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Opracowany na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 

poz. 329 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie 

przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1132) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                 

i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. 

zm.). Ostatnia zmiana: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa          

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – D. U. Nr 

161, poz. 968) 

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

(tekst jednolity ‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.). 

5. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 

10, poz. 55; z późn. zm.) Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. ‐      

o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu   

i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529). 

6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 

r. Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa     

z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. 

Nr 213, poz.1396) ‐ data wejścia w życie i obowiązywania – 27 listopada 

2010 r. 

7. Statut Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

8. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

9. Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
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PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI NA ZAWODY 

SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSY 

ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ 

1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy 

przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez szkołę ma zaliczoną 

obecność w szkole. 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej 

wymienionych zajęć. 

3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych (koniecznie              

z podaniem klasy) i wywiesza ją 1 – 2 dni wcześniej na tablicy 

informacyjnej w pokoju nauczycielskim. 

4. Nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie tych zajęć wpisuje rodzaj 

zwolnienia do dziennika lekcyjnego (zawody sportowe, konkurs),            

w rubryce dotyczącej frekwencji. 

5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, 

nauczyciel wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze 

szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem do szkoły. 

6. Jeżeli konkurs lub zawody trwają, np. 3 godziny, a w planie lekcji na dany 

dzień przewidzianych jest, np. 6 lekcji, uczeń uczestniczy   w pozostałych 

lekcjach, ale jest zwolniony z odpowiedzi. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYPADKU UCZNIA  

W ZESPOLE SZKÓŁ W BILCZY 

1. Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa     

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 

r. nr 6, poz.69 z późniejszymi zmianami). 

2. Definicja – wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane 

przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką 

Szkoły: 

- na terenie Szkoły; 

- poza terenem Szkoły ( wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona 

szkoła”). 

3. Cele procedury: zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły 

gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

4. Zakres: Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły            

w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. 

5. Osoby odpowiedzialne: nauczyciele, dyrektor, pracownicy niepedagogiczni. 

6. Opis działań: 

1) Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

a)Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy 

udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik 

do procedury), 
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b) Nie dopuszcza do zajęć  lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca 

zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może 

stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

c) Niezwłocznie powiadomić dyrektora Szkoły. 

Jeżeli nauczyciel w tym momencie ma zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad 

swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 

2) O każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką którego 

przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego 

ucznia. Fakt ten dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę 

powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. 

3) Przy lekkich wypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko 

lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie) po udzieleniu pierwszej 

pomocy poszkodowanemu uczniowi nauczyciel lub dyrektor powiadamiając 

rodzica o zdarzeniu ustala z nim: 

a) Potrzebę wezwania pogotowia, 

b) Potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

c) Godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia, 

d) Konieczność poinformowania organu prowadzącego. 

Informacja o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również       

w dzienniku zajęć. 

4) W każdym trudniejszym przypadku( widoczne obrażenia, urazy, niepokojące 

objawy) nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. 

5) O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie organ 

prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp. 
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6) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 

7) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia dyrektor Szkoły 

zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego. 

8) Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 

pomieszczenia lub urządzeń miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. 

Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu 

przez zespół powypadkowy. 

9) Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza 

terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun 

grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

10) Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego: 

a) W skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik Szkoły przeszkolony w zakresie 

bhp, 

b) Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp,        

w skład zespołu wchodzi dyrektor Szkoły oraz pracownik Szkoły przeszkolony 

w zakresie bhp, 

c) W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, 

kurator oświaty, 

d) Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go       

w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły 

wyznacza dyrektor, 
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e) Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentacje 

powypadkową: 

- przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy) 

sporządza protokół przesłuchania, 

- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli 

świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy 

a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego 

rodziców, 

- sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej  

w pkt 8), 

- uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela pod opieką, którego uczeń 

przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek, 

- uzyskuje opinie lekarska z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju 

wypadku, 

- sporządza protokół powypadkowy wg wzoru określonym w rozporządzeniu, 

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły. 

f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego 

zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem 

przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się              

w protokole powypadkowym, 

g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego         

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego, 

h) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) 

poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole 
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- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego 

ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole, 

- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza 

się na ich pisemny wniosek, 

- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole, 

- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym 

doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym 

informowani przy odbieraniu protokołu), 

- zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 

przewodniczącemu zespołu, 

- zastrzeżenia mogą w szczególności dotyczyć: 

• niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych do ustalenia 

stanu faktycznego 

• sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym 

- zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący, po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ 

prowadzący Szkołę może: 

• zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub 

przeprowadzenie określonych czynności dowodowych 

• powołać nowy zespól celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego 

11) Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego           

w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa           

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
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12) Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny 

wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

 

7. Techniki i narzędzia monitorowania: 

- obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenie budynku i terenu  Szkoły – pod 

względem bhp). 

- Analiza dokumentacji (rejestr wypadków, protokoły powypadkowe). 

8.Sposoby gromadzenia danych: Rejestr Wypadków, dokumentacja 

powypadkowa, protokoły pokontrolne dyrektora Szkoły i instytucji 

zewnętrznych uprawnionych do kontroli. 

9.Ewaluacja: sformułowanie oceny przydatności i skuteczności 

podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja 

procedury. 

10.Sposób prezentacji wyników: przekazywanie uogólnionych wniosków           

z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń rady 

pedagogicznej – dyrektor szkoły. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CZYNU 

CHULIGAŃSKIEGO BĄDŹ PRZESTĘPCZEGO Z UDZIAŁEM UCZNIA 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym zdarzeniu, 

2. Powiadomienie wychowawcy o zaistniałym zdarzeniu, 

3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

4. Przekazanie sprawcy (o ile nie jest ranny i przebywa na terenie szkoły) 

dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

5. W razie konieczności wezwanie lekarza lub karetki pogotowia 

ratunkowego do osoby poszkodowanej, 

6. Wezwanie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów uczestniczących 

w zdarzeniu, 

7. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest 

poważna lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, przekazanie informacji o zdarzeniu, 

8. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji, 

9. Udostępnienie pomieszczeń szkoły do czynności związanych                    

z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY NARKOMANIĄ. 

I.W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa 

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,   nauczyciel powinien 

podjąć następujące kroki: 

• Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

• Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły.  

• Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia            

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

w ich obecności  z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, 

zobowiązuje ucznia do   zaniechania   negatywnego   postępowania,   rodziców   

zaś   bezwzględnie   do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.  

•    Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują 

na wezwanie  do   stawienia się w  szkole,   a  nadal  z  wiarygodnych  źródeł 

napływają informacje  o  podanej   wyżej   formie   demoralizacji nieletniego,  

szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję 

(specjalistę ds. nieletnich). Podobnie  w  sytuacji,   gdy   szkoła  wykorzysta  

wszystkie  dostępne jej  metody oddziaływań wychowawczych, (rozmowa         

z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem itp.) i ich zastosowanie 

nie przynosi rezultatów. Dalszy tok  postępowania  leży w  kompetencji  tych  

instytucji,   zgodnie  z  warunkami  określonymi w ustawie z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach  nieletnich.  

II.  Do podejmowania działań interwencyjnych przez szkołę w sytuacjach 

kryzysowych  zobowiązują treści zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej  i zapobiegawczej    wśród    dzieci    i    młodzieży    
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zagrożonych uzależnieniem. Paragraf 9 rozporządzenia stanowi; „Szkoły            

i placówki podejmują i działania interwencyjne polegające na powiadomieniu 

rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych  w   szczególności,   gdy   dzieci    

i młodzież używają,  posiadają lub rozprowadzają środki o których mowa w § 1 

cytowanego rozporządzenia". Treść § 10 zagrożonej uzależnieniem. Strategia       

uwzględnia w szczególności w punkcie 4 -procedury postępowania w sytuacjach 

szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi z uwzględnieniem zadań osób podejmujących          

interwencję. W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 

uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków powinien podjąć następujące 

kroki: 

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 w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

• W wypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów, o pozostaniu ucznia      

w szkole, czy też przewiezienia ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też 

przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po 

ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły/placówki. 

Jeżeli zdarzenia w których uczeń ( przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem narkotyków na terenie szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego 



Procedury postępowania w Zespole Szkół w Bilczy 
 

14 
 

demoralizacji. Nakłada to na szkołę obowiązek powiadomienia Policji                

( specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego o tej szczególnej sytuacji. 

III.   W     przypadku,     gdy     nauczyciel     znajduje     na    terenie     szkoły     

substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć 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 dyrekcję szkoły. W przypadku 

nieobecności dyrekcji szkoły nauczyciel powiadamia Policję. Po przyjeździe 

Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informację 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 (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów 

budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. 

Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia — jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla Policji!! 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadomić dyrekcję szkoły. 

3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich 

do natychmiastowego stawiennictwa. 
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4. W przypadku gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji, 

ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która po przyjeździe 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza, 

znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

• Jeżeli   uczeń   wyda   substancję   dobrowolnie,   nauczyciel,   po   

odpowiednim  jej 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 z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomani - w Polsce karalne 

jest: 

• Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 

psychotropowych; 

• Wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

• Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwienie ich użycia oraz 

nakłanianie do użycia; 

• Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Każde z opisanych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów 

Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który 

ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. 

Uczeń, który dopuszcza się powyższych czynów po ukończeniu 17 lat popełnia 

przestępstwo i podlega przepisom ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego. 

V. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który 

nie ukończył 17 lat należy zawiadomić Policję lub sąd rodzinny, a w przypadku 
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popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora 

lub Policję. 

1. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa: 

• niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

• ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych środków zdarzenia, 

• przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

• powiadomienie rodziców ucznia, 

• niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest znana., 

• zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca rozboju na 

terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży). 

2.Postępowanie nauczyciela/wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą 

czynu karalnego. 

Nauczyciel/wychowawca będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do: 

• Udzielenia  pierwszej   pomocy   (pomocy  przedmedycznej), bądź  

zapewnienia jej udzielenia przez wezwanie lekarza, ew. karetki pogotowia        

w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

• Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

• Powiadomienie rodziców ucznia, 
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• Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna           

i niezbędne jest  profesjonalne  zabezpieczenie   śladów przestępstwa,   ustalenie  

okoliczności  i ewentualnych środków zdarzenia. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, 

innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić 

bezpieczeństwo przebywających na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp 

osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję- tel.997 lub 112. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA 

WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW 

W przypadku jednorazowego zdarzenia 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje 

informację do wychowawcy klasy o stosowaniu wulgaryzmów przez ucznia. 

2. Rozmowa wychowawcy z uczniem. 

W przypadku częstego stosowania wulgaryzmów 

3. Wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego. 

4. Wpis do Rejestru Zdarzeń. 

5. Rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem. 

6. Wychowawca wzywa rodziców ucznia. 

7. Rozmowa pedagoga i wychowawcy z rodzicami na temat stosowania przez 

ich dziecko wulgaryzmów i niestosownych wyrażeń 

8. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA 

WULGARYZMÓW WOBEC RÓWIEŚNIKÓW ORAZ 

PRACOWNIKÓW SZKOŁY I WYSTĘPOWANIA INNYCH 

PRZEJAWÓW AGRESJI SŁOWNEJ 

W przypadku jednorazowego incydentu: 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje 

informację do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie. 

2. Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia. 

W przypadku powtarzających się incydentów: 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje 

informację do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie. 

2. Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia. 

3. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji. 

4. Wpis do Rejestru Zdarzeń. 

5. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z poszkodowanym i sprawcą. 

6. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z ww. uczniami w obecności 

rodziców uczniów. 

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW 

UCZNIA 

1. Rozmowa ucznia z wychowawcą w celu ustalenia przyczyn nieobecności      

w szkole. 

2. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia      

w celu potwierdzenia informacji uzyskanych od ucznia. 

3. W przypadku, gdy nieobecności ucznia powtarzają się, wychowawca 

informuje o zaistniałej sytuacji pedagoga szkolnego i wspólnie organizują 

spotkanie z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodzicami ucznia, 

dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców (prawnych 

opiekunów) o absencji ucznia w szkole. 

5. W przypadku braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) lub braku 

oczekiwanych efektów rozmów dyrektor zawiadamia właściwe organy (sąd, 

policja) o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku szkolnego. 

6. Wpis do Rejestru Zdarzeń. 

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

8. Wszelkie kontakty z rodzicami (łącznie z nieudanymi próbami nawiązania 

kontaktu) należy odnotować w dzienniku lekcyjnym 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POBICIA LUB 

BÓJKI 

Incydent jednorazowy bez większych obrażeń: 

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim 

informuje o zdarzeniu wychowawcę/-ców. 

2. Wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców uczniów. 

3. Wpis do Rejestru Zdarzeń. 

4. Rozmowa wychowawcy/-ców z rodzicami i dziećmi. 

Incydent powtarza się w przypadku tego samego ucznia lub niesie za sobą 

poważne obrażenia: 

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim 

zapewnia ofierze w razie konieczności opiekę medyczną. Następnie informuje   

o zdarzeniu wychowawcę/-ców. 

2. Wychowawca zawiadamia pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły oraz 

rodziców o zaistniałej sytuacji 

3. Wpis do Rejestru Zdarzeń. 

4. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą i ich 

rodzicami. 

5. Pedagog wspólnie z wychowawcą /-cami prowadzą rozmowę z rodzicami       

i uczniami, podczas której zostają ustalone zasady wzajemnego funkcjonowania 

uczniów oraz zasady współpracy rodziców ze szkołą. 

6. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania 
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7. Uczniom mającym poważne problemy emocjonalne, manifestujące się 

różnymi zachowaniami agresywnymi szkoła proponuje pomoc specjalistycznych 

placówek (np. poradni psychologiczno – pedagogicznej) 

8. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem                 

i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA 

MIENIA (WANDALIZMU) 

1. Nauczyciel, który został poinformowany o fakcie niszczenia lub zniszczenia 

mienia szkolnego przez ucznia/-ów, ma obowiązek jak najszybciej powiadomić 

o tym wychowawcę sprawcy zajścia. 

2. Interwencja wychowawcy klasy: 

– rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przebiegu i okoliczności zdarzenia 

oraz ewentualnych innych sprawców 

– jeżeli jest kilku sprawców lub szkody są znaczne, wychowawca informuje 

pedagoga i dyrektora szkoły. 

– wpisanie do Rejestru Zdarzeń. 

– wychowawca wzywa do szkoły rodziców sprawcy/– ców, 

3. Rozmowa wychowawcy/–ców z rodzicami ucznia/– ów. 

4. Wychowawca ustala z rodzicami sposób naprawienia wyrządzonych szkód 

lub uiszczenia opłaty za ich naprawę. 

5. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

6. W przypadku, gdy brak jest sprawcy, rozmowa pedagoga z uczniami klasy, 

która mogła dokonać aktu wandalizmu. 

7. W uzasadnionych przypadkach (np. znaczne szkody) dyrektor powiadamia 

policję. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY 

1. Rozmowa wychowawcy ze sprawcą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

2. Wychowawca informuje dyrektora i pedagoga szkolnego o zaistniałej 

sytuacji. 

3. Wpis do Rejestru Zdarzeń. 

4. Wychowawca/-cy sprawcy i poszkodowanego wzywają do szkoły rodziców 

uczniów. 

5. Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy z wychowawcami, 

pedagogiem szkolnym oraz rodzicami – ustalenie konsekwencji czynu 

(zadośćuczynienie). 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem                 

i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ 

UCZNIA PAPIEROSÓW LUB E-PAPIEROSÓW 

1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń pali papierosy, 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. 

2. Rozmowa ucznia z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. 

3. Wpis do Rejestru Zdarzeń. 

4. Wychowawca zawiadamia rodziców oraz ustala termin spotkania w szkole. 

5. Spotkanie pedagoga i wychowawcy z rodzicami ucznia. 

6. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem w obecności 

rodziców. 

7. Zastosowanie kar regulaminowych, w tym obniżenie oceny ze sprawowania. 

8. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem                 

i wychowawcą podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 

 

 

 

 

 

 

 



Procedury postępowania w Zespole Szkół w Bilczy 
 

26 
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE 

RODZIC ZGŁASZAJĄCY SIĘ PO DZIECKO JEST POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU 

1. W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic (opiekun) zgłaszający się 

po dziecko jest pod wpływem alkoholu, nauczyciel nie może przekazać 

wychowanka pod opiekę tegoż rodzica (opiekuna). 

2. W takiej sytuacji rodzic proszony jest o opuszczenie szkoły, a dziecko 

zostanie wydane innemu dorosłemu opiekunowi. 

3. Jeżeli rodzic nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób agresywny, 

zostaje powiadomiona policja. 

4. Gdy nie ma możliwości odebrania dziecka przez innego opiekuna, dziecko 

zostaje przekazane policji. 

5. Wpis do Rejestru Zdarzeń. 

6. Jeżeli sytuacje, w których rodzic zgłasza się po dziecko pod wpływem 

alkoholu powtarzają się, dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym podejmują 

decyzję o powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONTAKTÓW               

Z RODZICAMI 

1. Kontakty rodziców (opiekunów) z nauczycielami przebiegają według 

ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, 

uwzględniającego różnorodne formy. 

– zebrania ogólne z rodzicami, 

– indywidualne konsultacje  

– wywiadówki. 

2. Rodzice (opiekunowie) mają możliwość kontaktów dodatkowych poza 

ustalonym harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych 

sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem 

terminu i miejsca takiego spotkania. 

3. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami jest wyłącznie szkoła. 

Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w salach lekcyjnych    

i gabinetach (dyrektora, pedagoga), (z pominięciem pokoju nauczycielskiego),   

a nie na korytarzu szkolnym. 

4. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie 

indywidualne z rodzicami (opiekunami) w uzgodnionym miejscu i terminie, 

poza ustalonym harmonogramem. 

5. O ewentualnych zmianach terminu spotkań z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) wychowawca jest zobowiązany pisemnie poinformować rodziców 

(prawnych opiekunów) co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, 

miejsce i godzinę spotkania. 

6. Nauczyciele nie udzielają telefonicznych informacji o uczniach (bez 

uprzednich uzgodnień w przypadkach losowych). 
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7. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) telefonicznie. W innych przypadkach wzywa rodzica 

(prawnego opiekuna), stosując formę pisemną (stosowny wpis do dzienniczka 

ucznia lub pismo wychodzące z sekretariatu szkoły). 

8. Bieżące uwagi dotyczące zachowania, postępów w nauce oraz spraw 

organizacyjnych wychowawca (nauczyciel) może przekazywać w formie 

pisemnej w dzienniczku ucznia lub przez e-dziennik. 

9. Obecność rodziców (opiekunów) na zebraniach ogólnych jest obowiązkowa   

i potwierdzana ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy. 

10. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami (opiekunami)                  

i udzielania informacji o uczniu w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru 

nauczyciela na przerwie. 

11. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez 

rodziców (opiekunów) kolejno do: 

– wychowawcy 

– nauczyciela uczącego danego przedmiotu 

– dyrektora szkoły 

– rady pedagogicznej 

– organu nadzorującego szkołę 
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