicem ustala formę 

zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy.  

9. Wobec sprawcy zastosowane zostają kary statutowe.  

10. Jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, działania podejmowane są  

w stosunku do poszczególnych osób oraz całego zespołu klasowego. Wychowawca  

w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem organizuje oddziaływania profilaktyczne  w klasie 

(np. lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami, inne).  



11. Zarówno ofiara, jak i sprawca zdarzenia objęci zostają opieką pedagoga i psychologa szkolnego.  

  

XV. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji innych zachowań uczniów, które 

zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób.  

 

1. Nauczyciel ocenia, czy sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji policji. Jeżeli tak, 

przekazuje informację o zdarzeniu dyrektorowi, który wzywa policję. Jeżeli nie ma możliwości 

poinformowania dyrektora, nauczyciel sam wzywa policję.  

2. Jeżeli sytuacja tego nie wymaga, nauczyciel podejmuje interwencję. Odseparowuje ucznia  od 

innych, zapewniając wszystkim bezpieczeństwo.  

3. Przekazuje informację wychowawcy, a pod jego nieobecność, pedagogowi/psychologowi 

szkolnemu, który wzywa do szkoły opiekunów prawnych. Nauczyciel dokumentuje całe zajście, 

sporządzając notatkę służbową.  

4. Wychowawca w rozmowie z uczniem uświadamia mu konsekwencje prawne i zdrowotne 

płynące z jego zachowania.  

5. Jeżeli w wyniku postępowania ucznia nastąpiło realne zagrożenie dla czyjegoś zdrowia  czy 

życia, o zdarzeniu informowana jest pisemnie policja lub sąd rejonowy wydział  rodzinny  

i nieletnich właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.  

  

XVI. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia zamachu samobójczego lub jego 

ryzyka.  

  

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń zamierza popełnić  samobójstwo 

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

 

1. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły 

podejmują następujące działania:  

 

· nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne  miejsce;  

· informują o zaistniałej informacji i zagrożeniu rodziców;  

· przekazują dziecko pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub, jeżeli przyczyną  zagrożenia 

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

  

2. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.  



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

pedagog szkolny podejmują następujące działania:  

 

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

o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodziców/opiekunów prawnych.  

  Dyrektor szkoły, pedagog/ psycholog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji  

 i przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

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

szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

  O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy   

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

do szkoły przez wszystkich nauczycieli.  

  Pedagog/ psycholog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi 

bezpieczeństwa  w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje  

o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą.  

  W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji.  

  Pedagog / psycholog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-

pedagogicznej innym uczniom szkoły.  

 

 

Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi 

na przemoc fizyczną w domu. 

 

1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go 

bez świadków. Zapisuje datę i godzinę zgłoszenia.  

2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy lub/i  dyrektora 

szkoły.  

3. Wychowawca informuje pedagoga/psychologa lub/i dyrektora szkoły, o ile nie zrobił tego 

nauczyciel.  

4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia dyrektor lub pedagog/ psycholog 

wzywa lekarza.  



5. Dyrektor lub/i psycholog/pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę   

z poszkodowanym, o ile jest to możliwe (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka  była 

ich częstotliwość).  

6. Pedagog/psycholog zawiadamia lub/ i wzywa do szkoły rodzica/prawnego opiekuna lub osobę  

z najbliższej rodziny pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy.  

7. Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskiej Karty i wyznacza pracownika, 

który ją przeprowadza.  

8. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.  

9. Dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury i/lub wniosek 

o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich w każdej sytuacji,  kiedy dziecko jest 

ofiarą przestępstwa.  

10. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka dyrektor szkoły wzywa policję, 

która umieszcza dziecko bez zgody opiekunów prawnych/rodziców w rodzinie  zastępczej 

zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

typu interwencyjnego.  

  

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży 

 

1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy i dyrektorowi szkoły, sporządza notatkę 

informacyjną ze zdarzenia.  

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem. Informuje rodzica  o powstałej 

szkodzie i zobowiązuje do spotkania z dyrektorem szkoły w celu ustalenia formy naprawy straty.  

3. Dyrektor, zależnie od sytuacji ucznia, może zobowiązać go do odpracowania szkody na terenie 

szkoły lub zobowiązać rodzica do pokrycia kosztów szkody lub naprawy szkody we własnym 

zakresie. O zniszczeniu mienia można także zawiadomić policję (jeżeli koszt naprawy wynosi 

powyżej 250 złotych) lub sąd rodzinny i nieletnich właściwy dla miejsca  zamieszkania ucznia.   

4. W sytuacji poważnego zniszczenia mienia szkolnego i odmowy naprawy szkody lub  uiszczenia 

odpowiedniej kwoty przez rodziców dyrektor zawiadamia policję.  

5. Zastosowanie wobec ucznia kar regulaminowych zgodnie z WSO.  

 


