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Wykaz procedur 

 

I. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań                      

w szkole 

 

II. Procedura monitorowania wejść i wyjść osób postronnych, rodziców/prawnych 

opiekunów, uczniów na teren budynku. 

 

  

III.  Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji 

psychoaktywnych.  

 

IV.  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży lub wymuszenia 

pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.  

 

 

V. Procedura postępowania na wypadek przypadków rozpowszechniania pornografii                   

w szkole przez ucznia. 

  

VI.  Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji                       

w szkole lub wśród uczniów. 

 

 

VII. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących 

zachowań seksualnych uczniów w szkole . 

 

VIII. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole. 

 

  

IX.   Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego. 

 

X. Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego. 

 

 

XI. Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego. 
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Zagrożenia wewnętrzne    

Do najważniejszych zagrożeń wewnętrznych w szkole należą: agresywne zachowania ucznia oraz 

zjawisko tzw. fali, korzystanie przez uczniów z substancji psychoaktywnych, kradzież  lub 

wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, pedofilia, pornografia, prostytucja, picie 

alkoholu, wypadek lub czyn karalny dokonany przez ucznia.                                                               

Zagrożeniom w szkole zwykle towarzyszą poprzedzające je lub im towarzyszące widoczne symptomy 

zachowań uczniów, na podstawie których można je rozpoznać. Ofiary negatywnych działań w szkole 

zwykle skarżą się na bóle głowy czy brzucha lub na brak apetytu. Często pojawia się pośród nich 

niechęć do chodzenia do szkoły (wagary) lub całkowita absencja. W rodzinie pojawia się agresja 

wobec rodzeństwa i rodziców, widoczny niepokój, rozdrażnienie lub lękowe reagowanie na różne 

sytuacje. Uczniowie izolują się i szukają samotności. Odbija się to negatywnie na ich wynikach w 

nauce. Nauczyciele i rodzice powinni zauważyć te zachowania i rozpocząć wyjaśnianie ich przyczyn. 

Należy pamiętać, że uczniowie na ogół ukrywają, iż stali się ofiarami czynów zabronionych, wstydzą 

się, nie chcą martwić nauczycieli/rodziców. Wreszcie przypisują sobie winę za to, co ich spotkało.  

 

Przyczyny niewłaściwych zachowań uczniów 

Niewłaściwe zachowania uczniów a w konsekwencji zagrożenia dla bezpieczeństwa w szkole z ich 

strony mają wiele przyczyn: 

- uwarunkowania osobowościowe sprawcy – jego kłopoty w nauce, nieumiejętność przystosowania się 

do środowiska szkolnego, zazdrość w odniesieniu do kolegów z rodzin lepiej sytuowanych, 

rywalizacja w nauce, zazdrość o oceny, 

 -  środowisko pozaszkolne - otoczenie ucznia, uwarunkowania społeczno-rodzinne,  

 -  wpływ rodziny, telewizji, Internetu, gier komputerowych,  

 -  środowisko szkolne - konflikty między rówieśnikami, dominacja starszych kolegów, próba 

zaistnienia w grupie - zdobycia kontroli nad rówieśnikami, chęć imponowania, wyróżnienia się wśród 

społeczności szkolnej,  

-  błędne funkcjonowanie szkoły - duża liczba uczniów, hałas, anonimowość uczniów, brak 

współpracy z rodzicami, Policją, nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego uczniów, czy brak 

zajęć pozalekcyjnych,   

-  błędy popełnianie przez nauczycieli w procesie kształcenia - niesprawiedliwe ocenianie, 

niedostateczna kontrola ucznia, tworzenie sytuacji stresowych, wyśmiewanie ucznia.    Źródłem 

problemów w szkole może być też zestresowany i przemęczony nauczyciel, nie potrafiący poradzić 

sobie z agresją dzieci, żyjący w poczuciu niedoceniania jego pracy przez rodziców uczniów i 

kierownictwo szkoły, niepewny swojej przyszłości zawodowej i dotknięty trudnościami materialnymi, 

reprezentujący przedmiotowy stosunek do ucznia.       

 Sytuacje zagrożenia rodzą się w codziennych sytuacjach w szkole, kreowanych przez uczniów, a to 

przejawia się w:     

-  systematycznym dokuczaniu, wyśmiewaniu, ośmieszaniu, przezywaniu, robieniu sobie żartów, 

biciu, popychaniu i kopaniu  
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- prezentowaniu dominacji wobec innych, chęci podporządkowania ich, w używaniu gróźb i siły  

- spadku zainteresowania szkołą,  

-  niechęcią do podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej,  

-  niekontrolowanych - nieadekwatne do wieku i sytuacji - wybuchach gniewu, impulsywności  

-  nastawieniu ,,na nie ” i agresji wobec dorosłych  

- nieprawidłowym zachowaniu się w stosunku do nauczyciela/wychowawcy - chęć dominacji nad 

kimś silniejszym, stojącym wyżej w hierarchii  

-  braku poczucia winy i wstydu, a nawet zadowoleniu z własnych negatywnych zachowań  

-  prezentacji postaw aspołecznych: kradzieży, wandalizmie, piciu alkoholu, testowaniu narkotyków  

przejawianiu zachowań agresywnych w stosunku do zwierząt 

 -  fascynacji sytuacjami ukazującymi sceny przemocy, inicjowaniu rozmów na tematy związane z 

używaniem niebezpiecznych narzędzi  

-  ekspresji wyrażanej w pracach szkolnych, ukierunkowanej na zjawiska związane z przemocą, 

pracach plastycznych obrazujących sceny agresji  

-  nadmiernym zainteresowaniem funkcjonowania grup przestępczych (próbach nawiązania kontaktu) 

-  rozmowach na tematy związane z bronią, przynoszeniu na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi 

(m. in. broni, materiałów wybuchowych).  

Przyczyną zagrożeń mogą być także zachowania nauczycieli takie, jak:  

-  drwina i złośliwość wobec uczniów                                                                                                                  

-  presja psychiczna, ośmieszanie, lekceważenie                                                                                                       

- agresja słowna - dokuczanie, wyśmiewanie                                                                                                           

-  naruszenie nietykalności cielesnej                                                                                                                            

-  groźby w stosunku do ucznia                                                                                                                   

- niesprawiedliwe ocenianie, ograniczanie możliwości rozwoju zainteresowań lub umiejętności ucznia                                                                                                                                                                                                                               

- kumoterstwo pośród nauczycieli  - tzw. solidarność zawodowa - nauczyciele bronią siebie nawzajem 

i są w stanie zrobić naprawdę wszystko, by zachować dobre imię i nie wprowadzać zbędnego zamętu 

do placówki                                                                                                                                                         

- brak autorytetu wśród młodzieży.  

Niektóre z czynów stanowiących fizyczne zagrożenie wewnętrzne w szkole mają znamiona czynów 

zabronionych. Należy pamiętać, że na zasadach określonych w Kodeksie Karnym odpowiada osoba, 

która popełniła czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Określa to art. 10 par.1 Kodeksu Karnego. 

Także niektóre czyny osoby, która ukończyła 15 lat rozpatrywane są jako przestępstwa – określa je 

szczegółowo art. 10 par.2 KK.  

 Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialności nie mogą podlegać osoby młodsze. Odpowiedzialność 

przed Sądem Rodzinnym i dla Nieletnich ponoszą osoby, które w chwili popełnienia czynu ukończyły 

13 lat, jednak taki czyn nie stanowi przestępstwa, a jedynie jest to czyn karalny, a sprawca podlega 

stosowaniu środków wychowawczych przewidzianych w ustawie o postępowaniu w sprawach 

nieletnich 
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I.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA 

AGRESYWNYCH ZACHOWAŃ  W SZKOLE 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły 

zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela.  

Osoby odpowiedzialne i zarządzanie   

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie 

lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach 

decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności nauczyciel zastępujący.                           

Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki lub osoba przez niego 

wyznaczona.  

Agresja fizyczna   

Sposób postępowania  

1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego 

zjawiska. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji 

fizycznej lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania. Pracownik szkoły 

powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom agresji, że nie wyraża 

zgody na takie zachowanie. Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich 

komunikatów. W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy 

uczniami.  

2. Należy powiadomić  pielęgniarkę szkolną  i dyrektora szkoły oraz powiadomić wychowawcę 

oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.  

3. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, nauczyciel  lub dyrektor 

szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców 

(opiekunów prawnych).  

4. Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia 

zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

5.  Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) 

poszkodowanego.  

6. Wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu 

stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.  

7. Wychowawcy wskazują rodzicom możliwość skorzystania z usług PPP 

8. W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im 

pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w 

podobnych przypadkach.  W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora,                     

z widocznymi skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której 

zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane 

w statucie i/lub regulaminie szkoły.  
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Agresja słowna  

1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i wyeliminowanie tego 

zjawiska   

2. Należy powiadomić wychowawcę klasy lub dyrektora.   

3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności 

zdarzenia. Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.   

4. Wychowawca  przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności 

zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.  

5. O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców/opiekunów prawnych uczestników 

zdarzenia.  

6. Wychowawcy wskazują rodzicom możliwość skorzystania z usług PPP 

7. W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić im 

pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić działania w 

podobnych przypadkach.   

8. W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z 

urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest Policja.  

9. Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje przewidziane 

w statucie lub regulaminie szkoły.  

 

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r.  
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II. PROCEDURA MONITOROWANIA WEJŚĆ I WYJŚĆ OSÓB 

POSTRONNYCH, RODZICÓW/OPIEKUNÓW, UCZNIÓW NA TEREN 

BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCEGO                                                     

IM. J. IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 

Cel:  

Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka,   

usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,  zwiększenie kontroli nad osobami 

wchodzącymi na teren szkoły,   zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji 

pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.    

Procedury dotyczą  

• kadry zarządzającej,  

• nauczycieli,  

• rodziców uczniów,  

• uczniów,  

• pracowników administracji i obsługi  

 

 Zasady wejścia do szkoły dla rodziców/prawnych opiekunów oraz osób postronnych  

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są monitorować wejścia i wyjścia na teren szkoły osób 

postronnych oraz rodziców/prawnych opiekunów uczniów (za osoby postronne uważa się 

wszystkie osoby niezwiązane bezpośrednio ze  szkołą:  absolwentów  szkoły,  uczniów  

innych  szkół,  przedstawicieli handlowych, przedstawicieli instytucji i firm itp.) poprzez 

wpisy w Rejestrze wejść i wyjść. 

2. Wejście do szkoły odbywa się wyłącznie wejściem od podwórka. Pozostałe  wejścia  do  

szkoły  otwierane  są  wyłącznie przez upoważnionego pracownika obsługi szkoły lub na 

prośbę nauczyciela.  

3.  Przed wejściem osoby postronnej lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia na teren  szkoły  

pracownik  obsługi  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  celu wizyty tej osoby w szkole i 

skierowania jej we właściwe miejsce.  

4. Odmowa podania celu wizyty uniemożliwia wpuszczenie osoby postronnej i 

rodzica/prawnego opiekuna ucznia do budynku szkolnego.  

5. Wejście  osoby  postronnej  lub  rodzica/prawnego  opiekuna  ucznia do budynku szkoły bez 

zgody pracownika obsługi uważa się za wtargnięcie.  

6. W   przypadku   wtargnięcia   pracownik   zobowiązany   jest   niezwłocznie poinformować o 

tym fakcie dyrekcję szkoły.  

7. W przypadku przedłużania się wizyty osoby postronnej pracownik zobowiązany jest 

sprawdzić, czy nadal przebywa ona w szkole zgodnie z podanym celem wizyty.   

8.  Pracownicy obsługi zobowiązani są do dołożenia wszelkiej staranności przy wypełnianiu 

wymienionych wyżej obowiązków.   
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 Zasady wejścia do szkoły dla uczniów  

1.  Uczniowie mają obowiązek przebywać w szkole w godzinach określonych przez plan lekcji 

2.   Rodzice  uczniów  przekazują  aktualne  dane  kontaktowe  oraz  informacje  o  stanie 

zdrowia i zasadach opuszczania szkoły przez dziecko na odpowiednich formularzach   

3. Szkoła zwraca się do rodziców o wyrażenie zgody na:  

       a) przetwarzanie danych osobowych ucznia w zakresie koniecznym do funkcjonowania dziennika, 

publikację danych i wizerunku dziecka w celu promocji osiągnięć jego i szkoły, publikację danych i 

wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły oraz w gazecie lokalnej  

        b) wezwanie karetki pogotowia ratunkowego i hospitalizację dziecka w przypadku zachorowania 

lub urazu   

       c) udział dziecka w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych odbywających się poza terenem szkoły 

i jednodniowych wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach i imprezach klasowych   

4. Podczas pobytu w szkole w wyznaczonych terminach dyżurów i czasie pracy biblioteki uczeń 

pozostaje pod stałą opieką nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, których polecenia 

zobowiązany jest respektować.  

5. W czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, a także podczas przerw 

pomiędzy zajęciami, uczeń nie może opuszczać  terenu szkolnego.  

6.  Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką dyżurujących nauczycieli (w 

wyznaczonych miejscach -według obowiązującego grafiku dyżurów).  

7.  Na  terenie  boiska  opiekę  nad  uczniami  sprawuje  nauczyciel wf  prowadzący zajęcia  sportowe.  

W  czasie  zajęć  lekcyjnych  od  7:00 –17:00  uczniom  nie  wolno przebywać  na boisku  szkolnym  

bez  opiekuna 

8.  Rodzice i uczniowie potwierdzają zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa  

 Zasady wyjść grupowych  

1. Organizacja i program wycieczki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i 

potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.   

2. Obowiązkiem  kierownika  jest  sprawdzenie  stanu  zdrowia  i  umiejętności  uczniów, 

wymaganych podczas wycieczki.   

3. Wycieczka  powinna  być   należycie  przygotowana  pod  względem programowym  i  

organizacyjnym,  a  także  omówiona  ze  wszystkimi  uczestnikami  w  zakresie:  celu 

wycieczki,   trasy   i   terminów   postojów,   zwiedzanych   obiektów,   harmonogramu  i 

regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.   

4. Zwiedzanie   parku   narodowego   lub   rezerwatu   oraz   wycieczki górskie   powinny 

odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych.   

5. Organizację  wycieczek  w  górach  w  zakresie  zasad  bezpieczeństwa,  wieku  dzieci, 

opiekunów i przewodników określają odpowiednie rozporządzenia.   

6. Zgodę  na  wyjazdy  zagraniczne  uczniów  wydaje  dyrektor  szkoły  po  zawiadomieniu 

organu  prowadzącego  i  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą; 

organizacja  wycieczki  zagranicznej  wymaga  zawarcia  umowy ubezpieczenia  od następstw  

nieszczęśliwych  wypadków  i  kosztów  leczenia  oraz  znajomości  języka obcego  na  
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poziomie  umożliwiającym  porozumiewanie  się  w krajach  tranzytowych  i kraju 

docelowym przez kierownika wycieczki lub co najmniej jednego opiekuna.   

7. Udział    uczniów    w    wycieczkach    wymaga    pisemnej    zgody    (oświadczenia) 

rodziców/opiekunów  prawnych  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym załącznik  nr  1 do 

procedury.  

8. Proponowany   termin   wycieczki    należy   ustalić   z   dyrektorem   szkoły   przed 

rozpoczęciem jej organizowania.   

Obowiązki pracowników szkoły   

Należy:   

• zapoznać się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury;  

• brać udział w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury;  

• mieć zapisane numery telefonów osób odpowiedzialnych za uruchomienie procedury; 

 • znać swoje zadania na wypadek uruchomienia procedury;  

•  szkolić uczniów w zakresie postępowania na wypadek uruchomienia procedury;              

• stosować się do poleceń osoby zarządzającej sytuacja kryzysową.    

  

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r.  
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III.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZNALEZIENIA                     

W SZKOLE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  

  

Cel : Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów 

przebywających w szkole/placówce  w sytuacji  zagrożeń wewnętrznych związanych z 

rozprowadzaniem niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami 

lub „dopalaczami”.    

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie   

Dyrektor szkoły,   

Podstawy uruchomienia procedury   

Wystąpienie zagrożenia: rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) lub 

alkoholu, zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożycia alkoholu oraz  zdrowia ucznia 

w wyniku wypadku w szkole lub poza nią.    

Sposób działania  w  przypadku  znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie 

szkoły, należy:                   

1. zachować  szczególne środki ostrożności  

2. zabezpieczyć  substancję przed dostępem do niej uczniów  oraz  ew. jej zniszczeniem 

3. powiadomić  dyrektora szkoły, który powiadamia Policję  

4. ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy 

5. przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji  

6. opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.                                                              

Sposób działania w przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających 

należy:                                                                                                                                                            

1. odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

2.  powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego  

3.  powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję  

4.  zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji  

5.  zażądać od  ucznia  pokazania zawartości plecaka  oraz zawartości  kieszeni  

6. powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

7. poinformować  rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/placówce  

8. przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę o 

złamaniu obowiązującego prawa szkolnego                                                                                                      

W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. 

Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. Podjąć wraz z 

rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków 

odurzających.       
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Sposób działania w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:  

1. powiadomić wychowawcę klasy ucznia   

2. odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

3. powiadomić wychowawcę 

4. powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

5. powiadomić Policję 

6. powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki 

7. poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek 

znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć ucznia 

działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również 

rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. Należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując 

argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w 

zaistniałej sytuacji.  

8. Powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.  

Sposób działania w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:  

1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy  

2. poinformować  pielęgniarkę 

3. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie  

4.  przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki 

5. poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 

6. wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

7. przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania  

8. przeprowadzić  rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.  

9. zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, 

instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 

10. opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem  

11. wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty 

12. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.  

 

Sposób działania w przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:  

1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy  

2. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie 

3. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego  

4. poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji  

5. wezwać karetkę pogotowia ratunkowego  

6. wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

7.  przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania 

8. przeprowadzić  rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w celu 

wyciszenia emocji   

9. udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się 

10. opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem 

11. wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty 

12. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.  
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W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:  

13. szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Policję  

14. powiadomione  instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania  

15. szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia 

16. szkoła udziela informacji i  przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem  

17. szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia  

18. szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości.   

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r.  
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IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY, 

WYMUSZENIA PIENIĘDZY  LUB PRZEDMIOTÓW 

WARTOŚCIOWYCH  

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania na wypadek stwierdzenia w szkole przypadku 

kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, dokonanego przez ucznia.    

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie    

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi działaniami odpowiadają 

kolejno: dyrektor placówki, w przypadku jego nieobecności wyznaczony nauczyciel.   

Sposób działania w przypadku kradzieży lub wymuszenie przedmiotu znacznej wartości:  

 1. Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać   

podjęte bezzwłocznie   

 2. Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić  dyrektora szkoły 

 3. Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 

pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły  

 4. Należy zabezpieczyć  dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży lub 

wymuszenia i przekazanie ich Policji  

 5. Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących podejrzenie co 

do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, 

dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa 

samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić 

tylko Policja. 

 6. We współpracy z wychowawcą należy ustalić okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia   

7. Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadzić 

rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej rozmowy podpisaną 

przez rodziców  

8. Należy powiadomić Policję.    

9. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży.   

 

Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego   

 

1. Po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego 

wobec ucznia, dyrektor szkoły niezwłocznie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej winien 

przedstawić treść zawiadomienia.   

2.  Rada Pedagogiczna może  podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. Następnie 

dyrektor szkoły powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców.  

3. Dyrektor - na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz po 

uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - wydaje decyzję o skreśleniu ucznia z listy 

uczniów szkoły.    

Obowiązki pracowników    

1. Zapoznanie się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury  

2.  Wzięcie udziału w treningach i szkoleniach z zakresu stosowania procedury   
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3. Posiadanie - dostępnych w każdej chwili – numerów telefonów osób odpowiedzialnych za 

uruchomienie procedury.  

4. Posiadanie wiedzy o swoich zadaniach na wypadek uruchomienia procedury   

5. Stosowanie się do poleceń osoby zarządzającej procedurą.  

  

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r.  
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V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

ROZPOWSZECHNIANIA PORNOGRAFII W SZKOLE  PRZEZ UCZNIA  

Cel:   

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 

zagrożenia wewnętrznego związanego  z rozpowszechnianiem materiałów o charakterze 

pornograficznym.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie    

Dyrektor lub  szkoły.     W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.  

Sposób działania    

W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu 

przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

oraz administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu  W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o 

osobach, które pokazywały materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w 

celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec 

tego ucznia przez sprawców zdarzenia.  Dyrektor szkoły winien przekazać informację o stwierdzonym 

zagrożeniu pracownikom szkoły.  Wychowawca klasy winien podjąć działania profilaktyczne wśród 

uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze 

pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań.  

Dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał 

materiały pornograficzne  

 Wychowawca winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na 

temat zdarzenia.  

  

 Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r.  
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VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU   PROSTYTUCJI W 

SZKOLE LUB WŚRÓD UCZNIÓW    

Cel :  

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 

zagrożenia wewnętrznego związanego z prostytucją w szkole lub wśród uczniów.    

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie    

Dyrektor  szkoły  W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.  .  

Sposób działania    

1. W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem czynności mogących 

mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący zawiadomienie powinien powiadomić 

o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły.    

2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia nierząd, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, 

który powinien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.   

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica świadomie lub nie, 

dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się, powinien wezwać do 

szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

4. Wychowawca winien przeprowadzić 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 można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i 

udział dziecka w programie terapeutycznym.    

5.Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a 

nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor 

szkoły winien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. 

nieletnich).   

6.W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem i itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły winien powiadomić sąd 

rodzinny lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.   

7. Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to 

udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela 

powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły.   

8.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 

karnego, dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.   

9.Dyrektor szkoły winien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.   
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10.Wychowawca  winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy 

na temat zdarzenia.    

11. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala konieczność podjęcia 

działań z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad uczniem/uczennicą, którzy 

świadomie lub nie dopuszczali się czynności, które mogłyby być uznane za prostytuowanie się.  

Podstawa prawna  

Kodeks Karny: art. 18 § 3,  art. 203,  art. 204.    

  

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU   NIEPOKOJĄCYCH 

ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH   UCZNIÓW W SZKOLE    

Cel:   

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów, na wypadek 

zagrożenia wewnętrznego związanego z zachowaniami uczniów o charakterze seksualnym.    

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie    

Dyrektor szkoły           W przypadku  nieobecności – osoba przez niego  upoważniona.  .  

Sposób działania    

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę klasy o 

przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, 

żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.   

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach 

seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych 

konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, 

którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach.   

3. Wychowawca  przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców 

ucznia.    

4. Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego zachowań, 

wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom informację o zachowaniu ich 

dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim   

5. Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły i przeprowadzić 

rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem.   

6. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w 

szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one 

spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. 

uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy 

Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.   

7. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), 

pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim powiadomieniu o 

zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, która dalej postępuje 

zgodnie ze swoimi procedurami. Wychowawca całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę.   

8. Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to 

udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela 

powinno być określone przez statut i/lub regulamin szkoły.   

9. 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 
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karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o 

tym prokuratora lub Policję.  

  

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r. 
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VIII. SYTUACJA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE   

Cel: Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu w 

wypadku w szkole uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie   

Dyrektor. W przypadku nieobecności – osoba upoważniona.    

Sposób działania  

 Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub 

śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: na terenie szkoły lub poza jej 

terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli).  

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu Pracownik szkoły, który powziął 

wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu 

pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego 

pracownika szkoły. Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną.  W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa 

lekcję, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą 

prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Pracownik zobowiązany 

jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji.  

 2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. O każdym wypadku zawiadamia 

się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika szkoły odpowiedzialnego za 

bezpieczeństwo i higienę pracy, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę 

oraz radę rodziców. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony 

przez niego pracownik szkoły. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć 

podając datę i godzinę powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych ucznia o wypadku. Przy 

lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, 

zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, 

powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego lub potrzebę 

wcześniejszego przyjścia rodzica i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację o 

powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć. W każdym 

trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona 

osoba wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia 

w szpitalu,  należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala. 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.  Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 

terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i 

odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza 

miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności 

związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je 

upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły. 
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 3. Zespół powypadkowy Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W jego skład wchodzi z 

zasady pracownik odpowiedzialny za służby bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeżeli w składzie zespołu 

nie może uczestniczyć pracownik służby BHP, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły. W składzie 

zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. 

Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole, a jeżeli nie ma go w 

składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.  

Postępowanie powypadkowe  

Zespół powypadkowy:  

1. przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową  

2.  rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa 

szkolnego) i sporządza protokół przesłuchania  

3. rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są 

uczniowie - przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa 

szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia - świadka i jego 

rodziców  

4. sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku  

5. uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, 

gdy zdarzył się wypadek 

6. uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku  

7. sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania 

zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz 

dyrektor szkoły. Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy 

wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w 

wyznaczonym terminie. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko 

przewodniczącego zespołu.  Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem 

przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole 

powypadkowym. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły. 

Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców 

ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone. Protokół 

powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, szkoły, która 

przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia oraz dla organu 

prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie). Z treścią protokołu powypadkowego i 

innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego 

pełnoletniego i rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Jeżeli poszkodowany 

pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów). Protokół powypadkowy doręcza 

się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.  

  Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego  

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, 

mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu). 

Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do 

protokołu lub na piśmie. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich 

środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń 

protokołu z zebranym materiałem dowodowym Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę. Po 
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rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu zespołowi 

wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać 

nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.  

 Dokumentacja  

Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa 

od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych 

zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom. 

 

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r. 
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IX.  POPEŁNIENIE PRZEZ UCZNIA CZYNU KARALNEGO   

Cel : Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek popełnienia przez ucznia czynu 

karalnego oraz udzielenie pomocy uczniowi – sprawcy czynu karalnego.   

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie  

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, osoba wyznaczona w przypadku nieobecności w/w.    

Podstawy uruchomienia działań  

Przypadek dotyczy czynów zabronionych przez ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich 

rozumianych jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w artykułach:  

art. 50a – posiadanie noża, maczety lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu 

publicznym, art. 51 – zakłócenie spokoju lub porządku publicznego,  art. 69 – umyślne niszczenie, 

uszkadzanie, usuwanie znaków, art. 74 – niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków ostrzegawczych, 

art. 76 – rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny,  art. 85 – samowolne ustawianie, niszczenie, 

uszkadzanie znaków,  art. 87 – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,  art. 119 – kradzież 

lub przywłaszczenie,  art. 122 – paserstwo czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z 

kradzieży, art. 124 – niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy,  art. 133 – spekulacja biletami, tzw. 

konik,  art. 143 – utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń użytku publicznego.  

Sposób działania   

1. Osoba będąca świadkiem/dostrzegła zagrożenie zobowiązania jest do powiadomienia 

dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor szkoły odpowiada za ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia  

3. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, wyznaczone przez niego 

osoby winny zatrzymać i przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod 

opiekę.  

4. Dyrektor szkoły winien powiadomić rodziców ucznia o zaistniałym przypadku.   

5. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku, gdy 

sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub w przypadku, gdy nieletni 

sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana. Do jego obowiązków należy 

także zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa 

i przekazanie ich Policji.  

 

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r. 
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X.  PRZYPADEK UCZNIA BĘDĄCEGO OFIARĄ CZYNU KARALNEGO  

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek zidentyfikowania w szkole ucznia 

będącego ofiarą czynu karalnego ucznia oraz udzielenie pomocy uczniowi - ofierze czynu karalnego.  

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie  

Dyrektor lub wicedyrektor szkoły. W przypadku ich nieobecności – osoba przez nich upoważniona.   

Podstawy uruchomienia działań  

Sytuacja, w której uczeń stał się ofiarą czynu karalnego zabronionego przez ustawę o postępowaniu w 

sprawach nieletnich.   

Sposób działania   

1. Osoba będąca świadkiem, która dostrzegła zagrożenie, winna udzielić ofierze czynu karalnego 

pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, 

w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie świadek powinien powiadomić o 

sytuacji dyrektora szkoły.   

2.  Obowiązkiem dyrektora szkoły jest niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia - ofiary 

czynu karalnego.   

3. Następnie dyrektor szkoły winien niezwłocznie wezwać Policję, szczególnie w przypadku, 

kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.  

4. W dalszej kolejności ofiara czynu karalnego powinna otrzymać pomoc, wsparcie 

psychologiczne.   

 

Procedura obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r. 
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XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI STWIERDZENIA 

DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO LUB CUDZEJ WŁASNOŚCI.  

Cel  

Ochrona mienia szkoły oraz cudzej własności przez dewastacją i zniszczeniem.  

Osoby odpowiedzialne i zarządzanie    

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła niszczenie bądź dewastację 

mienia szkoły lub cudzej własności lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i 

podejmowanych w niej krokach decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności 

nauczyciel przez niego upoważniony. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje 

dyrektor placówki  lub osoba przez niego wyznaczona.  

Sposób postępowania  

1. Pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia podejmuje działanie celem powstrzymania sprawcy 

zniszczenia.  

 2. Pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia powiadamia dyrektora szkoły o zdarzeniu.  

 3. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, dyrektor lub wyznaczone osoby 

przeprowadzają rozmowę z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, 

podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.  

 4. Wychowawca klasy powiadamia rodziców ucznia/uczniów rozpoznanego jako sprawca .  

 5. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności jego rodziców.  

 6. Dyrektor przekazuje policji informację o zachowaniu ucznia.  

 7. Rodzice ucznia ponoszą koszty naprawy szkody dokonanej przez ich dziecko lub sami dokonują 

naprawy zniszczenia .  

 8. Uczeń dokonujący dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności ma obniżoną punktację 

zachowania.  

Obowiązki pracowników szkoły  

Osoba , która jest świadkiem niszczenia mienia szkoły bądź cudzej własności lub uzyskała informację 

o podobnych działaniach zobowiązana jest do powiadomienia dyrektora szkoły. Pracownik jest 

zobowiązany do zapoznania się z czynnościami realizowanymi w trakcie uruchamiania procedury.  

 

Procedura obowiązuje od 31 maja 2019 r. 

 

 

 


