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Podstawy prawne stosowanych procedur. 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z  zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20017r. poz. 59, 949 i 2203) 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.  

U.  z 1982 r. nr 35 poz. 228 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 33 poz. 178 oraz  przepisy 

wykonawcze w związku z ustawą). 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 poz. 1231). 

5. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 1619 z dnia 3 listopada 2012 r. w sprawie form  

i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 

6. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 30 poz. 179 z p. zm.). 

7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10 poz. 55). 

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179 poz. 1485  

ze zm. , tekst jednolity ustawy z dnia 10 stycznia 2012 r.) 

9. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. z 2003 

r., Nr 26 poz. 226) 

10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U nr 6, poz 69 z 2003 z póź. zm). 

11. Statut CKZiU w Będzinie, ul. 11 Listopada 3 
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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się 
uczeń będący pod wpływem alkoholu, który nie ukończył 17 lat. 
 
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy, a w razie jego nieobecności-

pedagoga szkolnego. 

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. 

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

medycznej.  

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

zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.  A w przypadku ich 

odmowy, 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. 

5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji (Komendę Powiatową Policji, Będzin,  

ul. Gen. Józefa Bema 1, tel.32/368 02 00, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem 

alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, bądź swoim 

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

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja może przewieźć ucznia do izby  

wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny 

do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia go zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat . 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym 

policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

8. Z zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową. 

 

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  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O tym fakcie należy powiadomić policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 
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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się 

uczeń będący pod wpływem środka odurzającego (narkotyku). 

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy, a w razie jego nieobecności-

pedagoga szkolnego. 

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. 

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

medycznej.  

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

zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.  A w przypadku ich 

odmowy, 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. 

5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji (Komendę Powiatową Policji, Będzin,  

ul. Gen. Józefa Bema 1, tel.32/368 02 00, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem 

środka odurzającego, odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny, bądź swoim 

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

6. Jeśli uczeń nie ukończył 18 lat o fakcie zawiadamia się sąd rodzinny. 

7. Z zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową. 

 
 

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję wyglądem przypominającą narkotyk. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominająca wyglądem 

narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób  

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje  

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

substancja należy . 

2. Powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły. 

3. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji (Komendę Powiatową Policji, Będzin,  

ul. Gen. Józefa Bema 1, tel.32/368 02 00. 

4. Po przyjeździe policji nauczyciel przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje odnośnie szczegółów zdarzenia. 

5. Z zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową. 
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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący w posiadaniu substancji przypominającej wyglądem narkotyk. 
 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący  

w posiadaniu substancji przypominającej wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 
 

1. W obecności innej osoby dorosłej (wychowawca, pedagog, dyrektor, inny nauczyciel) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej, 

kieszeni, innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwana 

substancją. 

2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonywać przeszukania ucznia, ani jego odzieży, 

ani teczki, jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

3. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów dziecka. 

4. Zobowiązuje rodziców lub opiekunów dziecka do niezwłocznego stawiennictwa. 

5. W przypadku, gdy uczeń odmawia okazania zawartości teczki, odzieży itp. i przekazania 

nauczycielowi substancji, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież i teczkę ucznia, 

zabezpiecza substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

6. Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

niezwłocznie przekazuje ją policji. Wcześniej nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób, 

kiedy i od kogo uczeń nabył substancję. 

7. Z zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową. 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest: 

a. posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

b. wprowadzanie do obrotu środków odurzających, 

c. udzielenie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie 

do użycia, 

d. wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

Procedura zbierania i utrwalania dowodów czynów karalnych i przeprowadzania 

przesłuchań nieletniego przez policję na terenie szkoły. 

 

W przypadku, gdy na terenie szkoły dochodzi do zatrzymania nieletniego przez policję 

obowiązuje następująca procedura : 

1. Zatrzymania nieletniego można dokonać, gdy; 

     a) istnieje podejrzenie, że popełnił on czyn karalny, 

     b) istnieje obawa ukrycia się nieletniego, 

     c) istnieje obawa zatarcia śladów, 

     d) nie można ustalić tożsamości sprawcy. 

2. Z zatrzymania sporządza się protokół. 

3. O zatrzymaniu nieletniego powiadamia się: 

      a) rodziców (opiekuna) 

      b) sąd rodzinny (do 24 godzin) 

4. Przesłuchanie nieletniego może być dokonane przez policję lub działający na podstawie 

szczególnego upoważnienia ustawy organ administracji państwowej. 

5. Przesłuchanie nieletniego odbywa się w obecności: 

     a) rodziców 
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    b) obrońcy jeśli zapewnienie ich obecności byłoby w danym przypadku 

              niemożliwe to w obecności : 

     c) nauczyciela 

     d) przedstawiciela powiatowego centrum pomocy rodzinie 

     e) przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań należy oddziaływanie 

      wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji 

6. Z przesłuchania sporządza się protokół. 

 

Procedura postępowania nauczycieli 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. 

 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

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

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

uzyskaną informację. 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 się 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,   

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

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

instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat,            

a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to  

postępowanie nauczyciela określa statut szkoły. 

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

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udział 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. 

 

Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 
 

1. Nauczyciel niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

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

pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia - sprawcy 
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5. 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. 

6. 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). 

7. 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. 

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

17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia 

przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję. 

 

Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 
 

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

poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłocznie powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków   

zdarzenia. 
 
 

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, 

 poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania wymiarem 

sprawiedliwości. 

 

Na terenie szkoły można dokonać również przeszukania w celu: 

 znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu  

w postępowaniu karnym (art. 219 kpk), 

 wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej. 

 

Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły przy czym: 

 jeśli uczeń nie ma ukończonych 17 lat, a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego, 

przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców lub nauczycieli, 
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 w charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na wiek  

i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodzica. 

 

Zatrzymanie ucznia w szkole może nastąpić, jeśli zaistnieje jedna z wymienionych niżej 

przesłanek: 

 istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo, 

 przeciwko uczniowi toczy się postępowanie  karne, a sąd lub prokurator zarządzili jego 

przymusowe doprowadzenie (art. 247 kpk), 

 uczeń jest świadkiem w procesie karnym, a organ prowadzący postępowanie (policja, 

prokurator, sąd)  zarządzi jego przymusowe doprowadzenie (art. 285 § kpk), 

 zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka, 

 uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także mienia (art. 15 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Policji), 

 uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje 

się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób. 

 

Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku zatrzymania nieletniego sprawcy 

czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole: 

 

1. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację 

służbową. 

2. Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer jego legitymacji 

służbowej w celu sporządzenia własnej dokumentacji. 

3. Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia. 

Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje 

wymienionego o przyczynach przybycia oraz czynnościach, jakie zostaną wykonane  

w związku ze sprawą, np. okazanie, przesłuchanie itp. 

4. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjantów w szkole powinna być wcześniej   

zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

 

Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia. 
 

1. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku   

zachowania autodestrukcyjnego u ucznia.  

2. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub 

podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym 

dyrektora szkoły. 

 

A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych. 

1. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej 

jednego z poniższych czynników: 

a. myśli i nasilone tendencje samobójcze 

b. opracowany plan popełnienia samobójstwa 

c. zaburzenia psychiczne 

d. poczucie braku nadziei 

e. dostęp do śmiertelnych środków 
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f. brak podania powodów aby żyć 

g. impulsywność reakcji, niepokój 

2. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog szkolny podejmują   

natychmiastowe działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa: 

a. przebywanie z uczniem, niezwłoczne wezwanie pogotowia w celu    

doprowadzenia do konsultacji specjalistycznej, 

b. skierowanie do lekarza czy innego profesjonalisty zajmującego się 

zdrowiem psychicznym, kontakt z rodziną i przekonanie ich do 

współpracy, 

c. regularne spotkania i monitorowanie zagrożenia po konsultacji/ 

hospitalizacji. 

 

B. Postępowanie w przypadku powzięcia 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: 

a. nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, 

bezpieczne  miejsce, 

b. udzielenie wsparcia emocjonalnego podczas rozmowy, 

c. zawarcie kontraktu pozostania przy życiu, 

d. informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców, 

e. przekazują dziecko pod opiekę rodziców lub jeżeli przyczyną zagrożenia 

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

f. skierowanie rodzica, opiekuna prawnego wraz z uczniem do placówki 

specjalistycznej, 

g. regularne spotkania i monitorowanie zagrożeni 

 

C.  Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą. 

 

1. Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, 

wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

a. jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracow-

nik)   powiadamia o tym fakcie dyrekcję szkoły, a ta rodzica/opiekuna prawnego,  

b. dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji  

i przeprowadzają rozmowę wspierająca z uczniem i rodzicami oraz przekazują 

informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c. jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu 

szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d. 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, 

e. pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi 

bezpieczeństwa   w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje 

rodzicom informacje o  możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poza szkołą  
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D. Procedury postępowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia. 

 

1. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji. 

2. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej   

innym uczniom szkoły. 

3. Wychowawcy klas przekazują wiadomość na forum swoich klas (należy unikać  

przekazywania informacji na forum szkoły). Komunikat ogranicza się do absolutnego 

minimum, unikając sensacyjnego rozgłosu. Nie wspominać ani nie opisywać metody 

samobójstwa oraz miejsca, w którym je popełniono. Należy unikać gloryfikowania 

ucznia.  

4. Należy położyć nacisk na żałobę po śmierci, cierpienie u ludzi z najbliższego otoczenia 

(konsekwencje dla osób, które pozostały). 

5. Przekazanie informacji o dostępnej pomocy - lista dostępnych placówek z aktualnymi 

adresami i numerami telefonów oraz telefonów zaufania. 

 

 

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że dziecko jest ofiarą 

przemocy. 

 

1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje informację wychowawcy klasy / 

pedagogowi szkolnemu / dyrektorowi szkoły. 

2. Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców / prawnych opiekunów, przekazuje im   

uzyskana informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności 

wychowawcy. 

3. Pedagog szkolny sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie 

rozmów z uczniem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku, 

który uwzględnia sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie 

szkoła może zaoferować dziecku. 

4. Przygotowuje informację o placówkach pomocy dziecku, jeśli jest taka potrzeba. Ofertę 

placówek przekazuje rodzicom / prawnemu opiekunowi. 

5. Ustala z rodzicami / prawnymi opiekunami plan pomocy dziecku poprzez określenie 

sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i zobowiązuje do skonsultowania dziecka i 

rodziny przez psychologa. 

6. Opracowuje i ustala harmonogram kontaktów z osobami i instytucjami wspierającymi 

rodzinę w sytuacji przemocy wobec dziecka. 

7. Informuje rodziców / prawnych opiekunów o prawnych konsekwencjach stosowania 

przemocy wobec dziecka i obowiązku szkoły zgłoszenia do prokuratury i sądu rodzinnego 

i nieletnich przypadków przemocy wobec małoletniego. 

8. Pedagog szkolny informuje o swoich działaniach dyrektora szkoły. 

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. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych 

przez szkołę, dyrektor szkoły niezwłocznie składa zawiadomienie o podejrzeniu 
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popełnienia przestępstwa do prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny  

do sądu rodzinnego i nieletnich. 

11. Dyrektor powiadamia GOPS lub MOPS. Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie 

gminy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy, w razie konieczności właściwych 

pracowników socjalnych. 

12. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych 

uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. 

 

1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów), nie pozostawia go   

(ich) samych, stara się go (ich) odizolować i zapewnić mu (im) bezpieczeństwo. 

2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o zdarzeniu. 

3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami na temat 

zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca,     

poszkodowany). 

4. Wychowawca tego samego lub następnego dnia informuje telefonicznie lub bezpośrednio   

rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia o zaistniałej  

sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku w ciągu 24 godzin od zajścia). 

5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do pedagoga  

szkolnego oraz powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych 

zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia). 

6. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły stosuje wobec ucznia/uczniów kary 

określone w Statucie Szkoły. 

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia. 

 

1. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga. 

2. We współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez 

wychowanka (z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia). 

3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem  

w ich obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców (do teczki     

wychowawcy). 

4. Sprawca zobowiązuje się do zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 

5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną  

w Statucie Szkoły. 

 

Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz 

telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem. 

 

1. Nie wolno: 

a. opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub 

koperty, 

b. wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska, 

c.  zlekceważyć niebezpieczeństwa i zataić informacji. 

2. Należy: 
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a. zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp uczniom, 

b. niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły powiadamia policję i straż pożarną oraz podejmuje decyzję o ewen-

tualnej  ewakuacji szkoły. 

 

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 

uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym: 

 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu 

pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie  

i życie ucznia. 

2. Jeżeli w wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej nauczyciel prowadzący zajęcia    

edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce dyrektora 

lub jego zastępcę. 

3. Dyrektor lub jego zastępca informuje o zdarzeniu Powiatowy Posterunek Policji  

w Będzinie, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, rodziców (opiekunów prawnych) oraz  

organ prowadzący. 

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe    

pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor lub jego zastępca powołuje  komisję 

badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi 

zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 


