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Procedura postępowania w sytuacji, gdy 
jest nie/potrzebna pomoc lekarska

Nauczyciel 

Pielęgniarka szk.

Rodzic

Ocenia jakiej pomocy wymaga.

W razie nieobecności nauczyciel udziela pomocy. 
Gdy istnieje potrzeba zapewnienia opieki 
pozostałym uczniom prosi o pomoc pedagoga, 
psychologa innego nauczyciela nie mającego w tym 
czasie zajęć. 

W jak najkrótszym czasie od zdarzenia formą 
telefoniczną, osobistą lub listowną. 



Procedura w przypadku kradzieży lub 
zniszczenia mienia szkolnego lub 

prywatnego na terenie szkoły

Wychowawca wraz z pedagogiem Ustalenie okoliczności zdarzenia.

Rodzice sprawcy i poszkodowanego Ustalenie konsekwencji oraz form 
zadośćuczynienia. Sporządzenie 
protokołu.

Dyrektor 
W sytuacji kradzieży lub zniszczenia 
mienia większej wartości dyrektor 
zobowiązany jest powiadomić policję.



Procedura postępowania w przypadku 
zastraszania,wymuszania lub wyłudzania

Wychowawca/ nauczyciel

Pedagog/ Psycholog
Ustala okoliczności zdarzenia, sprawców, 
świadków. O wynikach informuje 
wychowawcę.

Rodzice ofiary i sprawcy O zdarzeniu i konsekwencjach informuje 
pedagog w obecności wychowawcy. Notatka 
w dokumentacji klasy. 

Policja 
W szczególnych 
wypadkach.



Procedura postępowania w przypadku 
zastraszania,wymuszania lub wyłudzania

Wychowawca/ nauczyciel

Pedagog/ Psycholog
Ustala okoliczności zdarzenia, sprawców, 
świadków. O wynikach informuje 
wychowawcę.

Rodzice ofiary i sprawcy O zdarzeniu i konsekwencjach informuje 
pedagog w obecności wychowawcy. Notatka 
w dokumentacji klasy. 

Dyrektor W szczególnych 
wypadkach.

Policja 



Procedura postępowania w przypadku rozpylenia 
gazu na terenie szkoły lub innej substancji 

psychoaktywnej

Nauczyciel/ pracownik szkoły/ uczeń, który zauważy iż doszło
do rozpylenia substancji na terenie szkoły 

Dyrekcja szkoły/ osoba wyznaczona na zastępstwo

Służby 
medyczne Straż pożarna

Rodzic 

Ocenia sytuację. Podejmuje 
decyzje o ewakuacji, która 
odbywa się ściśle z procedurą 
ewakuacji budynku.

Informacja najszybciej jak tylko 
będzie to możliwe na temat stanu 
psychofizycznego dziecka. 

Policja/ 
Inne służby 



Procedura w przypadku posiadania lub 
używania przez ucznia niebezpiecznych  

narzędzi na terenie szkoły

Nauczyciel Odebranie i zabezpieczenie przedmiotu.

Wychowawca

Rodzic

Przekazanie informacji o konsekwencjach 
oraz oddanie przedmiotu rodzicom. 



Procedura postępowania w przypadku, 
gdy uczeń pali papierosy

Nauczyciel

Wychowawca, pedagog/psycholog Przeprowadzenie rozmowy 
ostrzegawczej.

Rodzic

Dyrektor Rozmowa 
dyscyplinująca w 
przypadku 
powtarzających się 
incydentów.

Wychowawca informuje rodziców. 
Wspólnie z rodzicami podejmuje 
decyzję o konsekwencjach. Fakt 
ten należy odnotować w 
dzienniku lekcyjnym.



Procedura postępowania, gdy uczeń 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub 

innych środków psychoaktywnych.

Nauczyciel

Wychowawca klasy
Pedagog/ 
Psycholog

Rodzic

Dyrektor szkoły

Policja
O wezwaniu policji decyduje 
dyrektor szkoły w sytuacji 
gdy uczeń jest agresywny lub 
swoim zachowaniem zagraża 
życiu lub zdrowiu innych 
osób, a rodzic odmawia 
odebrania go ze szkoły. W 
przypadku powtarzających 
się incydentów dyrektor ma 
obowiązek powiadomić 
policję lub sąd rodzinny.

Pogotowie

Wychowawca informuje rodziców 
i zobowiązuje do niezwłocznego 
odebrania dziecka ze szkoły. W 
sytuacji odmowy decyzję 
podejmują służby medyczne w 
porozumieniu z dyrektorem 
szkoły.



Procedura postępowania w sytuacji, gdy 
nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 
alkohol lub substancje psychoaktywne

Nauczyciel

Dyrektor szkoły
Pedagog/ 
psycholog

Rodzic Policja

W obecności innej osoby 
dorosłej nauczyciel ma prawo 
zażądać oddania substancji, 
pokazania zawartości tornistra, 
kieszeni innych przedmiotów 
budzących niepokój.

Rodzic

Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 
zobowiązany jest oddać ją przybyłym policjantom. Wcześniej próbuje ustalić okoliczności 
jej nabycia. Z całego zdarzenia sporządza dokładną notatkę.
Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności przeszukania odzieży czy 
tornistra ucznia. Jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policjantów!



Procedura postępowania w sytuacji, gdy 
nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

podejrzaną substancję 

Nauczyciel

Dyrektor szkoły

Policja 

Zabezpiecza substancję przed 
dostępem do niej innych osób oraz 
ewentualnym zniszczeniem do 
czasu przyjazdu policji zachowując 
środki ostrożności. Po przyjeździe 
policji przekazuje funkcjonariusza 
substancję oraz informuje o 
okolicznościach zdarzenia. 
Sporządza dokładną notatkę 
służbową.



Procedura postępowania w sytuacji, gdy 
nauczyciel uzyska informacje, że uczeń zażywa 

alkohol lub inne środki odurzające,uprawia 
nierząd, albo przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji

Nauczyciel

Wychowawca

Rodzic Pedagog Dyrektor szkoły

Przeprowadza rozmowę z 
rodzicami i uczniem. W przypadku 
potwierdzenia informacji 
zobowiązuje rodziców do nadzoru w 
celu zaniechania negatywnego 
postępowania. Oferuje pomoc 
szkoły ( psychologiczną oraz 
pedagogiczną). Sporządza protokół 
ze spotkania podpisuje rodzic i 
uczeń. 

W przypadku braku poprawy i 
dalszej demoralizacji niezwłocznie 
pisemnie powiadamia sąd 
rodzinny oraz policję. 



Procedura postępowania wobec ucznia – 
sprawcy czynu karalnego.

Nauczyciel

Dyrektor szkoły Pedagog

Rodzic Policja 

Ustalenie okoliczności czynu. 
Przekazanie sprawcy pod opiekę 
dyrektorowi lub pedagogowi 
szkolnemu- jeżeli jest to możliwe. 
Wypełnia kartę sytuacji trudnych.

Niezwłocznie powiadamia 
policję oraz wyzywa 
rodziców. Zabezpieczenie 
ewentualnych dowodów 
przestępstwa lub 
przedmiotów oraz 
przekazanie ich policji. 



Procedura postępowania wobec ucznia – 
ofiary czynu karalnego.

Nauczyciel

Rodzic 

Dyrektor szkoły

Policja

Udziela pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Wzywa 
higienistkę, lekarza ewentualnie 
karetkę pogotowia jeżeli ofiara 
doznała obrażeń.

Dyrektor szkoły wzywa policję w 
przypadku gdy sprawa jest 
poważna i niezbędne jest 
profesjonalne zabezpieczenie 
śladów przestępstwa, ustalenie 
okoliczności i ewentualnych 
świadków zdarzenia.

Pedagog lub 
psycholog

Zapewnia bezpieczeństwo 
emocjonalne i wsparcie.



Procedura postępowania w sytuacji, gdy 
nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest 

ofiara przemocy domowej lub 
molestowania seksualnego

Nauczyciel/ Wychowawca

Pedagog/ Psycholog Dyrektor szkoły

Sąd Rodzinny Policja

Ustala fakty podczas rozmowy z uczniem i sporządza 
szczegółową notatkę służbową.

Wypełnia rejestr sytuacji trudnych.



Procedura współpracy szkoły z Policją

Nauczyciel lub wychowawca

Rodzic

Dyrektor szkoły lub pedagog

Policja

W wypadku gdy podejrzani o 
popełnienie przestępstwa są rodzice 
pedagog w porozumieniu z dyrektorem 
informuje policję i sąd.

Policja może przeprowadzić tzw. rozeznanie czyli czynność nie procesową, ale 
musi rozmawiać z grupą, a nie indywidualnie. Przesłuchanie ucznia na terenie 
szkoły obywać się może wyłącznie w obecności rodziców/ opiekunów prawnych



Procedura postępowania obowiązująca 
wszystkich członków społeczności 
szkolnej w sytuacjach agresywnego 

zachowania ucznia
Nauczyciel/ pracownik szkoły

Wychowawca Pedagog Dyrektor szkoły

Rozdziela uczniów. Izoluje 
sprawcę od ofiary. Używa tyle 
siły ile jest niezbędne. Zapewnia 
opiekę udziela pierwszej pomocy 
w sytuacji gdy nie ma higienistki. 
Wypełnia rejestr sytuacji trudnych.

Przeprowadza rozmowy celem ustalenia ustalenia okoliczności i 
wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. Ustala ze sprawcą formy 
zadośćuczynienia Jeśli zniszczone zostały przedmioty materialne 
ustala w jaki sposób można je naprawić. Przekazuje informacje 
dyrektorowi oraz rodzicom. Informacja powinna zawierać zwięzły opis 
zdarzenia, aktualnego stanu psychofizycznego ofiary i sprawcy, kroki 
podjęte celem wyjaśnienia zajścia i zapewnienia bezpieczeństwa.

Pogotowie

O zasadności 
decyduje dyrektor.



Procedura postępowania obowiązująca 
wszystkich członków społeczności szkolnej w 
sytuacjach agresywnego zachowania ucznia

Zadania pedagoga:

✔ Gdy sprawa jest poważna i dotyczy czynu karalnego ( rozbój, 
uszkodzenia ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły, 
pedagog w porozumieniu z dyrektorem niezwłocznie 
zawiadamia policję

✔ Zabezpiecza dowody przestępstwa jeśli takie są
✔ Przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicem. Sporządza z 

niej notatkę, którą podpisuje zarówno uczeń jak i rodzic. 
✔ Jeśli rodzice pozorują działania lub odmawiają leczenia w 

sytuacji powtarzających się incydentów kieruję sprawę do Sądu 
rodzinnego. 



Procedura postępowania obowiązująca 
wszystkich członków społeczności szkolnej w 
sytuacjach agresywnego zachowania ucznia

Jeśli uczeń przejawia głębokie zaburzenia 
zachowania (zagrażające zdrowia samego 

dziecka, rówieśników oraz dorosłych) dyrektor 
zobowiązuje rodziców do podjęcia 

systematycznego leczenia oraz dostarczenie 
zaświadczenia prowadzącego lekarza lub 

psychologa, że dziecko może kontynuować naukę 
w warunkach szkolnych.

Tylko dyrektor lub osoba wyznaczona przez niego 
może rozmawiać z mediami. 



Procedura rozwiązywania konfliktów 
między uczniami.

Nauczyciel

Ocenia skalę problemu i podejmuje 
rozmowę z dziećmi celem wyjaśnienia 
problemu. Jeśli uda się rozwiązać 
konflikt procedura kończy się.

Wychowawca

Rozmawia z dziećmi podejmując 
kolejną próbę zażegnania konfliktu 
jeśli się powiedzie procedura 
kończy się.

Rodzice

Wychowawca przekazuje informacje o 
konflikcie rodzicom. Wspólnie 
wypracowują sposób rozwiązania 
konfliktu. Jeśli się powiedzie procedura 
kończy się.

Pedagog lub psycholog szkolny

Podejmują działania w kierunku zażegnania 
konfliktu. Informują dyrekcję. Jeśli nie uda się 
zakończyć konfliktu pedagog lub psycholog w 
porozumieniu z wychowawcą klasy i dyrekcja 
szkoły podejmują kolejne działania.



Procedura postępowania nauczyciela w 
sytuacji, gdy do szkoły przychodzi rodzic 

pod wpływem alkoholu.

Pracownik szkoły

Dyrektor szkoły Policja

Jeżeli stan upojenia 
alkoholowego jest widoczny nie 
wpuszcza rodzica na teren 
szkoły.

Jeżeli rodzic będąc pod wpływem alkoholu przyszedł 
odebrać dziecko – nauczyciel ocenia stan upojenia 
alkoholowego i wówczas podejmuje decyzję o 
powierzeniu dziecka rodzicowi lub nie.



Postępowanie w sytuacji,gdy uczeń 
deklaruje myśli samobójcze. 

Nauczyciel/ Wychowawca

Pedagog/ Psycholog Dyrektor szkoły Rodzic

Wypełnia rejestr 
zachowań trudnych.

Rozmowa z uczniem przejawiającym 
myśli samobójcze. Ocena skali ryzyka. 
Sporządza notatkę służbową. Spotkanie 
z rodzicami. Ustala plan działania 
informuje o konsekwencjach, 
przedstawia formy pomocy. Sporządza 
protokół ze spotkania.

Jeśli sytuacja się powtarza, a rodzic 
pozoruje działania informuje Sąd.



Postępowanie w sytuacji,gdy uczeń 
deklaruje myśli samobójczych 

ucznia. 
Nauczyciel/ Wychowawca

Pedagog/ Psycholog Dyrektor szkoły Rodzic

Wypełnia rejestr 
zachowań trudnych.

Rozmowa z uczniem 
przejawiającym myśli 
samobójcze. Ocena skali 
ryzyka. Sporządza notatkę 
służbową. Spotkanie z 
rodzicami. Ustala plan działania 
informuje o konsekwencjach, 
przedstawia formy pomocy. 
Sporządza protokół ze 
spotkania.

Jeśli sytuacja się powtarza, a rodzic 
pozoruje działania informuje Sąd.



Postępowanie w przypadku, gdy uczeń 
dokonuje samookaleczeń.

Nauczyciel/ Wychowawca

Pedagog/psycholog

Dyrektor szkoły

Rodzic

Wypełnia rejestr zachowań 
trudnych.

Rozmawia z uczniem dokonującym 
autoagresji. Sporządza notatkę 
służbową. We współpracy z 
wychowawcą rozmawia z rodzicem 
Ustala plan działania informuje o 
konsekwencjach, przedstawia 
formy pomocy. Sporządza protokół 
ze spotkania. Protokół podpisuje 
również rodzic.

Jeśli sytuacja się powtarza, a rodzic 
pozoruje działania informuje Sąd.


