
 

 

 

Procedury zachowania w sytuacjach 
kryzysowych obowiązujące                                  
w Szkole Podstawowej nr 3                                    
im. J. Korczaka w Słupsku  



 

 

 

Sytuacja kryzysowa – znaczące naruszenie bezpieczeństwa z występowaniem  zagrożenia zdrowia psychicznego                                     
i fizycznego lub życia. 

 

Ogólne zasady postępowania: 

 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie                 
i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego wszystkich uczniów.  

 O wszelkich kryzysowych sytuacjach zaistniałych na terenie szkoły nauczyciele, wychowawcy i pracownicy obsługi 
powinni natychmiast informować dyrektora lub wicedyrektorów szkoły.  

 Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji kryzysowej i podjętych przez szkołę działaniach.  

 Uczniowie, których zachowania wykraczają poza normy prawne i zasady akceptowane w szkole ponoszą sankcje 
przewidziane w statucie szkoły.  

 W sytuacjach, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie 
przynosi oczekiwanych rezultatów dyrektor szkoły powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję.  

 Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń (wzór notatki  w załączeniu). 

 

Cele procedur: 

 zwiększenie bezpieczeństwa w szkole; 

 ujednolicenie postępowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów; 

 usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach kryzysowych; 

 wskazanie działań naprawczych; 

 zapobieganie zachowaniom niepożądanym poprzez wskazanie działań profilaktycznych; 

 wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów. 
 
  

 



Akty przemocy i agresji w szkole 
 

Agresja słowna (groźby, zastraszanie, ubliżanie, wyszydzanie, rozpowszechnianie kłamstw słownie lub    
w Internecie, obraźliwe napisy, ośmieszanie, obmawianie, manipulacja związkami przyjaźni) 
Agresja fizyczna (naruszenie nietykalności cielesnej poprzez uderzenie, kopnięcie, popychanie, 
przewrócenie itp.) 
Agresja pośrednia (akty wandalizmu np. uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego). 
 
Procedura postępowanie w przypadku agresji słownej ucznia 
 Nauczyciel/wychowawca bądź inny pracownik, będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest                    

do natychmiastowej, stanowczej reakcji słownej na zaistniałą sytuację 
a) reaguje słownie na zachowanie ucznia i powstrzymuje dalszą agresję, 
b) wyjaśnia z uczniem zaistniałą sytuację, 
c) zgłasza fakt do wychowawcy lub pedagoga. 
 Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem (lub uczniami) biorącymi udział                                

w zachowaniu agresywnym, celem ustalenia przyczyn zdarzenia. 
 Wychowawca informuje sprawców agresji słownej o konsekwencjach takiego zachowania oraz 

powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 
 W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się nasilenia przejawów 

agresji słownej u ucznia wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę  z uczniem w obecności 
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Zobowiązuje rodziców do podjęcia odpowiednich działań 
wychowawczych. 

 
 
 
 
 
 
 



Procedura postępowania nauczyciela w przypadku wystąpienia sytuacji przemocowej między 
uczniami 
 Nauczyciel stanowczo reaguje na zaistniałą sytuację, doprowadza do przerwania incydentu, rozdziela                       

i odizolowuje sprawcę od ofiary. 
 W razie potrzeby jest zobowiązany do udzielenia uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwania 

pielęgniarki szkolnej. 
 Nauczyciel zgłasza przypadek agresji wychowawcom uczniów, których ta sytuacja dotyczy i pedagogowi, 

sporządza notatkę służbową. 
 Wychowawcy i pedagog rozmawiają z ofiarą i sprawcą (oddzielnie) oraz ewentualnymi świadkami, w celu 

wyjaśnienia sytuacji. 
 Wychowawca lub pedagog informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o zdarzeniu, poucza 

rodziców ofiary o możliwości złożenia zawiadomienia na policji. 
 Jeżeli doszło do naruszenia godności ucznia, jego nietykalności cielesnej lub zachodzi podejrzenie 

popełnienia czynu karalnego, pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły informuje policję lub/i Sąd 
Rodzinny. 

 
Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej pracownika szkoły 
 W przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciela/wychowawcy lub innego pracownika informuje on 

o zdarzeniu dyrektora szkoły i sporządza notatkę opisującą zdarzenie.  
 Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia, przeprowadza z nimi rozmowę. 
 Dyrektor lub wicedyrektor wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, informuje o zdarzeniu 

i dalszym postępowaniu wobec ucznia.  
 Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego pracownika szkoły.  
 W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia) oraz jednoczesnej nieobecności dyrektora/wicedyrektora 

nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.  
 



Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia 
 W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy Karta 

Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne 
postępowanie wyjaśniające. 

 Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą                         
z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem).  

 Włącza w rozmowę wyjaśniającą wicedyrektora, pedagoga i wychowawcę klasy.  
 Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, 

dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci: 
    a) upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/ ,  
    b) upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/  
 Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej 

ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.  
 Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników 

postępowania.  
 Jeżeli powyższa procedura potwierdza powtarzające się naruszenie godności osobistej ucznia, po 

dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma 
obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej.  

 W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna się 
procedury zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi bez prowadzenia wyżej 
przedstawionego postępowania. 



Procedura postępowania wobec ucznia, który zachowuje się agresywnie w stosunku do innych 
lub siebie 
 Nauczyciel zostawia klasę pod opieką innego nauczyciela i prowadzi ucznia lub uczniów do pielęgniarki, 

psychologa lub pedagoga. 
 W przypadku ucznia, który nie chce dobrowolnie opuścić klasy, nauczyciel sprowadza pielęgniarkę, 

psychologa lub pedagoga do ucznia, a sam z pozostałymi uczniami przenosi się do innego 
pomieszczenia.  

 Ucznia szczególnie agresywnego zostawia się pod opieką pielęgniarki, psychologa lub pedagoga, 
sytuację monitoruje dodatkowo wyznaczony przez dyrektora/wicedyrektora nauczyciel.  

 Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy i pedagoga/psychologa 
szkolnego, a następnie niezwłocznie wraca na zajęcia.  

 Wychowawca lub pedagog/psycholog informuje dyrektora/wicedyrektora szkoły. 
 Jeżeli stan ucznia/uczniów wskazuje na zagrożenie zdrowia i/lub życia, dyrektor/wicedyrektor lub 

pedagog/psycholog wzywa pogotowie.  
 Wychowawca klasy lub/i psycholog/pedagog przeprowadzają rozmowy z poszkodowanym uczniem,                     

o ile taki był, oraz ewentualnymi świadkami.  
 W razie potrzeby wychowawca klasy lub pedagog/psycholog zawiadamia lub/i wzywa rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia i ewentualnego poszkodowanego.  
 Jeśli rodzice/prawni opiekunowie współpracują z pracownikami szkoły, ustala się działania wobec 

ucznia (np. wizyta u lekarza, rozmowy z wychowawcą i pedagogiem, terapia psychologiczna, 
monitoring zachowania prowadzony przez wychowawcę i zespół klasowy) oraz wobec poszkodowanego 
(np. rozmowy z wychowawcą i pedagogiem, terapia psychologiczna, zadośćuczynienie) i świadków 
(rozmowy wychowawcze).  

 Jeśli rodzice/prawni opiekunowie ucznia nie współpracują ze szkołą lub podjęte działania są 
nieskuteczne, jest on nieletni, a akty agresji są częste, dyrektor zawiadamia Sąd Rodzinny.  



Procedura postępowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia szkolnego przez ucznia 
 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję mającą na celu 

powstrzymanie dalszych działań sprawców, a następnie powiadamia wychowawcę lub pedagoga, sporządza 
notatkę służbową. 

 W przypadku nieznanego sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala podstawowe 
okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wicedyrektora lub kierownika gospodarczego. 

 Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą                                     
ze sprawcą zdarzenia i ustala sposób jego ukarania. 

 Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych sprawcy. 
 Dyrektor szkoły ustala sposób i termin naprawienia szkody. 
 W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem 

podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 
 
Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji 
 Nauczyciel prowadzący zajęcia upomina słownie ucznia, przeprowadza z nim rozmowę, a w przypadku 

braku reakcji, informuje o zachowaniu rodziców (opiekunów prawnych) ucznia osobiście lub wpisując 
odpowiednią notatkę do e-dziennika. Na kolejnej lekcji kontroluje fakt zapoznania się rodzica z notatką. 

 Nauczyciel po przeprowadzonych zajęciach informuje o zdarzeniu wychowawcę. 
 W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia wychowawcę lub 

pedagoga szkolnego poprzez skierowanie do pokoju nauczycielskiego lub gabinetu pedagoga ucznia                          
z klasy. 

 Korzystając z pomocy przybyłej osoby nauczyciel prowadzący lekcję przekazuje ucznia pod opiekę 
wychowawcy lub pedagoga. 

 Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem, celem ustalenia przyczyn niewłaściwego 
zachowania oraz informuje o konsekwencjach takiego zachowania. 

 Wychowawca powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o zaistniałej sytuacji. 
 Jeśli pojedyncze działania nie przynoszą efektów, a uczeń wciąż uniemożliwia prowadzenie lekcji, należy 

podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz zaproponować rodzicom dziecka skorzystanie ze specjalistycznej 
pomocy. 

 



Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 

 
Sytuacje świadczące o cyberprzemocy: 

 Przemoc werbalna w sieci – wulgarne wyzywanie, poniżanie, nękanie, ośmieszanie, straszenie, 
szantaż. 

 Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli. 
 Publikowanie i rozsyłanie w sieci filmów, zdjęć i informacji ośmieszających, kompromitujących. 
 Podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli i działanie na jego niekorzyść. 
 

Osobą zgłaszającą fakt może być poszkodowany uczeń, jego rodzic, inni uczniowie, świadkowie 
zdarzenia, nauczyciele. 
Procedura postępowania wobec sprawcy/ofiary cyberprzemocy 
 W przypadku ujawnienia cyberprzemocy wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym ustala 

okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposoby rozpowszechniania, sprawcę, świadków zdarzenia)                      
i zabezpiecza dowody – pomoc nauczyciela informatyka). 

 Powiadamia o cyberprzemocy rodziców uczniów w tą sytuację zaangażowanych. 
 Wychowawca z pedagogiem analizują zdarzenie i podejmują stosowne działania: 
     - przerwanie aktu cyberprzemocy poprzez zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia 
       materiału, 
     - poinformowanie rodziców uczniów zaangażowanych w tą sytuację, 
     - powiadomienie policji o cyberprzemocy, 
     - udzielenie wsparcia ofierze cyberprzemocy przy współpracy z jego rodzicami, 
     - wyciągniecie konsekwencji wobec sprawcy cyberprzemocy. 
 Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządza notatkę służbową i monitoruje sytuację ucznia - ofiary 

przemocy. 
 Wychowawca i pedagog/psycholog wdrażają odpowiednie działania profilaktyczne w klasie, w której 

wystąpiło zjawisko cyberprzemocy. 



Zachowania destrukcyjne związane                                                   
z używaniem substancji szkodliwych 

 
 Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) 
 Picie alkoholu 
 Zażywanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki) 
 
Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy, używa 
alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące                                 
o demoralizacji. 
 Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy, sporządza notatkę z uzyskanych 

informacji. 
 Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i wspólnie planują odpowiednie działania wobec 

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

informację. Wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich 
obecności. 

 W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązują ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 
rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej 
wychowawca i pedagog mogą zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki               
i udziału w odpowiednich dla niego zajęciach. 

 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, pedagog szkolny w porozumieniu                              
z dyrektorem szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

 Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 
(rozmowa z rodzicami, rozmowa z uczniem, spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia sąd rodzinny 
lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

 
 



 
 

 

 
 
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, ze na terenie szkoły znajduje 
się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. 
 Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie, pozostawiając go pod opieką 
osoby dorosłej (pielęgniarki, innego nauczyciela lub pracownika szkoły). 

 Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga, sporządza notatkę 
służbową. 

 O zdarzeniu powinna także zostać poinformowana pielęgniarka szkolna, która w razie konieczności wzywa 
lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia oraz ewentualnego udzielenia pomocy 
medycznej. 

 Wychowawca lub pedagog zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów 
prawnych) ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

 W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi), uczeń pozostaje pod 
opieką pielęgniarki, pedagoga szkolnego lub innego pracownika szkoły do końca urzędowania sekretariatu. 

 W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka do momentu końca pracy 
sekretariatu szkoły pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia najbliższą policję. 

 Gdy rodzic (opiekun prawny) odmówi odebrania dziecka lub przybędzie do szkoły     w stanie nietrzeźwym, 
o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub do przekazania go do 
dyspozycji funkcjonariuszom policji, decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 Pedagog w porozumieniem z dyrektorem szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice 
ucznia, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, odmawia przyjścia do 
szkoły lub gdy uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża 
życiu albo zdrowiu innych osób. 

 W każdym przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych na terenie szkoły, pedagog powiadamia pisemnie policję i Sąd Rodzinny. 

 Wychowawca dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę z ustaleń. 



Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub 
innych środków psychoaktywnych podczas wycieczki. 
 Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów - będących uczestnikami wycieczki, ale ze względu na 

bezpieczeństwo pozostawia go pod opieką osoby dorosłej. 
 W razie potrzeby, osoby przejmujące opiekę nad uczniem wzywają lekarza w celu ewentualnego udzielania 

pomocy medycznej. 
 Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zaistniałej 

sytuacji. 
 Jeżeli uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub 

zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki wzywa policję. 
 Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach kryzysowych na własny koszt, 

zgodnie z podpisaną deklaracją. 
 Gdy rodzic ( prawny opiekun) odmówi odebrania dziecka, lub przybędzie po dziecko w stanie nietrzeźwym o 

przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji 
decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia, w porozumieniu z kierownikiem wycieczki. 

 Zdarzenie zostaje udokumentowane przez kierownika wycieczki poprzez sporządzenie notatki służbowej. 
 W przypadku braku kontaktu z rodzicem bezzwłocznie powiadamia się policję.  

   
Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia palenia tytoniu lub papierosów elektrycznych 
przez ucznia na terenie szkoły. 
 Nauczyciel nakazuje uczniowi zwrot papierosów i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy lub pedagoga 

szkolnego. 
 Wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i odnotowuje ten fakt w e-

dzienniku. 
 W przypadku odmowy oddania przez ucznia papierosów, wychowawca natychmiast wzywa rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia do szkoły. 
 Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z uczniem i jego rodzicami. 

 

  

  

  



Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 
przypominającą wyglądem narkotyk. 
 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 należy znaleziona substancja. 

 Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga, którzy wzywają policję. 
 Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje funkcjonariuszom zabezpieczoną substancję                         

i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
 Nauczyciel dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  



Posiadanie przez uczniów narzędzi, przedmiotów                      
i substancji niebezpiecznych oraz substancji 

uzależniających 
 
Niebezpieczne narzędzia,  przedmioty i substancje: 
Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, 
kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, 
substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe,                                 
tzw. „dopalacze”. 
 
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy 
sobie niebezpieczne narzędzia, przedmioty lub substancję przypominającą narkotyk. 
 Nauczyciel żąda od ucznia przekazania mu niebezpiecznego przedmiotu lub substancji oraz 

pokazania w obecności innej osoby dorosłej zawartości torby szkolnej, kieszeni własnej odzieży                   
i podejmuje działania zmierzające do ich zabezpieczenia. 

 Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – 
jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

 Nauczyciel o zdarzeniu natychmiast powiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego, którzy 
informują rodziców (opiekunów) ucznia, wzywają ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, 
oddają przedmiot i sporządzają notatkę służbową. 

 W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania niebezpiecznego przedmiotu lub substancji, 
wychowawca wzywa natychmiast rodziców (opiekunów) do szkoły, a jeśli jest to niemożliwe policję. 

 W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja psychoaktywna, pedagog 
lub wychowawca wzywa policję i rodziców (opiekunów) ucznia. 

 



Kradzieże, wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów 
wartościowych na terenie szkoły 

 
 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży na terenie szkoły  
 Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia                                                   

o kradzieży/wymuszeniu, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia 
okoliczności  zdarzenia. 

 Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu,                                          
z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy. 

 Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy 
poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi. 

 Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. 
 Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu 
zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy. 

 Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i  jego rodzicami/ opiekunami 
prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami 
prawnymi. 

 W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję                           
o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy. 

 
Postanowienia dodatkowe: 
 Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z procesem dydaktyczno - wychowawczo - 

opiekuńczym / np. telefony komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, zabawki , 
itp./.  

 Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy  pozostawione są w szatni i zamykane na klucz.  



Wagary, powtarzające się nieusprawiedliwione 
nieobecności na lekcjach 

 
Zgodnie ze Statutem Szkoły dotyczącym zasad usprawiedliwiania nieobecności na lekcjach: Uczeń ma obowiązek 
przedstawić wychowawcy lub innemu nauczycielowi usprawiedliwienie za czas nieobecności natychmiast                            
po powrocie do szkoły, ale nie później niż w ciągu tygodnia od momentu ustania absencji.  
  
Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, uczeń ma godziny nieusprawiedliwione, co wpływa na ujemne punkty 
zachowania.  
Wszystkie godziny nieusprawiedliwione w terminie - uważane są za wagary. 
Procedury postępowania w przypadku wagarów i powtarzających się nieusprawiedliwionych 
nieobecnościach na zajęciach 
 Wychowawca w przypadku opuszczania przez ucznia pojedynczych lekcji lub całych dni bez usprawiedliwienia 

każdorazowo informuje rodzica/prawnego opiekuna o absencji i ustala przyczynę nieobecności. 
 W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia wychowawca wzywa ich do 

szkoły listem poleconym, którego kserokopię zachowuje. 
 Wychowawca przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt 

w dokumentacji pedagoga szkolnego. Rozmowa ma na celu przekazanie informacji o konsekwencjach 
opuszczania zajęć lekcyjnych, formie ukarania ucznia oraz zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do 
większej kontroli  nad dzieckiem.  

 Jeżeli został przez sąd przydzielony kurator społeczny, wychowawca powiadamia o powyższej absencji ucznia 
również kuratora, a fakt odbycia rozmowy odnotowuje w dokumentacji pedagoga szkoły. 

 Jeżeli sytuacja powtarza się, wychowawca informuje dyrektora szkoły, który wzywa rodzica do spełniania przez 
dziecko obowiązku szkolnego, wysyłając pisemne wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 Jeżeli podjęte działania nie przynoszą pozytywnego skutku dyrektor szkoły kieruje sprawę na drogę 
postępowania egzekucyjnego.  



 
 

Zachowania autodestrukcyjne – próby samobójcze                         
i samookaleczenia 

 
 

Procedura postępowania w przypadku zaistnienia próby samobójczej. 
 Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem próby samobójczej na terenie szkoły, jest 

zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej uczniowi, wezwania pielęgniarki szkolnej, 
pogotowia ratunkowego, poinformowania dyrektora szkoły, pedagoga oraz zabezpieczenia miejsca 
zdarzenia. 

 Dyrektor szkoły zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poprzez stałą obecność osoby dorosłej oraz izolację 
ucznia od grupy rówieśniczej. 

 Pielęgniarka lub pedagog powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia, policję organ prowadzący szkołę. 
Dyrektor szkoły powiadamia wyżej wymienione organy, jeśli powziął informacje o próbie samobójczej 
ucznia także poza terenem szkoły. 

 Pielęgniarka szkolna lub pedagog przekazuje ucznia rodzicom (prawnym opiekunom) lub służbom 
ratunkowym. 

 Pedagog szkolny lub wychowawca sugeruje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia konieczność 
przeprowadzenia badań psychiatrycznych dziecka. 



Procedura postępowania w przypadku samookaleczenia ucznia. 
 Nauczyciel uniemożliwia uczniowi kontynuowanie czynności samookaleczenia poprzez zastosowanie 

stanowczej perswazji, odebranie niebezpiecznego przedmiotu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  
 Przekazuje informację pielęgniarce. 
 W razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe. 
 Informuje o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa i wychowawcę klasy, do 

której chodzi uczeń dokonujący samookaleczenia. 
 Pedagog, psycholog lub dyrektor/wicedyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem. 
 Wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wspólnie decydują o terapii 

psychologicznej lub diagnozującej konsultacji psychiatrycznej ich dziecka. 
 Nauczyciel sporządza notatkę służbową o zaistniałym zdarzeniu. 
 Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są obserwować ucznia pod kątem zachowań 

autodestrukcyjnych. 
 Dyrektor/wicedyrektor może poinformować Radę Pedagogiczną o zaistniałej sytuacji, ze względu na 

bezpieczeństwo ucznia w szkole. 



 
Osoby trzecie zachowujące się niewłaściwie lub 

bezzasadnie przebywające na terenie szkoły 
 

Procedura postępowania szkoły w stosunku do osób trzecich niewłaściwie zachowujących się 
lub bezzasadnie przebywających na terenie szkoły: 
 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej                        

w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub 
dyrektora szkoły. 

 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej 
przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej 
terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

 W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję lub Straż Miejską. 
 W sytuacji nieobecności dyrektora/wicedyrektora zawiadomienia odpowiednich służb dokonuje 

nauczyciel/pracownik szkoły.          
 

 



 

Krzywdzenie dziecka w rodzinie 
 
 
Procedura postępowania szkoły w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie 

 Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym fakcie 
wychowawcę, a ten pedagoga szkolnego. 

 Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, przeprowadza rozmowę                              
z dzieckiem, prosi pielęgniarkę szkolną o pomoc w dokonaniu wywiadu lub podejmuje inne przewidziane 
prawem czynności zmierzające do rozpoznania sprawy. 

 Jeżeli po rozmowie z dzieckiem podejrzenia się potwierdzają lub istnieje uzasadniona obawa, że dziecko 
jest ofiarą przemocy, pedagog wspólnie z wychowawcą zakłada rodzinie Niebieską Kartę, informuje                        
o przemocy policję i Sąd Rodzinny. W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach 
niezwłocznie powiadamia kuratora rodziny. 

 Pedagog wspólnie z wychowawcą i w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę                                 
z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec 
dziecka i niedostatecznej nad nim opieki oraz o konsekwencjach takiego postępowania, założeniu 
Niebieskiej Karty i wskazuje formy pomocy.  

 Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice (opiekunowie 
prawni) dziecka.  

 Wychowawca i pedagog szkolny na bieżąco monitorują sytuację rodzinną ucznia, udzielają mu wsparcie. 
Biorą także udział w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 

  
Procedura Niebieskiej Karty!!! 

  

  

  

  

  

  



Wzór notatki po spotkaniu z rodzicami 

  
 W dniu ……………. na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka w Słupsku odbyło 
się spotkanie   dotyczące problemu/sytuacji  …………………………………………………………………… . 
 
W spotkaniu uczestniczyli: 
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Ustalono następujące działania: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
  
  
podpis rodzica                                                                               podpis nauczyciela 
……………………..                                                                               …………………………….  
 
                                           Słupsk, …………………………. 



 

Osoby i instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach 
wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA ul. Narutowicza 9 tel. 59 545 60 20 (psycholog, pedagog) 
OŚRODEK ROZWOJU DZIECKA I RODZINY ,,PORT” ul. Świerkowa 12, tel. 501-038-560 (psycholog, pedagog) 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ul. Przemysłowa 11 a, tel. 59 842 31 44, 

531-600-035 (psychiatra dziecięcy) 
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ul. Obrońców Wybrzeża 4, tel. 59-832-25-55 

(psychiatra dziecięcy) 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ul. Słoneczna 15 
SĄD REJONOWY W SŁUPSKU - III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH ul. Szarych Szeregów 
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SŁUSKU/DZIELNICOWY ul. 3-go Maja 
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE 

„TAMA” ul. Sienkiewicza 7 
SŁUPSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECKU I RODZINIE ,,KRĄG”                                            

ul. Sienkiewicza 7 tel. 669-498-323 
 INTERWENCYJNY DOM POMOCY ,,ARKA- całodobowa pomoc dla osób doświadczających przemocy                          

w rodzinie ul. Rybacka 7/8 tel. 502-761-165 
pedagog, psycholog w szkole 
 inni specjaliści: psychiatra, neurolog, dietetyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


