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I. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia aktu 

przemocy. 
Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego. 

1. Nauczyciel, pracownik obsługi, administracji – każdy bezpośredni obserwator zajścia, 

przerywa negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary. Rozdziela strony. 

2. Pracownik obsługi/administracji zgłasza zaistniałe zdarzenie wychowawcy klasy. W razie 

jego nieobecności pedagogowi/psychologowi szkolnemu. 

3. Nauczyciel/wychowawca ustala okoliczności zdarzenia i jego ewentualnych świadków. 

4. Nauczyciel/wychowawca powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu  

i zabezpiecza miejsce zdarzenia, jeśli zaistnieje konieczność wezwania Policji. 

5. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

pedagogowi/psychologowi lub dyrektorowi szkoły. 

6. Nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia – sprawcy.  

7. W przypadku zdarzenia powodującego uszkodzenie ciała lub naruszenie nietykalności 

cielesnej pedagog/psycholog lub dyrektor szkoły wzywa Policję. 

8. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem oraz dyrektorem lub 

wicedyrektorem uzgadnia sankcje w stosunku do sprawcy w oparciu o zapisy statutu szkoły. 

9. Sprawcę zdarzenia obejmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

 

Postępowanie wobec ucznia - ofiary czynu karalnego. 

1. Nauczyciel, pracownik obsługi, administracji – każdy bezpośredni obserwator zajścia, 

udziela pierwszej pomocy ofierze zdarzenia, bądź zapewnia ją poprzez wezwanie pogotowia 

ratunkowego, jeśli ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłocznie o zdarzeniu powiadamia się pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora 

szkoły. 

3. Pedagog/psycholog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów 

prawnych) pokrzywdzonego ucznia. 

4. W uzasadnionych przypadkach zabezpiecza się miejsce zdarzenia i wzywa Policję.  

5. Ofiarę zdarzenia obejmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. 

 

  



II. Procedura postępowania w przypadku aktu agresji. 

 
1. Każdy świadek zdarzenia: nauczyciel, pracownik obsługi, administracji, zdecydowanie - nie 

wdając się w dyskusję, przerywa agresywne zachowanie uczniów. Rozdziela strony. 

2. Nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.  

3. Ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju interwencji (patrz: procedura postępowania 

w przypadku stwierdzenia aktu przemocy). 

4. Rozmawia z uczniem/uczniami zwracając uwagę na niewłaściwe zachowanie.  

5. Zgłasza zaistniałe zdarzenie wychowawcy klasy. 

6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami w obecności nauczyciela-

świadka oraz sporządza notatkę ze zdarzenia. 

7. Powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów. 

8. Stosuje wobec agresorów, zgodnie z obowiązującym statutem szkoły i rodzajem 

przewinienia, sankcje w stosunku do agresywnego (agresywnych) ucznia (uczniów). 

7. W przypadku, gdy przejawy agresji się powtarzają wychowawca:  

 natychmiast powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły, 

 ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz pedagogiem/psychologiem dalsze 

postępowanie wobec ucznia (uczniów) oraz zastosowanie dalszych sankcji na 

podstawie statutu szkoły, 

 przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnie lub ustnie informacje na temat 

wyciągniętych w stosunku do ucznia (uczniów) konsekwencji wynikających ze statutu 

szkoły. 

 

 

 

III. Procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci  

i młodzieży demoralizacją (alkohol, narkotyki, dopalacze, 

papierosy, e-papierosy). 

 
1. Informację o demoralizacji należy przekazać 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 

uzyskane informacje.  

 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. Wspólnie ustala się działania profilaktyczne. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal napływają 

informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia  

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję. 

5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne 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.  

 

 
 



IV. Procedura postępowania w przypadku niejasności pełnienia/ 

wykonywania władzy rodzicielskiej. 
 

1. Prośba wychowawcy, pedagoga/psychologa, dyrektora o dostarczenie dokumentu 

regulującego wykonanie władzy rodzicielskiej (do wglądu celem sporządzenia notatki 

służbowej lub ksero) 

2. Przekazanie informacji o osobach sprawujących władzę rodzicielską wychowawcy, 

pedagogowi/psychologowi i innym osobom mającym dziecko pod opieką. 

3. Spotkanie z rodzicami ucznia celem wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka w obecności 

wychowawcy, pedagoga/psychologa, dyrektora. 

4. W sytuacji rozbieżnych opinii rodziców co do sprawowania przez nich władzy 

rodzicielskiej, dyrektor szkoły lub pedagog/psycholog sporządza pismo do Wydziału  

ds. Rodziny i Nieletnich celem wyjaśnienia sytuacji prawnej dziecka. 

 

 

 

V. Procedura postępowania w przypadku podjęcia informacji  

o opuszczeniu dziecka przez rodzica. 
 

1. Osoba podejmująca informację sporządza notatkę służbową oraz powiadamia o tym fakcie 

wychowawcę i pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. Wychowawca rozeznaje sytuację: 

 Kto się opiekuje dzieckiem? 

 Gdzie przebywa dziecko? 

3. Przekazanie zdobytych informacji pedagogowi szkolnemu. 

4. Wezwanie przez wychowawcę lub pedagoga osoby opiekującej się dzieckiem celem 

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

5. Sporządzenie przez wychowawcę lub pedagoga pisma do sądu mającego na celu ustalenie 

tymczasowej rodziny zastępczej lub kuratora dla dziecka. 

6. Sąd Rodzinny informuje szkołę o podjętej decyzji względem dziecka. 

     Z podjętych działań zostaje sporządzona notatka służbowa zawierająca: 

 datę, miejsce zdarzenia, godzinę zajścia, 

 przebieg zajścia (kto?, co się wydarzyło?, kto widział?), 

 podjęte działania, 

 podpisy (sporządzającego notatkę, świadków). 

 

  



VI. Procedura postępowania w przypadku podjęcia przez ucznia 

próby samobójczej. 
 

1. Ustalenie rodzaju zdarzenia oraz stanu zdrowia ucznia przez nauczyciela lub inną dorosłą 

osobę pierwszego kontaktu. 

2. Udzielenie pomocy przedmedycznej stosownie do zdarzenia. 

3. Wezwanie pogotowia ratunkowego. 

4. Powiadomienie dyrektora, wychowawcę, pielęgniarkę szkolną, rodziców (opiekunów 

prawnych) o zdarzeniu. 

5. Chronić uczniów i pozostałych uczestników zdarzenia przed dalszą traumą – pomoc 

psychopedagogiczna (postępowanie jak w sytuacji kryzysowej). 

     Z podętych działań zostaje sporządzona notatka służbowa zawierająca: 

 datę, miejsce, godzinę zdarzenia,  

 przebieg zajścia (kto?, co się wydarzyło?, kto widział?), 

 podjęte działania, 

 podpisy (sporządzającego notatkę, świadków). 

 

 

 

VII. Procedura postępowania w przypadku podjęcia informacji  

o zaniedbaniu dziecka przez rodziców (opiekuna prawnego). 
 

1. Osoba, która otrzymała informację sporządza notatkę służbową i powiadamia o tym fakcie 

wychowawcę klasy. 

2. Wezwanie przez wychowawcę rodzica (opiekuna prawnego) ucznia celem wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji. 

3. Podjęte przez wychowawcę (w obecności pedagoga) rozmowy wychowawczej z rodzicami 

– spisanie kontraktu. 

4. Monitorowanie na bieżąco sytuacji dziecka uwzględniającej zobowiązania rodziców 

zawarte w kontrakcie. 

5. W przypadku nie wywiązania się rodziców z kontraktu ma miejsce rozmowa wychowawczo 

– dyscyplinująca z rodzicami w obecności wychowawcy i pedagoga. 

6. Patrz pkt. 4. 

7. Rozmowa interwencyjna – ponowne wezwanie rodziców (opiekunów prawnych) oraz 

spisanie nowego kontraktu w obecności wychowawcy i pedagoga lub dyrektora. 

8. Patrz pkt. 4. 

9. Rozmowa ostrzegawcza z rodzicami. 

10. Powiadomienie innych instytucji o sytuacji dziecka/ucznia – MOPS, Sąd Rodzinny. 

 

  



VIII. Procedura postępowania w sytuacji używania telefonu 

komórkowego przez ucznia podczas lekcji. 
 

1. Nauczyciel nakazuje uczniowi oddać telefon. 

2. Nauczyciel wydaje polecenie usunięcia karty lub wyłączenia telefonu. 

3. Nauczyciel opisuje telefon danymi ucznia i deponuje go w gabinecie Dyrektora 

(wicedyrektora, pedagoga szkolnego). 

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową zajścia i powiadamia o tym wychowawcę ucznia. 

5. Wychowawcę informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o sytuacji i możliwości 

odebrania telefonu. 

6.  Wychowawca oddaje telefon rodzicowi (opiekunowi prawnemu) ucznia, najlepiej  

w obecności ucznia, i informuje ich o zasadach korzystania z telefonu na terenie szkoły. 

 

 

 

IX. Procedury postępowania w wobec sprawcy cyberprzemocy. 
 

1. Zapoznanie się z sytuacją zdarzenia, ustalenie okoliczności, świadków, o ile jest to możliwe 

wspólnie z nauczycielem informatyki zabezpieczenie dowodów cyberprzemocy.   

2. Przeprowadzenie rozmowy ze sprawcami zdarzenia oraz świadkami.  

3.Wychowawca, pedagog/psycholog powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.  

4. Powiadomienie przez wychowawcę, pedagoga/psychologa rodziców (opiekunów prawnych) 

sprawcy. 

5.   Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, 

propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) muszą być zgłaszane na Policję 

lub do Sądu Rodzinnego.  

 6.    Wyciągnięcie konsekwencji regulaminowych wobec sprawców oraz praca nad zmianą 

postawy.  

7.  Monitoring.  

8. Z podjętych działań zostaje sporządzona notatka służbowa zawierająca:  

 datę, miejsce, godzinę zajścia, 

 przebieg zajścia (kto?, co się wydarzyło?, kto widział?), 

 podjęte działania, 

  podpisy (sporządzającego notatkę, świadków). 

 

 

 

  



X. Procedury postępowania w przypadku samookaleczeń. 

 
1. Zapoznanie się z sytuacją.   

2. Nauczyciel, wychowawca, pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę starając się poznać 

przyczynę takich zachowań.   

2. Poinformowanie przez wychowawcę, pedagoga/psychologa rodziców (prawnych 

opiekunów) o zaistniałej sytuacji.   

3. Wychowawca lub pedagog/psycholog powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

4. Zaproponowanie rodzicom i uczniowi spotkania z psychologiem lub innym specjalistą.  

5. Systematycznie obserwować zachowania ucznia, wspierać go i na bieżąco informować 

rodziców.  

6. Z podjętych działań zostaje sporządzona notatka służbowa zawierająca:  

 datę, miejsce, godzinę zajścia, 

 przebieg zajścia (kto?, co się wydarzyło?, kto widział?), 

 podjęte działania, 

 podpisy (sporządzającego notatkę, świadków). 

 

 

 

XI. Procedura postępowania w sytuacji związanej z przejawami 

dyskryminacji  
 

W sytuacji, kiedy wychowawca, nauczyciel lub inny pracownik szkoły zauważy przejawy 

zachowań dyskryminacyjnych występujących na terenie placówki, zobligowany jest do 

podjęcia następujących działań interwencyjnych: 

 

1. Pracownik szkoły reaguje natychmiast, gdy dostrzeże jakikolwiek przejaw nękania, 

informacje o zdarzeniu przekazuje wychowawcy klasy. 

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców ofiary i sprawcy. 

4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem / uczniami 

(indywidualnie lub osobno w zależności od okoliczności w obecności psychologa i/lub 

pedagoga szkolnego).  

5. W przypadku potwierdzenia informacji wychowawca zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. Może zaproponować podjęcie współpracy z pedagogiem, psychologiem lub 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  

6. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy. 

7. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a sytuacja nie ulega 

zmianie, wówczas dyrektor pisemnie zawiadamia o zaistniałej sytuacji Policję. 

8. Dyrektor może udzielić uczniowi pisemnej nagany. 

9. Kiedy szkoła wykorzysta dostępne środki oddziaływań (rozmowy z rodzicami, 

ostrzeżenie i nagana ucznia, konsultacje ze specjalistą itp.), a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia o sytuacji 

Policję. 
 

  



XII. Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub dewastacji 

mienia  
 

A. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły jest świadkiem kradzieży 

lub dewastacji mienia szkolnego jest zobowiązany do podjęcia następujących działań: 

 

1. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

2. W miarę możliwości ustalić sprawcę. 

3. W przypadku ustalenia sprawcy nakłonić go do zwrotu skradzionej rzeczy lub naprawienia 

szkody. 

4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia wychowawcę i/lub pedagoga, 

psychologa szkolnego. 

5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia. 

6. Wychowawca ucznia podejrzanego o kradzież lub dewastację mienia powiadamia dyrekcję 

szkoły i rodziców ucznia. 

7. Dyrektor szkoły, po przyjęciu zawiadomienia i wyjaśnień od nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły o kradzieży lub dewastacji mienia, podejmuje decyzję o konieczności 

poinformowania odpowiednich służb. 

 

 

B. W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły został poinformowany 

o podejrzeniu dokonania kradzieży lub dewastacji mienia zobowiązany jest podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. W miarę możliwości ustala 

sprawcę zdarzenia. 

2. Powiadamia wychowawcę i/lub pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego o zdarzeniu. 

3. Nauczyciel w obecności wychowawcy i/lub pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego 

przeprowadza rozmowę z uczniem podejrzanym o kradzież lub dewastację mienia. Uczeń 

zostaje zobowiązany do okazania zawartości torby szkolnej oraz kieszeni we własnej 

odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z 

poszukiwanym przedmiotem (żaden pracownik szkoły, nawet dyrektor, nie ma prawa do 

przeszukania rzeczy ucznia). Jeśli uczeń odmawia pokazania zawartości torby szkolnej, 

plecaka, szafki czy kieszeni nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który może wezwać 

Policję. 

4. Wychowawca zawiadamia rodziców o zaistniałym zdarzeniu. 

5. Wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia. 

6. Dyrektor szkoły, po przyjęciu zawiadomienia i wyjaśnień od nauczyciela (wychowawcy) 

lub innego pracownika szkoły o kradzieży lub dewastacji mienia, podejmuje decyzję o 

konieczności poinformowania odpowiednich służb. 
 


