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SPIS TREŚCI 

 

I. 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.  

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

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.  

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

wyglądem narkotyk.  

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

przypominającą narkotyk. 

V. Postępowanie wobec ucznia – przejawiającego zachowania świadczące o jego      

demoralizacji; sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.  

VII. W przypadku, gdy uczeń uchyla się od realizacji obowiązku szkolnego.  

VIII. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko może być krzywdzone 

   w domu.  

IX. Postępowanie nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji. 

X. W przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali   

papierosy.  

XI. W przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali 

papierosy.  

XII. W przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, 

dokonanego na terenie szkoły przez uczniów.  

XIII. Postępowanie wobec osób obcych znajdujących się na terenie szkoły. 

XIV.  Postępowanie wobec rodziców lub opiekunów zgłaszających się po odbiór dzieci      

w stanie nietrzeźwym.  

XV.   Postępowanie w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. 

XVI. Postępowanie w przypadku nieletniej uczennicy w ciąży.  

XVII. Postępowanie w przypadku ujawnienia wśród uczniów przypadków samookaleczeń 

lub myśli samobójczych.  

XVIII. Zasady postępowania Dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o podejrzeniu 

podłożenia ładunku wybuchowego lub innego środka rażenia zbiorowego. 

XIX. Zasady postępowania w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły uzbrojonego 

napastnika/terrorysty.  

XX. Zasady postępowania w przypadku bezpośredniego kontaktu 

z napastnikiem/terrorystą, który dąży do przejęcia kontroli nad szkołą. 

XXI. Zasady postępowania w przypadku działań antyterrorystycznych podjętych 

przez policję. 

XXII. Metody współpracy szkoły z policją. 
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ZASADY PRZEPROWADZANIA INTERWENCJI  

W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH  

 
 

I. 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, nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki:  

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa 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, 

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

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

z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

 

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

pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:  
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1. 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 z pogotowia ratunkowego w celu stwierdzenia 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 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/placówki.  

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

wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

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

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości2 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 sąd rodzinny, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat.  

7. Jeżeli 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. 

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

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

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

tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

 

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

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:  

1. Nauczyciel zachowując 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 wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

 

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

przypominającą narkotyk, powinien podjąć 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 
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(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki 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 bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę a ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego poprzez 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 (art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii i art. 304 kodeksu postępowania karnego).  

 

Jeżeli sprawcą powyższych zachowań jest uczeń, który nie ukończył 13 lat, to zachowania te 

świadczą o jego demoralizacji i o tym fakcie szkoła ma obowiązek poinformować Sąd 

Rodzinny.  

 

 

V. Postępowanie wobec ucznia – przejawiającego zachowania świadczące o jego 

demoralizacji; sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:  

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, przekazanie sprawcy  (o 

ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 

pedagogowi/psychologowi szkolnemu pod opiekę. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy. 

4. 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, 

5. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji. 

 

 

VI. Postępowanie 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. 
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2.Niezwłoczne powiadomienia 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. 

VII. W przypadku, gdy uczeń uchyla się od realizacji obowiązku szkolnego (uczeń ma 

nieobecności nieusprawiedliwione dłużej niż 14 dni):  

1. Jeżeli nieobecność ucznia w szkole trwa tydzień lub dłużej i nie jest w żaden sposób 

usprawiedliwiona, wychowawca ma obowiązek skontaktować się z rodzicami w celu 

wyjaśnienia sytuacji.  

2. Jeżeli wychowawcy nie udało się skontaktować się z rodzicami, zgłasza sprawę 

pedagogowi i/lub psychologowi szkolnemu, który wraz z wychowawcą udaje się na wywiad 

środowiskowy aby ustalić przyczyny nieobecności ucznia oraz przypomnieć rodzicom o ich 

odpowiedzialności za realizację obowiązku szkolnego swoich dzieci.  

3. W sytuacji, gdy uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego i nie ma uzasadnionych 

przyczyn braku realizacji, dyrektor szkoły wystawia rodzicom upomnienie dotyczące realizacji 

obowiązku szkolnego. W upomnieniu zawarte jest wezwanie do natychmiastowego posłania 

dziecka do szkoły oraz informacja, że niespełnianie tego obowiązku jest zagrożone 

postępowaniem egzekucyjnym. Upomnienie przekazywane jest za pośrednictwem poczty. 

Przy wysyłce stosuje się druk zwrotnego poświadczenia odbioru.  

4. Jeżeli sytuacja nadal nie ulegnie zmianie i uczeń w dalszym ciągu nie przychodzi do szkoły 

dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do Wójta Gminy 

Puszcza Mariańska. 

5. Kolejnym krokiem jest skierowanie pisma do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny 

i Nieletnich z prośbą o interwencję w związku z nierealizowaniem przez ucznia obowiązku 

szkolnego.  

6. Honorowane są usprawiedliwienia tylko od prawnych opiekunów. W przypadku czasowej 

nieobecności prawnych opiekunów, są oni zobowiązani zgłosić się do wychowawcy 

i poinformować ( w formie pisemnej) o tymczasowym opiekunie dziecka. 

 

 

VIII. W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko może być krzywdzone                  

w domu:  

1. Diagnozuje środowisko rodzinne ucznia;  

2. Zgłasza problem psychologowi lub pedagogowi szkolnemu;  

3. Pedagog i/lub psycholog przeprowadzają rozmowę z rodzicem dotycząca zmiany metod 

postępowania, konsekwencji prawnych i skutków emocjonalnych dla dziecka; 

W przypadku konieczności specjalistycznej pomocy, szkoła kieruje rodzinę na terapię do 

specjalistycznej poradni. 
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4. Jeżeli postępowanie rodziców wobec dziecka nie zmienia się, lub wychowawca upewni się, 

że jest ono ofiarą przemocy domowej (widoczne obrażenia i rozmowa z dzieckiem) 

realizowana jest procedura „Niebieskiej karty w szkole”: 

 

• „Niebieską Kartę” zakłada nauczyciel, który stwierdza, że w rodzinie ucznia dochodzi 

do przemocy (decyzję o założeniu „Niebieskiej Karty” warto podjąć po konsultacjach 

oraz w porozumieniu z zespołem wychowawczym szkoły);  

• Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – 

A” w obecności osoby, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie;  

• W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec niepełnoletniego 

ucznia, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza 

się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego;  

• Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

wobec dziecka są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem 

ucznia przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej.  

• Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte 

przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności 

pedagoga szkolnego lub psychologa.  

• Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do którego istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz 

„Niebieska Karta – B”;  

• W przypadku, gdy przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz 

„Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub 

faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie;  

• Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.  

• Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” szkoła przekazuje przewodniczącemu 

zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

w terminie nie później niż 7 dni od wszczęcia procedury.  

 

IX. Postępowanie nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji:  

1. Nauczyciel, który zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim 

poinformowany zgłasza ten fakt wychowawcy klasy lub pedagogowi/psychologowi.  

2. W przypadkach, gdy agresja skierowana jest na przedmioty, które w jej wyniku uległy 

zniszczeniu, wychowawca (pedagog/psycholog) wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń 

może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania. O zajściu jest informowany 

dyrektor szkoły.  
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3. W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi wychowawca 

(pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia 

okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.  

4. Szczególną opieką pedagoga/psychologa szkolnego i wychowawcy klasy otoczona zostaje 

ofiara zajścia. Otrzymuje wsparcie psychologiczne, a rodzice otrzymują informację 

o możliwości dochodzenia praw poprzez indywidualne zgłoszenie zajścia w Komendzie  

Policji.  

5. Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i uzyskania pełnej 

informacji dotyczącej jego sytuacji. Jego pośrednikami mogą być: wychowawca klasy, 

rzecznik praw ucznia, pedagog/psycholog szkolny.  

6. O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez szkołę krokach 

informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie.   

7. W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania w przypadku uzyskania 

informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na 

wniosek poszkodowanego.  

8. Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza jej 

terenem, na pisemną prośbę uczniów lub rodziców o pomoc.  

AGRESJA –zaliczamy do niej  

  Łamanie przepisów szkolnych, zakłócanie porządku,  

  Świadome naruszanie dyscypliny,  

  Używanie wulgaryzmów,  

  Groźby użycia przemocy,  

  Wandalizm,  

  Przemoc fizyczna i psychiczna,  

  Agresywne zachowanie wobec pracownika szkoły,  

  Użycie niebezpiecznego narzędzia.  

 

 

X. W przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy:  

1. Powinien poinformować o tym wychowawcę klasy lub pedagoga/psychologa.  

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

informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności 

pedagoga/psychologa lub dyrektora szkoły. Rodzica zobowiązuje się do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem.  

3. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę profilaktyczną z uczniem.  

4. Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów.  

5. W przypadku ponownego ujawnienia, że uczeń pali papierosy, może być on decyzją 

dyrektora szkoły zawieszony w prawach ucznia.  

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na 

celu zmianę postawy ucznia. 
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XI. W przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) wykryje fałszerstwo:  

1. Powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga/psychologa.  

2. Wychowawca  wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich o zaistniałym fakcie.  

3. W obecności rodziców podjęta zostaje decyzja o dalszym postępowaniu.  

4. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę 

o interwencję do Komendy Policji.  

SYTUACJE FAŁSZERSTWA W SZKOLE:  

• dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie,  

• usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności),  

• przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,  

• podrabianie (przerabianie) zwolnień lekarskich lub rodziców,  

• podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela 

ściąganie,  

• inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, 

wycieczce itp.)  

 

 

XII. W przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego 

na terenie szkoły przez uczniów:  

1. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor szkoły.  

2. Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej 

osobie.  

3. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców 

ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia 

o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. 

 

 

XIII. Postępowanie wobec osób obcych znajdujących się na terenie szkoły:  

1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą.  

2. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie 

szkoły.  

3. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy 

skierować ją w pobliże pokoju nauczycielskiego i poinformować o godzinie rozpoczęcia 

najbliższej przerwy śródlekcyjnej.  

4. W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po odbiór dziecka, powinien 

on oczekiwać na koniec zajęć na dolnym holu.  

5. W innych przypadkach należy kierować osobę do dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa 

szkolnego lub sekretariatu szkoły.  
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6. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie 

bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę 

wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji 

niezwłocznie powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły. 

 

 

 

XIV. Postępowanie wobec rodziców lub opiekunów zgłaszających się po odbiór dzieci 

w stanie nietrzeźwym:  

1. W żadnym wypadku nie należy powierzać opieki nad dzieckiem osobie znajdującej się pod 

wpływem alkoholu.  

2. O podejrzeniu, że rodzic lub opiekun zgłaszający się po odbiór dziecka znajduje się 

w stanie nietrzeźwym należy bezzwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, 

pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrekcję.  

3. Pracownik szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły i wzywa innego 

opiekuna dziecka.  

4. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka twierdząc, że 

nie znajduje się pod wpływem alkoholu – musi to udowodnić (poddać się dobrowolnie 

badaniu alkomatem przez Policję).  

5. Jeżeli badanie potwierdzi podejrzenia pracowników szkoły a ponadto nie można 

skontaktować się z innym opiekunem dziecka powiadomione zostają odpowiednie instytucje 

uprawnione do opieki nad dzieckiem w w/w sytuacji. 

 

 

XV. Postępowanie w przypadku ujawnienia cyberprzemocy ( przemoc z użyciem Internetu 

lub telefonu komórkowego): 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy powinien powiadomić 

o tym fakcie wychowawcę ucznia, pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca, pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy 

udzielając jej wsparcia i porady.  

3. Wychowawca, pedagog/psycholog ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

4. Wychowawca, pedagog/psycholog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpiecza 

dowody i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy.   

5. Wychowawca pedagog/psycholog powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia 

o zdarzeniu, działaniach szkoły, udziela im porady.  

6. Wychowawca, pedagog/psycholog wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy, 

zawiadamia policję i/lub sąd rodzinny oraz pracuje nad zmianą postawy ucznia.  

7. Pedagog/psycholog monitoruje sytuację ucznia (który doznał cyberprzemocy) 

sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe 

ze strony sprawcy. 
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XVI. Postępowanie w przypadku nieletniej uczennicy w ciąży:  

1. W przypadku podejrzenia ciąży u nieletniej uczennicy wychowawca lub inna osoba 

dorosła, do której dziewczynka ma zaufanie przeprowadza z uczennicą dyskretny wywiad 

potwierdzający ewentualny jej odmienny stan . 

 2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń ciąży u nieletniej należy wezwać jej rodziców  lub 

prawnych opiekunów w celu poinformowania o tym fakcie oraz o konieczności wizyty 

dziewczynki u lekarza ginekologa. 

 3. Jeżeli lekarz pisemnie potwierdzi ciążę dziewczynki należy otoczyć uczennicę opieką 

i zgodnie z ustawą o ochronie płodu ludzkiego zapewnić niezbędną pomoc do ukończenia 

edukacji w szkole podstawowej. 

  4. Z powodu ciąży uczennica ma prawo do zwolnienia lekarskiego z zajęć wychowania 

 fizycznego lub wszystkich zajęć szkolnych. W przypadku porodu lub połogu ma prawo do 

 urlopu macierzyńskiego, którego udziela dyrektor szkoły. 

  Uczennica – na wniosek jej rodziców lub opiekunów - może być skierowana na    

indywidualny tok nauczania. 

 5. W miarę możliwości należy zapewnić uczennicy terminowe wywiązywanie się 

z obowiązków szkolnych oraz opiekę i pomoc pedagogiczną, psychologiczną, a w trudnych 

sytuacjach także pomoc socjalną. 

6. Każdy przypadek ciąży nieletniej poniżej 15 roku życia należy zgłosić do prokuratury. 

 

 

XVII.  Postępowanie w przypadku ujawnienia wśród uczniów przypadków samookaleczeń 

lub myśli samobójczych: 

W przypadku uzyskania informacji, ze uczeń ma myśli samobójcze bądź samookalecza się, 

nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

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

3. Pedagog/psycholog bądź dyrektor przeprowadza z uczniem rozmowę. 

4. Po rozmowie z uczniem należy podjąć następujące działania: 

- wezwać rodziców/opiekunów, 

- poinformować rodziców o zaistniałej sytuacji, 

- zobowiązać rodziców do pisemnego oświadczenia deklarującego kontakt ze specjalistą 

z Poradni Zdrowia Psychicznego w celu udzielenia dalszej pomocy, 

- zobowiązać rodziców do dalszej współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa ucznia 

w szkole, 

- otoczyć ucznia opieką ze strony nauczycieli, wychowawcy, pedagoga/psychologa. 

5. Wychowawca ściśle współpracuje z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

6. Dyrektor szkoły może poinformować Radę Pedagogiczną o zaistniałej sytuacji, jeżeli będzie 

miało to wpływ na bezpieczeństwo ucznia w szkole. 
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7. Pedagog lub psycholog szkolny zobowiązuje rodziców do pisemnego oświadczenia 

deklarującego skontaktowanie się ze specjalistą w celu udzielenia dalszej pomocy dziecku. 

 

 

 

 

XVIII. Zasady postępowania Dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o podejrzeniu 

podłożenia ładunku wybuchowego lub innego środka rażenia zbiorowego. 

1.  Dyrektor szkoły bądź osoba zastępująca go, dokonuje analizy otrzymanej informacji, 

a następnie podejmuje następujące działania: 

• powiadania Policję o zagrożeniu terrorystycznym, 

• podejmuje decyzję o przerwaniu pracy szkoły, w tym prowadzeniu lekcji itp., 

• podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji pracowników i uczniów z obiektu 

zagrożonego w trybie alarmowym.  

2.  Do czasu przybycia Policji, dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona kieruje 

działaniami. 

3.  Pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak korytarze, klatki schodowe, hole, windy, toalety, 

piwnice, strychy oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu, powinny być sprawdzone 

przez pracowników obsługi administracyjnej obiektu. 

4.  Przedmiotów, urządzeń i rzeczy, których (w ocenie użytkowników obiektu) wcześniej nie 

było, a zachodzi podejrzenie, że mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać. O ich 

lokalizacji należy natychmiast powiadomić kierującego akcją i inne osoby z bezpośredniego 

otoczenia. Miejsce to należy odizolować przed dostępem innych. 

5.  Należy zachować spokój, aby nie dopuścić do przejawów paniki. 

6.  Należy wyznaczyć zewnętrzne miejsca bezpieczeństwa do koncentracji uczniów (poza 

terenem szkoły), a następnie zliczyć osoby ewakuowane celem sprawdzenia, czy nikt nie 

pozostał w budynku szkoły. 

7.  Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje: 

• adres szkoły, numer telefonu, swoje dane personalne i zajmowane stanowisko, 

• rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony 

podejrzany przedmiot), 

• treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

wykorzystując do tego notatki wykonane w trakcie rozmowy z tą osobą oraz 

poczynione na miejscu ustaleń, 

• numer telefonu, na którym przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas 

jej przyjęcia, 

• adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej zagrożenie ( jeśli to możliwe), 

• opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 
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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.  

 

 

 

XIX. Zasady postępowania w sytuacji wtargnięcia na teren szkoły uzbrojonego 

napastnika/terrorysty. 

1. Osoba, która zauważyła/uzyskała informację o obecności na terenie szkoły uzbrojonego 

napastnika, jeśli ma taką możliwość: 

• uruchamia alarm (rodzaj sygnału alarmu jest znany wszystkim uczniom, nauczycielom 

i pracownikom szkoły), 

• zawiadamia Policję lub dzwoni pod numer 112, 

• zawiadamia Dyrektora/Wicedyrektora, pracowników sekretariatu lub innych 

pracowników szkoły, tak, aby nie wzbudzać paniki, 

2. Po usłyszeniu sygnału alarmowego oznajmiającego atak napastnika, jak również po 

usłyszeniu strzałów, krzyków, wybijania okien, itp., należy: 

• ukryć się, zamknąć drzwi na klucz bądź zabarykadować się, 

• nie przemieszczać się, 

• zejść z linii strzału, położyć się na podłodze, 

• wyciszyć i uspokoić uczniów, 

• zaopiekować się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy (należy 

zwrócić szczególną uwagę, na tych uczniów, którzy specyficznie reagują na sytuacje 

stresujące i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji), 

• kazać bezwzględnie wyciszyć bądź wyłączyć telefony, 

• zasłonić okna lub zgasić światło w celu utrudnienia obserwacji osób 

zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby współpracujące z napastnikiem, 

które mogą znajdować się na zewnątrz obiektu szkolnego, 

• stać poniżej linii okien, zejść ze światła drzwi, 

• jeżeli padną strzały, nie krzyczeć, 

• nie otwierać nikomu drzwi (interweniujące oddziały policji w przypadku takiej 

konieczności same otworzą drzwi), 

• w przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podjąć walkę, która może być 

ostatnią szansą na uratowanie życia. 

 

XX. Zasady postępowania w przypadku bezpośredniego kontaktu                                                        

z napastnikiem/terrorystą, który dąży do przejęcia kontroli nad szkołą. 

1. Nie uciekać. 

2. Nie stawiać oporu, nie walczyć. 
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2. Wykonywać polecenia napastnika/terrorysty,nie dyskutować.  

3. Na żądanie napastnika/terrorysty oddać im przedmioty osobiste. 

4. Unikać kontaktu wzrokowego. 

5. Nie odwracać się plecami do napastnika/terrorysty. 

6. Starać się nie zwracać na siebie zbytniej uwagi. Nie zadawać zbyt wielu pytań, nie 

prowokować. 

7. Zawsze pytać o pozwolenie np. zwrócenia się do uczniów, skorzystania z toalety itp. 

8. Poinformować napastnika/terrorystę  o uczniach ze schorzeniami. 

9. Zawsze korzystać z dobrej woli napastnika/terrorysty. 

10. Starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących napastnika/terrorysty. 

 

XXI. Zasady postępowania w przypadku działań antyterrorystycznych podjętych przez 

policję. 

 

1. Nie uciekać z miejsca zdarzenia, nie wykonywać gwałtownych ruchów, żeby nie zostać 

uznanym za terrorystę. 

2. Położyć się na podłodze trzymając ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy. 

3. Słuchać poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawać się jej działaniom. 

4. Odpowiadać na pytania funkcjonariuszy.  

5. Nie próbować pomagać służbom ratowniczym. 

6. Być przygotowanym na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja 

tożsamość nie zostanie potwierdzona. 

7. Pytać o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami. 

8. Nie trzeć oczu w przypadku użycia gazów łzawiących. Tarcie oczu pogarsza skutki użycia 

gazu łzawiącego. 

9. Po wydaniu polecenia wyjścia, opuścić pomieszczenie jak najszybciej we wskazanym 

kierunku. Nie zatrzymywać się w celu zabrania rzeczy osobistych. 

 

 

XXII. Metody współpracy szkoły z Policją:  

W ramach długofalowej pracy szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie 

profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny 

oraz specjalista ds. nieletnich właściwej jednostki policji. Do współpracy ze szkołą 

zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła/placówka. 

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich oraz 

dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco 

wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem 

uczniów. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  
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• spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizację 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;  

• spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m. in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz sposobów unikania zagrożeń;  

• informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły „wypełniających znamiona 

przestępstwa”, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży;  

• udzielenie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;  

• wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktyki związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji 

i przestępczości nieletnich.  

 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach […]” 

albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 

sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów, wizyta 

policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi szkoły lub 

uzgodniona z innymi pracownikami szkoły.  

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

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

alkoholizmowi. 

3. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

4. Kodeks Pracy ustawa z 26 czerwca 1997r. Z późniejszymi zmianami. 

5. Karta Nauczyciela ustawa z 26 stycznia 1992r. Z późniejszymi zmianami. 

6. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem.  

7. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami. 

8. Kodeks postępowania karnego. 

9. Kodeks rodzinny. 

10. Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2067) 

12. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami. 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-6-kwietnia-1990-r.-o-policji-tekst-jedn.-dz.u.-z-2017-r.-poz.-2067-9714.html
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13. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. W sprawie zakresu i form 

przeprowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii z późniejszymi zmianami 

14. Rozporządzenie Men z dnia 31 października 2018r. Zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach. 

15. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U.2016 poz. 

904). 

16. Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014r. W sprawie „Narodowego 

Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019” 

 


