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PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. JANA PAWŁA II 

W TWARDOGÓRZE 

 

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów szkoła stosuje następujące procedury: 

 

1.  W sytuacji agresywnego zachowania ze strony uczniów: 

  a)  zdecydowane i stanowcze, bez wdawania się w dyskusje, całkowite przerwanie 

        negatywnych zachowań  sprawcy wobec ofiary, 

b) rozdzielenie stron, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczestników 

i interweniującego, 

c) ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 

interweniującej, 

d) wezwanie wychowawcy lub pedagoga – podjęcie interwencji: powiadomienie dyrekcji, 

rodziców lub policji, 

e) próba mediacji między stronami konfliktu –przejęcie roli mediatora przez pedagoga  

(rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno) 

f) przeprowadzenie rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron, ze 

sprawcą i ofiarą przez pedagoga szkolnego, psychologa i wychowawcę, sporządzenie 

notatki z rozmów. 

g) udzielenie pomocy przez pedagoga/psychologa szkolnego ofierze przemocy, wskazać, 

jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi, 

h) W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Przeprowadzenie rozmowy ze świadkami przemocy, wyjaśnienie im 

pojęcie agresji, przypomnienie normy i zasady reagowania na przemoc, ustalenie 

działania w podobnych przypadkach. 

 

 Sankcje:  

- upomnienie przez wychowawcę klasy, odnotowane w formie punktu ujemnego   

z zachowania,  

-  upomnienie przez dyrektora szkoły i obniżenie zachowania do oceny nagannej   

- (jeżeli sytuacja się powtarza, przeniesienie do innego oddziału),  

- karne przeniesienie do innej szkoły.  
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2. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły  

(scyzoryki, noże, szpikulce, lasery, gaz, straszaki broni palnej, pałki gumowe, kastety, 

żyletki, duże metalowe sygnety z wystającymi elementami, przedmioty zagrażające 

zdrowiu i życiu uczniów itp.) : 

Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, który może stanowić zagrożenie 

dla zdrowia lub życia, jeżeli uczeń odmawia oddania to:  

a) powiadomienie dyrektora szkoły, który w uzasadnionym przypadku podejmuje decyzję  

o powiadomieniu policji,  

b) w każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy i dyrektora szkoły,  

a także kuratora sądowego, jeżeli uczeń jest pod jego opieką,  

c) odnotowanie zaistniałej sytuacji w rubryce zachowania prze wychowawcę klasy.  

  

3. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji  

(wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery 

po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela…) : 

a) upomnienie słowne,  

b) próba uspokojenia sytuacji w klasie,  

c) powiadomienie wychowawcy klasy (upomnienie wychowawcy) i ewentualnie 

pedagoga,  

d) w każdym przypadku powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów oraz ewentualnie 

kuratora sądowego),  

e) w przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy powiadomienie 

dyrektora szkoły,  

f) konsekwencje zgodne ze statutem szkoły (upomnienie dyrekcji, przeniesienie do innego 

oddziału, karne przeniesienie do innej szkoły)  

g) systematyczne spotkania z psychologiem szkolnym  

 

Sankcje:  

- upomnienie przez wychowawcę klasy, odnotowane w formie punktu ujemnego  

z zachowania,  

- upomnienie przez dyrektora szkoły i obniżenie zachowania do oceny nagannej   

- (jeżeli sytuacja się powtarza),  

- przeniesienie do innego oddziału,  

- karne przeniesienie do innej szkoły  
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4.  Postępowanie  w  sytuacji  naruszenia  nietykalności  osobistej  nauczyciela   

lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, 

rzucanie przedmiotami należącymi w nauczyciela lub pracownika szkoły) : 

a) powiadomienie wychowawcy, dyrektora, rodziców lub   

ewentualnie kuratora sądowego,  

b) w uzasadnionym przypadku powiadomienie policji, 

Sankcje:  

- upomnienie dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania do nagannej,  

- przeniesienie do innego oddziału,  

- karne przeniesienie do innej szkoły.  

- Oprócz wszczętych procedur  prawnych  wyznaczenie  rodzaju  zadośćuczynienia   

- (np. praca społeczna, publiczne przeproszenie).  

 

5. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności : 

a) w sytuacji dostrzeżenia niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie 

placówki, każdy uczeń zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, 

nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły,  

b) w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy – rozmowa  z wszystkimi 

osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia i podjęcie czynności 

mających na celu ustalenie sprawcy (sprawców).  

c) wezwanie rodziców, przeprowadzenie przez wychowawcę  rozmowy ze sprawcą 

(sprawcami) na temat zaistniałej sytuacji. Wspólne ustalenie sposobu i terminu 

naprawienia wyrządzonych szkód,  

d) w przypadku dużej szkody wezwanie policji,  

 

Sankcje:  

- upomnienie przez wychowawcę klasy, odnotowane w formie punktu ujemnego  

z zachowania,  

- upomnienie przez dyrektora szkoły i obniżenie zachowania do oceny nagannej (jeżeli 

sytuacja się powtarza),  

- odpracowanie szkody,  

- sankcje materialne wobec rodziców ucznia,  

- przeniesienie do innego oddziału,  

- karne przeniesienie do innej szkoły.  

  

6. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających.  

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających na terenie szkoły:  

a) powiadomienie wychowawcy oddziału, a także pielęgniarki szkolnej,  
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b) odizolowanie ucznia od reszty uczniów, lecz niepozostawianie go samego,  

c) wezwanie rodziców: w przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub braku możliwości 

skontaktowania się z rodzicami zawiadomienie policji,  

d) w przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla 

swojego zdrowia i życia innych należy wezwać lekarza, który podejmie decyzję  

o skierowaniu ucznia do domu lub placówki służby zdrowia lub o przekazaniu ucznia  do 

dyspozycji policji – w porozumieniu z dyrektorem szkoły,  

e) w ustalonym przez szkołę terminie, przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w obecności 

ucznia i pedagoga szkolnego – zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego 

zachowania i podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych  

 

Sankcje:  

- upomnienie przez dyrektora szkoły,  

- upomnienie przez wychowawcę klasy, odnotowane w formie punktu ujemnego  

z zachowania,  

- upomnienie przez dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania do nagannej 

(jeżeli sytuacja się powtarza),  

- w przypadku powtarzania się zdarzenia - powiadomienie policji,  

- przeniesienie do innego oddziału,  

- karne przeniesienie do  innej szkoły (jeżeli sytuacja się powtarza),  

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających na wycieczce, podejmuje następujące kroki:  

a) odizolowuje ucznia od reszty grupy, ale ze względów bezpieczeństwa nie zostawia go  

      samego,  

b) stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie uczestników 

wycieczki,  

c) jeżeli stan ucznia może stwarzać zagrożenie dla jego zdrowia lub życia należy wezwać  

lekarza,  

d) zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia,  

e) w przypadku, gdy rodzice odmawiają odebrania dziecka z wycieczki lub jest to 

niemożliwe z przyczyn odległości od miejsca zamieszkania, a dziecko jest agresywne, 

bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża innym osobom, 

kierownik wycieczki zawiadamia najbliższą jednostkę policji,  

f) policja może przewieźć ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń  

dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia – stamtąd odbierają 

dziecko rodzice.  

 

Sankcje:  

- upomnienie przez dyrektora szkoły,   

- odnotowanie w formie punktu ujemnego z zachowania przez wychowawcę klasy,  
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- upomnienie przez dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania do nagannej (jeżeli 

sytuacja się powtarza),  

- w przypadku powtarzania się zdarzenia - powiadomienie policji,  

- przeniesienie do innego oddziału,  

- karne przeniesienie do  innej szkoły (jeżeli sytuacja się powtarza),  

 

7. Postępowanie w przypadku znalezienia u ucznia substancji przypominającej wyglądem 

narkotyk) :  

a) powiadomienie o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który wzywa policję  

b) zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły (z zachowaniem środków 

ostrożności)  

c) przed dostępem innych osób do czasu przyjazdu 

policji,  

d) próba ustalenia właściciela substancji,  

e) powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców ucznia i wezwanie do natychmiastowego  

stawienia się w szkole lub miejscu przebywania 

ucznia,  

f)  przekazanie substancji policji,  

g) opracowanie i prowadzenie projektów edukacyjne dot. w/w problematyki.   

 

8. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje 

przypominające narkotyk:  

a) odizolowanie ucznia od pozostałych uczniów w klasie        

b) powiadomienie dyrektora szkoły,  

c) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora) ma prawo 

zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby. 

Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby 

ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji,  

d) powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców ucznia i wezwanie do natychmiastowego  

stawienia się w szkole lub miejscu przebywania ucznia,  

e) przeprowadzenie z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka 

rozmowy o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej kolejności należy 

objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy 

udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia, 

f) w przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki i odzieży 

szkoła wzywa policję, która przeszukuje ucznia oraz zabezpiecza substancję,  

g) w przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji szkoła 

przekazuje  ją niezwłocznie policji.  
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9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia:  

a) zgłoszenie faktu wychowawcy klasy, odnotowane w formie punktu ujemnego  z 

zachowania,  

b) wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o tym fakcie rodziców ucznia 

oraz dyrektora,  

c) rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności 

rodziców  o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby 

niepełnoletnie,  

d) zaproponowanie uczniowi do uczęszczania na terapię profilaktyczną prowadzoną przez 

pedagoga. Rodziców zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem,  

e) zobowiązany jest do wykonania pracy społecznej na rzecz szkoły. Ilość czasu  prac 

społecznych określi kontrakt spisany z uczniem przez wychowawcę lub pedagoga 

szkolnego.  

 

Sankcje:  

- upomnienie przez wychowawcę klasy, odnotowane w formie punktu ujemnego  z 

zachowania,  

- upomnienie przez dyrektora szkoły i obniżenie zachowania do oceny 

nagannej (jeżeli sytuacja się powtarza),  

- przeniesienie do innego oddziału.  

 

10. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia:  

a) w przypadku  nieobecności ucznia (przez tydzień) - telefoniczne powiadomienie 

rodziców ucznia,  

b) Od 21 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych rodzice otrzymują przesłane listem  

poleconym upomnienie dyrektora szkoły zawierające stwierdzenie, że dziecko nie 

realizuje obowiązku nauki, wezwanie do posłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem 

terminu oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone 

postępowaniem egzekucyjnym,  

c) w przypadku ucznia, który mimo podjętych działań interwencyjnych lekceważy 

w dalszym ciągu obowiązek nauki, często opuszcza zajęcia lekcyjne bez 

usprawiedliwienia, wyciągane są dalsze konsekwencje regulaminowe,  

d) niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

zajęć.  

 Sankcje:  

- upomnienie przez wychowawcę klasy,  

- upomnienie dyrektora szkoły i obniżenie zachowania do oceny nagannej   
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- (jeżeli sytuacja się powtarza), obniżenie według kryteriów zawartych w Ocenianiu 

Wewnątrzszkolnym  

- przeniesienie do innego oddziału,  

- karne przeniesienie do innej szkoły.  

  

11.  Procedury powiadamiania rodziców lub ucznia o trudnych sytuacjach 

wychowawczych: 

a) wychowawca oddziału powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców    

o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych  

w dzienniku lekcyjnym,  

b) wychowawca zamieszcza informację o powiadomieniu rodziców w dzienniku 

lekcyjnym oddziału w rubryce „Kontakty z rodzicami”,  

c) w przypadku nieobecności wychowawcy należy zachować obowiązującą w szkole 

drogę służbową (wychowawca,  wychowawca pomocniczy, pedagog, dyrektor),  

d) w sytuacji zgłoszenia przez rodziców zmiany miejsca pobytu na okres dłuższy niż    

14 dni, wychowawca zobowiązany jest spisać z rodzicami oświadczenie o zmianie 

miejsca ich pobytu wraz z telefonem i adresem kontaktowym,  

e) w przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, opieka nad 

dzieckiem w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych zostanie przekazana 

odpowiednim instytucjom.  

  

12. Postępowanie w przypadku kradzieży:  

a) uczeń ma obowiązek zawiadomić prowadzącego zajęcia o kradzieży natychmiast   

po stwierdzeniu tego faktu (jeśli kradzież nastąpiła na przerwie - wychowawcę  lub 

pedagoga szkolnego). Przedmiotów wartościowych (typu nośniki elektroniczne, 

biżuteria, zegarki, drogie przybory szkolne itp.) uczniowie nie noszą do szkoły, ich 

zgubienie  lub kradzież nie podlega tej procedurze,  

b) prowadzący przerywa zajęcia, ustala okoliczności zdarzenia i prosi, aby uczniowie 

opróżnili tornistry i zawartość kieszeni,    

c) w przypadku znalezienia skradzionej rzeczy, nauczyciel powiadamia wychowawcę,  

pedagoga, dyrektora szkoły.  (Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. 

przedmiotów  pochodzących z kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich policji.)  

Wychowawca spisuje notatkę służbową  z przebiegu zdarzenia i powiadamia rodziców 

poszkodowanego, 

d) w przypadku ustalenia sprawcy kradzieży:  

-rozmowa wychowawcy, pedagoga ze sprawcą kradzieży, powiadomienie rodziców  i 

rozmowa z nimi,  

-zadośćuczynienie pokrzywdzonemu (zwrot przedmiotów, przeprosiny),  

-udzielenie kary zgodnie z systemem kar określonych w statucie,  
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e) w przypadku dokonania kradzieży poza terenem szkoły rodzice ucznia 

poszkodowanego informują policję,  

f) w przypadku nieznalezienia skradzionej rzeczy i trudności z ustaleniem sprawców, 

wychowawca lub pedagog spisuje protokół z przebiegu zdarzenia i powiadamia 

rodziców poszkodowanego,  

g) w przypadku ujawnienia demoralizacji ucznia lub popełnienia czynu karalnego zostanie 

powiadomiona Policja i Sąd Rodzinny i Nieletnich w Oleśnicy.  

13. Postępowanie w razie podejrzenia o obecność przemocy w rodzinie  lub otoczeniu   

ucznia:  

a) dyrektor szkoły powołuje komisję doraźną do rozwiązania problemu,  

b) komisja w trybie natychmiastowym ustala i przedstawia dyrektorowi propozycje 

postępowania,  

c) jeżeli przełożony zaakceptuje  rozwiązania, zespół podejmuje odpowiednie działania,  

d) po zakończeniu działań należy sporządzić w obecności rodzica lub opiekuna 

faktycznego (wychowawca, pedagog) „Niebieską Kartę”, którą należy niezwłocznie 

przekazać przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie.  

 

  

14. Procedura postępowania w przypadku, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie ucznia:  

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie wymagającego 

interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.):  

1. po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej 

celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze 

lekkim, odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej (sprzątaczka, 

portier itp.),  

Zadania pielęgniarki: wywiad z uczniem, powiadomienie rodziców, podanie leków 

bądź zlecenie konsultacji lekarskiej, w nagłych w przypadkach wezwanie pogotowia,  

2. w razie nieobecności pielęgniarki nauczyciel powiadamia rodziców ucznia,  

3. podczas oczekiwania na przybycie rodziców, szkoła organizuje opiekę nauczyciela 

bądź pracownika obsługi nad uczniem w sekretariacie,  

4. rodzic bezwzględnie zobowiązany jest do odebrania dziecka chorego ze szkoły;  

5. jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, 

nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania,  

6. zdarzenia powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu 

powypadkowego.  

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego 

interwencji lekarza:  
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7. po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, 

należy doprowadzić go do gabinetu pielęgniarki szkolnej lub wezwać ją na miejsca 

zdarzenia,  

8. w razie nieobecności pielęgniarki należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe 

oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły,  

9. do czasu przybycie pielęgniarki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone  

w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności  

ratujące zdrowie i życie ucznia,  

10. dyrektor szkoły  powiadamia o wypadku organ prowadzący, rodziców (opiekunów 

prawnych) ucznia oraz inspektora bhp.,  

11. celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą 

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

wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń,  

12. wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu 

rady pedagogicznej,  

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 

uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym:  

13. w sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać 

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

pierwszej pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności 

ratujące zdrowie  i życie ucznia,  

14. jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce 

dyrektora szkoły,  

15.   dyrektor szkoły  informuje o zdarzeniu policję, rodziców/opiekunów prawnych, organ  

prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium),  

16. do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było 

możliwe  pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia,  

17.  celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą  

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

            wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń,  

18. wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu   

Rady Pedagogicznej.  

Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej:  

19. pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom głównie wykwalifikowana 

higienistka szkolna, a pod  jej nieobecność  wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący 

zajęcia lub inny pracownik szkoły,  

20. pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji 

medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej 
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pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do 

sytuacji zagrożenia życia,  

21. podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i 

wyłącznie po konsultacji z rodzicem dziecka lub lekarzem,  

22. w sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie 

zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze z większą grupą uczniów jest on 

zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów, pozostawienie reszty 

uczniów bez opieki jest  niedopuszczalne,  

23. rodzice lub lekarz pogotowia ratunkowego w momencie przybycia do szkoły, przejmują 

odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej 

pomocy.  

  Procedura w przypadku nagłej choroby lub wypadku na wycieczce:  

24. w przypadku nagłej choroby ucznia należy skontaktować się z jego rodzicami,  którzy 

mogą udzielić niezbędnych informacji o przyjmowanych lekach,  

25. w przypadku nieustępowania objawów choroby trzeba niezwłocznie wezwać pogotowie 

ratunkowe, stosować się do wskazań lekarza oraz powiadomić o tym rodziców,  

26. w przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, należy zawiadomić służby ratownicze, 

skontaktować się z rodzicami w celu ustalenia listy leków i alergenów, a jeżeli zachodzi 

potrzeba hospitalizacji ucznia – przewieźć go do szpitala.  

 

15. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole   

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska : 

a) należy powiadomić dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego,  

b) w przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji,  

c) dyrektor szkoły przekazuje pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu,  

d) wychowawcy klas / pedagog informują uczniów o potencjalnym zagrożeniu,  

e) w przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać 

powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia 

czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania,  

f) wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualne rozmowy 

osobno ze sprawcą i ofiarą (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności 

zdarzenia),  

g) dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala działania 

z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki nad 

uczniem   

 

16. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania 

pornografii w szkole przez ucznia: 
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a) W przypadku otrzymania 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,  

b) 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.  

c) Dyrektor szkoły przekazuje informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom 

szkoły.  

d) Wychowawca klasy i pedagog szkolny podejmuje działania profilaktyczne wśród 

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

charakterze pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań  

e) Dyrektor wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który 

rozpowszechniał materiały pornograficzne i przeprowadza rozmowę na temat zdarzenia. 

 

17. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji  w szkole 

lub wśród uczniów: 

a) 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.   

b) W przypadku uzyskania informacji, że uczeń przejawia zachowania świadczące 

o demoralizacji, nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, który wzywa do szkoły 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

c) Wychowawca 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 można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka 

do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.   

d) 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. 

e) 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 powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej 

sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

f) 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, 
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dyrektor szkoły winien powiadomić sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania 

leży w kompetencji tych instytucji.  

18. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących   

zachowań seksualnych uczniów w szkole :                                               

a) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę 

klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań 

seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania 

czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.  

b) 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  

c) Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz 

informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.   

d) 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  

e) 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.  

f) 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. 

Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.  

g) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

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

dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 

 

Pozytywne zaopiniowanie na radzie pedagogicznej w dniu 26.06.2019 r. 

           

  

  


