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PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO w Ostrowcu Świętokrzyski 

 
Podstawy prawne stosowanych procedur: 

 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich / Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 

228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z późn. zm. oraz przepisy wykonawcze w związku 

ustawą/ 

2) Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji / Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

3) Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DzU 03.24.198) 

4) Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( DzU nr 35, 

poz. 230, z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  

/ Dz. U. Nr 26, poz. 226/ 

 

 

I. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PALENIA PAPEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY 
 

1. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy, że uczeń pali papierosy na terenie szkoły lub w jej 

bliskim otoczeniu, podejmuje się następujące kroki: 

1) Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły, powinna poinformować 

wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

2) Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać,                       

aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 

odzieży. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania 

odzieży, ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 
3) Wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by uczeń uporządkował 

miejsce zdarzenia. 

4) Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia i przekazuje im informację o paleniu papierosów przez dziecko. 

Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców/opiekunów, zobowiązuje ucznia              

do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru                       

nad dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic/opiekun 

dziecka (do teczki wychowawcy). 
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5) W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca powiadamia 

pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły oraz stosuje wobec uczniów kary określone w Statucie 

Szkoły. 

6) W przypadku, gdy uczeń ukończył 17 lat, a nie poprawia swojego zachowania i nadal 

uporczywie pali papierosy, można wezwać policję w celu ukarania ucznia mandatem. 

7) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby 

uczestniczące w podjętych czynnościach. 

 

 

II. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UŻYWANIA ALKOHOLU, NARKOTYKÓW 

ORAZ „DOPALACZY” NA TERENIE SZKOŁY 
 

1. 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, podejmuje się następujące 

kroki: 

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 uczniem  

w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia  

do zaniechania negatywnego zachowania, rodziców zaś 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, 

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

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

tych instytucji. 

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

a nie jest to udział w działalności grup przestępczych lub 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 zobowiązany zawiadomić o tym prokuraturę lub policję. 

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący                  

pod wpływem alkoholu lub narkotyków,  podejmuje się następujące kroki: 

1) Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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

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

3) Wzywa lekarza w celu sprawdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej. 

4) Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje    

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

dziecka, o przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszy policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia                

i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 
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5) Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego                

pod wpływem alkoholu – odmawiają stawienia się w szkole, a jest on agresywny, bądź swoim 

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

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia   

do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas 

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

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

6) Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się              

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły to Dyrektor Szkoły ma obowiązek 

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

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

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

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

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

8) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby 

uczestniczące w podjętych czynnościach. 

 

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

wyglądem narkotyk, podejmuje się następujące kroki: 

1) Nauczyciel zachowuje środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje           

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

substancja należy. 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję. 

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby 

uczestniczące w podjętych czynnościach. 

 

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

przypominającą narkotyk, podejmuje się następujące kroki: 

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

aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni                  

we własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 

przeszukania odzieży, teczki ani szafki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie                

dla policji.  

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia                

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

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

i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież                    

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

do ekspertyzy. 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,          

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.  

5) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby 

uczestniczące w podjętych czynnościach. 

 

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń handluje narkotykami 

lub „dopalaczami”, podejmuje się następujące kroki: 

1) Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach Dyrektora Szkoły i wychowawcę klasy. 

2) Dyrektor Szkoły powiadamia policję. 
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III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UJAWNIENIA KRADZIEŻY 
 

1. Uczeń poszkodowany zgłasza fakt kradzieży wychowawcy klasy bądź nauczycielowi                        

(jeśli kradzież miała miejsce na lekcji). 

2. Wychowawca bądź nauczyciel przeprowadza rozmowę z klasą i ustala potencjalnych sprawców 

kradzieży, zgłasza zaistniałą sytuację Dyrektorowi Szkoły. 

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

aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży, ewentualnie innych 

przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwanym przedmiotem. 

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać przeszukania odzieży, teczki ani szafki 

ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

4. Dyrektor wzywa rodziców/opiekunów prawnych sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem               

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

Jeżeli uczeń odda poszukiwane przedmioty, wracają one do właściciela, a sprawca kradzieży 

ponosi karę zgodną ze Statutem Szkoły. 

5. Jeżeli ukradzione przedmioty są zniszczone lub z innego powodu nie mogą wrócić  

do właściciela, sprawca kradzieży musi je odkupić. 

6. W przypadku, gdy sprawca nie przyznaje się do popełnienia czynu, Dyrektor powiadamia policję, 

która prowadzi dalsze postępowanie. 

 

 

IV. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI UJAWNIENIA AGRESJI  
 

1. W przypadku, gdy nauczyciel jest świadkiem agresywnego zachowania się ucznia wobec 

innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły lub został o takim zachowaniu 

poinformowany, podejmuje się następujące kroki: 

1) Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów). 

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 informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczniów, uczestników 

zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku).  

5) W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi, wychowawca  

przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala 

wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. 

6) W przypadku, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy 

zniszczeniu, wychowawca wraz z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi ustala,                

w jaki sposób uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania. 

7) 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). 

8) Wychowawca ucznia/uczniów w porozumieniu z Dyrektorem szkoły stosuje wobec 

ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły.  

 

V. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA NA TERENIE SZKOŁY  

CZYNU KARALNEGO ŚCIGANEGO Z URZĘDU 
 

1. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu na terenie szkoły czynu karalnego 

ściganego z urzędu należy:  

1) Zabezpieczyć miejsce popełnienia czynu (nie dopuścić w to miejsce osób postronnych 

i ewentualnie ustalić świadków zdarzenia). 
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2) Zawiadomić Dyrektora Szkoły oraz policję lub sąd rodzinny (obowiązek ten spoczywa                 

na kierownictwie Szkoły). 

3) Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta. 

4) Odnotować godzinę zgłoszenia, sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji. 

5) W rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne. 

6) W przypadku zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i możliwe, zatrzymać do czasu 

przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę/sprawców. 

7) Nie nagłaśniać zdarzenia. 

8) W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który: 

- nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny,  

- ukończył 17 lat należy zawiadomić prokuraturę lub policję 

9) Kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu: 

- udział w bójce lub pobiciu. 

- doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się innej 

czynności seksualnej. 

- znęcanie się. 

- wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia                

na złożone zeznania. 

- podrabianie dokumentów. 

- kradzież. 

- kradzież z włamaniem. 

- rozbój. 

- przywłaszczenie. 

- oszustwo. 

 

 

VI. POSTEPOWANIE WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO  

LUB PRZESTĘPSTWA 
 

1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu pedagoga szkolnego 

lub Dyrektora Szkoły. 

2. Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagogowi 

szkolnemu lub Dyrektorowi Szkoły. 

3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa                  

( np. ostre narzędzia, przedmioty kradzieży itp.) oraz przekazuje je policji . 

4. We współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

5. Pedagog szkolny lub Dyrektor Szkoły powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia- 

sprawcy. 

6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem Szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu 

znana.  

 

 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ 

PRZEMOCY W RODZINIE 

1. Nauczyciel/wychowawca 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. 

3. Wychowawca informuje pedagoga lub/i Dyrektora Szkoły. 

4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, Dyrektor lub pedagog wzywa 

lekarza. 
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5. Dyrektor lub/i 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 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. W przypadku osoby nieletniej Dyrektor zawiadamia sąd rodzinny i nieletnich. 

 

 

VIII. POSTEPOWANIE WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU 

KARALNEGO  
 

1. Wychowawca lub pedagog szkolny powierza opiekę nad uczniem – ofiarą czynu karalnego 

pielęgniarce lub osobie przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy. To ona decyduje                         

o konieczności ewentualnego wezwania pogotowia. 

2. Wychowawca lub pedagog szkolny niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu Dyrektora szkoły, który 

informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia, pamiętając, aby informacją zawierała: zwięzły 

opis zdarzenia, opis aktualnego stanu fizycznego i psychicznego ofiary, kroki podjęte w celu 

wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego ofierze. 

3. Jeżeli istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia 

policję. 

 

IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU INFORMACJI  O MATERIAŁACH 

WYBUCHOWYCH, BRONI I INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJACH              

NA TERENIE SZKOŁY 

1. W przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz telefonu ostrzegającego      

przed niebezpieczeństwem, podejmuje się następujące kroki: 

1) Nie wolno: 

- opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, przenosić paczki lub koperty, 

- wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska, 

- zlekceważyć niebezpieczeństwa i zataić informacji. 

2) Należy: 

- zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp uczniom, 

- niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły. 

3) Dyrektor Szkoły powiadamia policję i straż pożarną oraz podejmuje decyzję o ewentualnej 

ewakuacji szkoły.   

 

2. Postępowanie w czasie zagrożenia „bombowego” (przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, 

znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, przedmiotu niewiadomego 

pochodzenia): 

1) Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazła przedmiot 

niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić 

zagrożenie dla osób i mienia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 

2) Należy zabezpieczyć miejsce, w którym znajduje się podejrzany przedmiot, zapewnić 

bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osobom 

postronnym. 

3) Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! 
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4) Dyrektor niezwłocznie powiadamia policję. 

5) Do czasu przybycia odpowiednich służb, akcją kieruje Dyrektor Szkoły. 

6) Jeżeli zaistnieje taka konieczność, Dyrektor zarządza ewakuację. 

7) W przypadku nieobecności Dyrekcji Szkoły, nauczyciel - organizator zajęć podejmuje 

procedury leżące w gestii dyrekcji. 

8) Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: 

pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne. 

9) Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje Policja. 

10) Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

11) Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie                          

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

12) Nauczyciele zabierają dziennik lekcyjny i wspólnie z uczniami opuszczają klasę, udając się               

na wyznaczone miejsce. 

13) Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne 

policji.  

 

 

X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU CIĄŻY UCZENNICY 

1. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży  

nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły. 

2. Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych                            

i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami/opiekunami. Sporządza notatkę                          

z przeprowadzonej rozmowy (do teczki wychowawcy). 

3. W przypadku potwierdzenia informacji, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami 

prawnymi oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku szkolnego                          

lub obowiązku nauki przez uczennicę. 

4. Pedagog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich samych                  

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią. 

5. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą w trakcie 

pobytu w szkole oraz ewentualnej kontroli w czasie jej przebywania w domu.  

 

 

XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEREALIZOWANIA               

PRZEZ UCZNIA GIMNAZJUM OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 
 

1. Wychowawca cały czas czuwa nad systematycznym uczęszczaniem ucznia do szkoły. 

2. Po przekroczeniu łącznej liczby 10. godzin nieusprawiedliwionych wychowawca wzywa 

rodziców/opiekunów prawnych do szkoły, spisuje notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy, 

potwierdzona podpisem rodzica/opiekuna. 

3. W przypadku dalszego niezrealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia, wychowawca 

przekazuje sprawę wraz z dokumentacją pedagogowi szkolnemu. Nadal jednak kontroluje sytuację 

ucznia i informuje pedagoga o systematyczności uczęszczania dziecka do szkoły. 

4. Po przekroczeniu łącznej liczby 30. godzin nieusprawiedliwionych pedagog przeprowadza 

rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami w obecności wychowawcy:  

- informuje o konsekwencjach wynikających z niezrealizowania przez dziecko obowiązku 

szkolnego, 

- przekazuje rodzicowi za potwierdzeniem Upomnienie podpisane przez Dyrektora Szkoły, 

- ustala okres próbny dla ucznia oraz termin kolejnego spotkania z rodzicami/prawnymi 

opiekunami. 
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5. Jeżeli uczeń nadal uczęszcza do szkoły nieregularnie, a liczba godzin nieusprawiedliwionych 

wynosi przynajmniej 40., rodzic/prawny opiekun otrzymuje za potwierdzeniem Naganę podpisaną 

przez Dyrektora Szkoły. 

6. W przypadku, gdy liczba opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych wzrośnie do 90., Dyrektor 

Szkoły po powiadomieniu rodzica/prawnego opiekuna przekazuje sprawę ucznia do Sądu 

Rodzinnego oraz kieruje sprawę na drogę postępowania administracyjnego. 

 

 

ROZDZIAŁ XII – POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA NADUŻYWANIA 

MEDIÓW I NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH. 

 

1. Procedura reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy. 

1.1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy. 

Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc, może pochodzić z różnych źródeł. 

Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inni 

uczniowie- świadkowie zdarzenia, nauczyciele 

1.2. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 

Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych, 

powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane. Jeśli wiedzę o zajściu 

posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać tę informacje wychowawcy klasy, 

który informuje o fakcie pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego i Dyrektora Szkoły. Powinni 

oni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie. Do zadań szkoły należy ustalenie 

okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. Nauczyciel informatyki w procedurze 

interwencyjnej powinien zabezpieczyć dowody i ustalić tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

1.3. Zabezpieczenie dowodów. 

Dowody cyberprzemocy powinny być zabezpieczone i zarejestrowane. Należy podać datę, czas 

otrzymania materiału, treść wiadomości oraz dane nadawcy lub adres strony www. Takie 

zabezpieczenie dowodów ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi, ale również stanowi materiał, 

z którym powinny zapoznać się wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: Dyrektor Szkoły, 

pedagog, psycholog, rodzice, a także policja, jeżeli doszło do złamania prawa. 

1.4. Identyfikacja sprawcy. 

Szkoła podejmuje działania w celu identyfikacji sprawcy cyberprzemocy. Gdy ustalenie sprawcy nie 

jest możliwe, należy się skontaktować z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących 

lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora serwisu 

art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Gdy zostało złamane 

prawo, a tożsamości sprawcy nie da się ustalić, należy skontaktować się z policją. 

1.5. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest uczniem szkoły, pedagog szkolny lub psycholog 

szkolny powinien podjąć następujące działania: 

a) przeprowadzić rozmowę z uczniem - sprawcą przemocy o jego zachowaniu, której celem 

powinno być ustalenie okoliczności zajścia, zastanowienie się nad jego przyczynami  

i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej; należy omówić z uczniem skutki jego 

postępowania i poinformować o konsekwencjach, które mogą być zastosowane oraz zobowiązać 

go do zaprzestania swojego działania i usunięcia z Sieci szkodliwych materiałów, 

b) jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich 

osobno; nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy, 

c) powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowanie dziecka, zapoznać ich z materiałem 

dowodowym, a także decyzją w sprawie dalszego postępowania wobec ich dziecka. 

d) objąć sprawcę opieką psychologiczno- pedagogiczną zmierzającą w kierunku pomocy uczniowi  

w zrozumieniu konsekwencji swojego postępowania - pomoc ta może być udzielana na terenie 

szkoły; w uzasadnionych przypadkach można zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) 

skierowanie do specjalistycznej placówki. 
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1.6. Zastosowanie środków dyscyplinujących wobec sprawcy cyberprzemocy 

Wobec sprawcy cyberprzemocy Szkoła stosuje kary zawarte w Statucie Szkoły. Podejmując decyzję  

o rodzaju kary, należy wziąć pod uwagę: 

a) czas trwania prześladowania,  

b) czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający dużej liczbie dotarcie do niego,  

c) czy trudno wycofać materiał z sieci, 

d) czy działanie było zaplanowane, a sprawca był świadomy, że wyrządza krzywdę 

koledze/koleżance, 

e) motywacja sprawcy - czy nie jest to działanie odwetowe w odpowiedzi na uprzednio 

doświadczone prześladowanie, 

f) rodzaj rozpowszechnionego materiału. 

1.7. Działania wobec ofiary przemocy. 

Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielana przez 

wychowawcę, pedagog szkolnego lub psychologa szkolnego. Po zakończeniu interwencji 

wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są 

wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe. Rodzice dziecka powinni 

być informowani o problemie i, w miarę potrzeb, otrzymać wsparcie i pomoc ze strony specjalistów. 

1.8. Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie. 

Osoba, której uczeń zaufał, informując o cyberprzemocy, ma obowiązek postępować tak, aby swoim 

zachowaniem i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego problem. Postępowanie interwencyjne 

wymaga od wyjaśniającego sprawę dyskrecji i poufnego postępowania. Niedopuszczalne jest 

stosowanie konfrontacji świadka ze sprawcą jako metody wyjaśnienia sprawy ze względu na 

bezpieczeństwo i nienarażanie go na odwet ze strony agresora. 

1.9. Sporządzanie dokumentacji z zajścia. 

Pedagog szkolny/psycholog szkolny jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej z rozmów  

ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien 

zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego 

przebiegu zdarzeń. Jeżeli rozmowa przebiegała w obecności wychowawcy, on również powinien 

podpisać notatkę po jej sporządzeniu. Zabezpieczone dowody cyberprzemocy należy również 

dołączyć do dokumentacji. 

1.10. Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym. 

Jeżeli przypadek cyberprzemocy uda się rozwiązać w szkole przy użyciu dostępnych środków 

wychowawczych, nie ma konieczności powiadamiania policji czy sądu rodzinnego. Zgłoszenie 

spawy do sądu rodzinnego konieczne jest gdy:  

a) rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie 

zaniechał dotychczasowego postępowania Dyrektor Szkoły pisemnie zawiadamia  

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, 

b) gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie 

przynosi pożądanych rezultatów, Dyrektor Szkoły wnioskuje pisemnie do sądu rodzinnego  

o podjęcie odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 

c) przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa powinny zostać bezwzględnie 

zgłoszone na policę; zgłoszenia dokonuje Dyrektor Szkoły. 

2. Procedura reagowania na zgłoszenie dotyczące niebezpiecznych kontaktów/groomingu  

w szkole. 

2.1. Ujawnienie przypadku uwodzenia. 

Informacja o niebezpiecznych kontaktach podejmowanych przez ucznia/uczennicę może dotrzeć do 

nauczyciela/pedagoga/psychologa z różnych źródeł. Zdarzenie może być zgłoszone przez osobę 

nawiązującą niebezpieczny kontakt, jej rodziców, świadków lub innych nauczycieli. 

2.2. Postępowanie w sytuacji ujawnienia przypadku uwodzenia: 

1) Rozmowa z uczniem - zebranie informacji na temat sytuacji uwodzenia, jego formy, miejsca 

wystąpienia, czasu trwania, sprawcy i ofiary. 

2) Ustalenie okoliczności zdarzenia: 
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a) poinformowanie o fakcie przemocy wychowawcy klasy, pedagoga/psychologa szkolnego  

i dyrektora, 

b) zabezpieczenie dostępnych dowodów i zebranie informacji na temat zagrożenia 

bezpieczeństwa dziecka, jego formy, częstotliwości i miejsca wystąpienia (niezależnie  

od okoliczności zdarzenia i znalezionych dowodów, osoby te powinny być poinformowane  

o tym, co miało miejsce), 

c) ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy i ofiary zdarzenia. 

3) Powiadomienie rodziców ucznia/uczennicy o zdarzeniu i zapoznanie, w miarę możliwości,                                 

z materiałem dowodowym; podjęcie współpracy z rodzicami w celu udzielenia wsparcia 

dziecku. 

4) Zapewnienie na terenie szkoły wsparcia psychologicznego krzywdzonemu dziecku bądź 

polecenie specjalistycznej placówki.  

5) Konsultacja z organami ścigania i ewentualnie zawiadomienie dotyczące popełnienia 

przestępstwa. 

6) Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie 

się, czy nie jest potrzebne udzielenie dalszego wsparcia). 

2.3. Dokumentacja zgłoszenia (opis sytuacji – okoliczności, dowody, osoby biorące udział  

         w zdarzeniu, podjęte działania; ustalenia z poszczególnymi uczniami). 

3. Procedura reagowania na zgłoszenie dotyczące nadużywania internetu. 

3.1. Ujawnienie przypadku nadużywania internetu. 

Informacja o nadmiernym korzystaniu z sieci lub komputera może dotrzeć  

do nauczyciela/pedagoga z różnych źródeł: może być zgłoszona przez ucznia, rodziców  

lub innych nauczycieli. 

3.2. Postępowanie w sytuacji ujawnienia przypadku nadużywania internetu: 

1) Rozmowa z uczniem - wychowawca/pedagog/psycholog zobowiązany jest zebrać informacje  

na temat podejrzeń o nadużywaniu internetu, jego formy oraz częstotliwości.  

2) Kontakt z rodzicami - nauczyciel/pedagog/psycholog ma obowiązek poinformować rodziców  

o obserwacjach dotyczących dziecka. 

3) Zapewnienie wsparcia psychologicznego dziecku na terenie szkoły bądź polecenie 

specjalistycznej placówki. 

4) Podjęcie interwencji prawnej – tylko w przypadku, gdy rodzice dziecka odmawiają współpracy  

i nie kontaktują się ze szkołą, a uczeń nie zaprzestaje działań, które są dla niego krzywdzące  

i skutkują niewywiązywaniem się z obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, Dyrektor 

Szkoły zwraca się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków 

wynikających z ustawy o postępowaniu z nieletnimi.  

5) Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie 

się, czy nie jest np. potrzebne dalsze wsparcie; sprawdzanie, jak uczeń realizuje obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, czy bierze udział we wszystkich zajęciach). 

3.3. Dokumentacja zgłoszenia (opis podjętych przez szkołę działań, np. kontakt z rodzicami, 

rozmowa z uczniem, zaproponowanie pomocy psychologicznej poza szkołą). 

4. Procedura reagowania na zgłoszenie dotyczące szkodliwych treści w szkole. 

   4.1. Ujawnienie przypadku pojawienia się szkodliwych treści w szkole. 

Informacja o kontakcie uczniów ze szkodliwymi treściami (np. pornograficznymi, promującymi 

nienawiści, rasizm, ksenofobię, przemoc, promującymi zachowania antyspołeczne  

lub autodestrukcyjne, psychomanipulacja) może dotrzeć do nauczyciela/pedagoga/ psychologa  

z różnych źródeł: od samych uczniów, ich rodziców lub innych nauczycieli. 

4.2. Postępowanie w sytuacji ujawnienia przypadku nadużywania zgłoszenia treści szkodliwych. 

1) Poinformowanie o fakcie rozpowszechniania szkodliwych treści wychowawcy klasy, 

pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora. 

2) Zabezpieczenie dowodów we współpracy z pracownikiem/nauczycielem zarządzającym 

dostępem do sieci w szkole: zebranie informacji na temat szkodliwych treści, miejsca ich 

wystąpienia oraz ewentualnych sprawców, wydrukowanie i zapisanie w formie zrzutów 

ekranu wszystkich dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci, 
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zachowanie SMS-ów; jeśli treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne 

z regulaminem danej strony – kontakt z administratorem strony. 

3) Ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy zdarzenia (osoby, która 

rozpowszechniała szkodliwe treści), ustalenie, kim są świadkowie zdarzenia.  

4) Powiadomienie rodziców uczniów o wydarzeniu i zapoznanie, w miarę możliwości,  

z materiałem dowodowym; poinformowanie rodziców o działaniach podjętych przez szkołę 

wobec ucznia i podjęcie współpracy z nimi w celu rozwiania problemu. 

5) Rozmowa z uczestnikami zdarzenia – nauczyciel/pedagog/psycholog przeprowadza  

z uczniami rozmowę na temat przesyłanych treści (jakie emocje budzi prezentowany 

materiał, do jakich działań ich zachęca i jak wpływa na wyobrażenia na temat otaczającego 

świata), omawia konsekwencje zdarzenia dla osób mających kontakt ze szkodliwymi 

treściami – w tym także konsekwencje wynikające ze złamania Statutu Szkoły; jeżeli 

szkodliwe treści rozpowszechnia grupa uczniów, działania interwencyjne rozpoczynamy  

od lidera grupy. 

6) W przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania pornografii z udziałem małoletniego 

(art. 202 § 3 kk) lub treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój 

państwa lub nawołujących do niewieści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, 

rasowych, wyznaniowych (art. 256 i art. 257 kk.) Szkoła podejmuje interwencję prawną. 

4.3. Dokumentacja zgłoszenia (opis sytuacji, tj. okoliczności, dowody, osoby biorące udział  

         w zdarzeniu, opis podjętych przez szkołę działań, np. kontakt z rodzicami, rozmowa  

         z uczniem/uczniami, objęcie wsparciem psychologiczno – pedagogicznym, propozycja 

         pomocy psychologicznej poza szkołą). 

  

Telefony alarmowe: 

Policja – 997  

Państwowa Straż Pożarna – 998  

Pogotowie Ratunkowe – 999  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. (41) 276 76 00,  fax (41) 265 22 51 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – tel./fax (41) 266 59 44 

Poradnia Zdrowia Psychicznego – tel. (41) 263 39 36, (41) 265 14 24 

Komenda Powiatowa Policji – tel. (41) 267 12 05, (41) 267 12 85 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – tel. (41) 249 94 08, fax (41) 248 01 27 

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – tel. (41) 263 27 36 

Dziecięcy telefon zaufania - 800 12 12 12 

 

 


