
PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW W 

PRZYPADKACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ  

NIE PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ –CURIE WE 

WROCŁAWIU 

 

I Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia 

papierosów lub ich palenia na terenie szkoły. 

1.Nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia lub otrzyma informację na ten 

temat żąda od  ucznia przekazania wyrobów tytoniowych. 

2.Powiadamia o zdarzeniu wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

3.Wychowawca lub pedagog szkolny powiadamia rodziców/ opiekunów 

prawnych  

i odnotowuje informację w dzienniku/ e- dzienniku. 

4.Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadza 

rozmowę  

z uczniem i jego rodzicami. Ze spotkania spisuje się protokół.  

5.Uczeń otrzymuje miesięczną ocenę naganną z zachowania.  

 

II Procedura w przypadku kradzieży lub wymuszenia przedmiotu. 

1.Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić 

wychowawcę, pedagoga/dyrektora szkoły. 

2.Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie 

szkoły) pod opiekę wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora 

szkoły. 

3.Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z 

kradzieży lub wymuszenia i przekazanie ich Policji. 



4. Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość 

torby szkolnej i kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne 

przedmioty budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

rzeczą - w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga 

szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły (należy 

pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko 

Policja. 

5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym ustalają 

okoliczności czynu  i ewentualnych świadków zdarzenia. 

6. Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy 

i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić 

notatkę z tej rozmowy podpisaną przez rodziców. 

7. Decyzję o wezwaniu Policji podejmuje dyrektor szkoły. 

8. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 

 

III Procedury postępowania w przypadku przyłapania ucznia na 

niszczeniu mienia szkolnego – udowodnienia uczniowi aktu 

wandalizmu. 

 

Nauczyciel, który był świadkiem lub został poinformowany o fakcie 

niszczenia lub zniszczenia mienia szkolnego przez ucznia/-ów, ma 

obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym wychowawcę sprawcy 

zajścia i zgłosić (do p. woźnej) konieczność zabezpieczenia nagrania z 

monitoringu. 

1. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy klasy, sporządzenie notatki 

służbowej, przekazanie jej wychowawcy i wicedyrektorowi szkoły 



2. Interwencja wychowawcy klasy:  

a. przeprowadzenie rozmowy z uczniem w celu rozpoznania przebiegu i 

okoliczności  zdarzenia oraz ewentualnych innych sprawców, 

b. poinformowanie o zdarzeniu pedagoga szkoły, 

c. wezwanie do szkoły rodziców /opiekuna prawnego ucznia, 

d. poinformowanie rodziców /opiekuna prawnego (w obecności pedagoga 

szkolnego bądź psychologa) ucznia/ów o konsekwencjach wandalizmu – 

zgodnie ze Statutem SP 12, 

e. ustalenie wspólnie z rodzicami /opiekunem prawnym i uczniem (w 

obecności pedagoga szkolnego lub psychologa)sposobu naprawienia 

wyrządzonych szkód lub/i uiszczenie opłaty za ich naprawę. Rodzic 

/opiekun prawny jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód, jakie 

wyrządziło jego dziecko. 

f. spisanie protokołu ze spotkania z rodzicami /opiekunem prawnym  

3. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców /opiekuna prawnego i 

ucznia (braku udziału w naprawieniu mienia, odmowy pokrycia kosztów 

naprawy) lub/i powtarzających się aktów wandalizmu, powiadamiane są 

odpowiednie służby i instytucje (Policja/Sąd Rodzinny) 

 

IV Procedura w przypadku fałszerstwa 

1. Sytuacja fałszerstwa w szkole dotyczy: 

• dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, 

usuwanie 

ocen, usprawiedliwianie nieobecności), 

• przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, 

• podkładanie prac innych uczniów jako własnych, 



• inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach 

sportowych, 

wycieczce itp.), fałszowanie legitymacji szkolnej, fałszowanie podpisu 

nauczyciela na 

zwolnieniu z wyjścia z lekcji czy pod oceną. 

2. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: 

• wychowawca klasy, 

• nauczyciel przedmiotu, 

• pedagog szkolny, 

• zespół wychowawczy, 

• wicedyrektorzy i dyrektor. 

3. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: 

- powiadomienie rodziców ucznia,  

- spotkanie z uczniem i jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym celem 

wyjaśnienia powodów fałszerstwa, 

- podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu/konsekwencjach w obecności 

rodziców. 

4. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje 

informację i prośbę       o  interwencję do Policji. 

V Procedury postępowania w przypadku przyłapania ucznia na 

zastraszaniu, wywieraniu presji na innych uczniach. 

Działania wobec ofiary: 



1. Przeprowadzenie rozmowy z ofiarą w celu udzielenia wsparcia – 

nauczyciel świadek lub poinformowany o zaistniałej sytuacji. 

2. Poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu wychowawcy klasy i pedagoga 

szkolnego.  

Działania wychowawcy klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym: 

1. Otoczenie ucznia opieką. 

2. Wezwanie rodziców /opiekuna prawnego ofiary w celu nawiązania 

współpracy.  

3. Sporządzenie protokołu z podjętych działań. 

Działania wobec sprawcy(-ów): 

1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem/ami przez wychowawcę i pedagoga 

szkolnego w celu zaznajomienia ich z konsekwencjami popełnionego 

czynu. 

2. Wezwanie rodziców /opiekuna prawnego sprawcy/ów i poinformowanie 

ich o zaistniałym fakcie  oraz konsekwencjach wynikających ze Statutu 

SP12, konieczności przeproszenia ofiary w obecności wychowawcy 

poszkodowanego ucznia. 

3.Sporządzenie protokołu ze spotkania. 

4.W przypadku braku współpracy rodziców /opiekuna prawnego sprawcy i 

ucznia ze szkołą oraz powtórzenia czynu poinformowanie odpowiednich 

instytucji i służb (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, Policja). 

VI Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania 

ucznia wobec pracowników szkoły, rodziców lub opiekunów oraz w 



przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły. 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika 

niepedagogicznego szkoły uznajemy:  

- lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec w/w wyrażone w słowach lub 

gestach,  

- prowokacje pod adresem w/w w słowach lub gestach,  

- nagrywanie i fotografowanie w/w pracowników szkoły bez ich wiedzy i 

zgody,  

- naruszenie ich prywatności i własności prywatnej,  

- użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,  

- pomówienia i oszczerstwa wobec w/w pracowników,  

- naruszenie ich nietykalności osobistej. 

1. W przypadku agresji fizycznej, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub/i 

zdrowie osoby poszkodowanej, powiadamiany jest natychmiast 

dyrektor/wicedyrektor szkoły, pedagog/ psycholog, którzy udzielają 

wsparcia osobie poszkodowanej. Jeżeli mimo działań osób wspierających 

agresja ucznia narasta lub   zagrożone jest  bezpieczeństwo  jego lub 

pracownika , dyrektor /osoba przez niego upoważniona podejmuje decyzję 

o powiadomieniu odpowiednich służb (Pogotowie, Policja), jednocześnie 

zawiadamiając rodziców/opiekuna prawnego ucznia. 

2. Po zaistnieniu faktu (aktu) agresji lub/i naruszenia godności, nauczyciel lub 

pracownik szkoły (który jej doświadczył) powiadamia wychowawcę klasy 

(w przypadku jego nieobecności powiadamia pedagoga szkolnego lub 



wicedyrektora), sporządza notatkę służbową ze zdarzenia, dostarcza ją 

wychowawcy. 

3.Działania wychowawcy: 

• przeprowadza rozmowę z uczniem, w obecności osoby poszkodowanej, 

• niezwłocznie powiadamia rodziców /opiekuna prawnego o zaistniałej 

sytuacji i wzywa ich do szkoły. Rozmowa odbywa się w obecności 

pedagoga szkolnego/psychologa/ wicedyrektora. 

•  sporządza protokół z rozmowy  

• wychowawca klasy udziela uczniowi kary, zgodnie ze Statutem SP 12  

•  jeżeli uczeń ma kuratora, zostaje on o tym zajściu powiadomiony przez 

pedagoga. 

4.W obecności rodziców /opiekuna prawnego i wychowawcy uczeń 

przeprasza osobę, której godność naruszył.  

5. W każdym  przypadku  aktu agresji, dyrektor zgłasza ten fakt na Policję a 

w powtarzających się atakach agresji  kieruje również  pismo do Sądu 

Rejonowego -Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o zbadanie sprawy i 

podjęcie dalszego postępowania.  

VII Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania 

ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  

zdrowia własnego oraz innych: 

 

1.Podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia zachowania agresywnego 

poprzez perswazję słowną. 



2.W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez 

przewodniczącego klasy lub dyżurnego ucznia , bądź telefonicznie wzywa 

na pomoc pedagoga / psychologa/ innego nauczyciela . 

3.Wyprowadzenie agresora z klasy. W przypadku braku takiej możliwości 

zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom - poprzez 

wyprowadzenie ich z klasy. 

4. Niezwłoczne poinformowanie pracowników sekretariatu szkoły, o 

konieczności wezwania rodziców /opiekuna prawnego agresora, w celu 

przejęcia opieki nad dzieckiem (jeśli jest to możliwe, telefon do rodzica 

/opiekuna prawnego, może wykonać każdy pracownik szkoły). 

5.Uczeń pozostaje, pod opieką nauczyciela (pedagoga), w miejscu 

bezpiecznym/w odosobnieniu do momentu ustania agresji/wyciszenia lub/i 

przybycia rodziców /opiekuna prawnego . 

6.Nauczyciel – uczestnik zdarzenia, informuje rodziców /opiekuna prawnego 

agresora, o przebiegu zdarzenia, w obecności pedagoga 

szkolnego/psychologa/ wicedyrektora 

7.W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść 

fizyczna, pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela, 

autoagresja) lub braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym agresora, 

następuje natychmiastowe zawiadomienie przez dyrektora szkoły/ osobę 

przez niego upoważnioną policję lub Pogotowia Ratunkowego . Nauczyciel 

– uczestnik zdarzenia informuje o zdarzeniu wychowawcę ucznia/uczniów, 

sporządza notatkę z podjętych działań i przekazuje ją wychowawcy i 

wicedyrektorowi szkoły. 

9.Wychowawca zawiadamia rodziców /opiekuna prawnego o spotkaniu 

dotyczącym w/w zdarzenia. 

10.Wychowawca wraz z pedagogiem 

szkolnym/psychologiem/wicedyrektorem przeprowadza rozmowę z 

rodzicami /opiekunem prawnym ucznia. Rodzice /opiekun prawny 



podpisują informację o przebiegu zdarzenia potwierdzając, że zostali o nim 

poinformowani oraz o konsekwencjach takiego zachowania, wynikających 

ze Statutu SP 12.  

11. W każdorazowym  przypadku  zachowań agresywnych ucznia na lekcji 

lub/i braku współpracy rodziców opiekuna prawnego ucznia ze szkołą 

(niestosowanie się do wskazówek i zaleceń nauczycieli i specjalistów, 

negowanie prowadzonych przez szkołę działań), dyrektor szkoły, we 

współpracy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, zgłasza te fakty na 

Policję  a w powtarzających się zachowaniach agresywnych  kieruje pismo 

do Sądu Rejonowego-Wydział Rodzinny i Nieletnich, z prośbą o zbadanie 

sprawy i podjęcie dalszego postępowania.  

 

 

VIII Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania 

ucznia ( bójka, pobicie): 

1.Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia ( bójka, 

pobicie), zobowiązany jest do podjęcia próby przerwania zachowania 

agresywnego, poprzez perswazję słowną lub/i odizolowania sprawcy od 

ofiary i przerwania aktu przemocy. 

2.W przypadku agresji fizycznej, kiedy świadkowi zdarzenia nie udaje się 

zatrzymać zachowania agresywnego, a uczestnicy bójki nie reagują na 

komunikaty słowne, świadek zdarzenia prosi o pomoc innego pracownika 

pedagogicznego szkoły. Każdy pracownik pedagogiczny ma obowiązek 

pomocy w interwencji.  

3.Jeżeli mimo działań osób wspierających agresja ucznia/ów narasta lub 

zagrożone jest jego/ich bezpieczeństwo, dyrektor /osoba przez niego 

upoważniona podejmuje decyzję o powiadomieniu odpowiednich służb 



(Pogotowie, Policja), jednocześnie zawiadamiając rodziców /opiekuna 

prawnego ucznia/ów. 

4.Nauczyciel, będący świadkiem zdarzenia, przeprowadza rozmowę z 

uczestnikami zajścia mającą na celu ustalenie przyczyn i okoliczności 

zdarzenia. Następnie informuje o zajściu wychowawcę/ów uczniów 

agresywnych, sporządza notatkę służbową ze zdarzenia i podjętych działań 

oraz przekazuje ją wychowawcy i wicedyrektorowi szkoły. 

5.Wychowawca zawiadamia rodziców /opiekuna prawnego o spotkaniu 

dotyczącym w/w zdarzenia. 

6.Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym/psychologiem/wicedyrektorem 

przeprowadza rozmowę z rodzicami /opiekunem prawnym ucznia/ów. 

Rodzice /opiekun prawny, podpisują informację o przebiegu zdarzenia 

potwierdzając, że zostali o nim poinformowani oraz o konsekwencjach 

takiego zachowania wynikających ze Statutu SP 12.  

 

 

 

 

IX Postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego 

samopoczucia. 

Uczeń powinien zgłosić informację o złym samopoczuciu nauczycielowi, 

wychowawcy, pielęgniarce lub innemu pracownikowi szkoły. 

1.W przypadku zauważenia, że uczeń ma problemy zdrowotne, każdy 

pracownik szkoły ma obowiązek oddać ucznia pod opiekę pielęgniarce 

szkolnej, a pod jej nieobecność wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu. 

2.Wychowawca lub pedagog pod nieobecność pielęgniarki szkolnej 

organizuje opiekę dla ucznia np. poprzez powiadomienie 



rodziców/prawnych opiekunów, wezwanie pomocy medycznej, wezwanie 

kompetentnych pracowników szkoły (dysponującymi wykształceniem 

medycznym lub przeszkoleniem w zakresie pomocy przedmedycznej).  

3.W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o 

tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić 

mu opiekę medyczną. 

4.W przypadku, gdy rodzic nie może stawić się po dziecko osobiście, ucznia 

może odebrać inna, upoważniona przez rodzica osoba. 

5.W przypadku  poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest 

pogotowie ratunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu 

medycznego karetki i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych 

opiekunów) towarzyszy mu wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.  

 

X  Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica: 

1.Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców zawierającą 

formułę: Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za pobyt i 

bezpieczeństwo mojego dziecka w tym czasie poza terenem szkoły z 

czytelnym  podpisem i datą wystawienia. /załącznik 1/. 

2.Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po 

przyjściu do szkoły. Jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, 

ucznia może zwolnić dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

3.W razie wątpliwości, co do zasadności lub autentyczności zwolnienia, 

wychowawca powinien to zweryfikować poprzez jak najszybszy kontakt z 

rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach. 

Wychowawca / nauczyciel podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może 

odmówić zwolnienia, jeżeli uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował 

podpis. 



4.Wychowawca / nauczyciel zwalniający ucznia odnotowuje w dzienniku 

zwolnienie ucznia na wszystkich lekcjach, z których uczeń jest zwolniony 

(jako nieobecność usprawiedliwioną). 

5.Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić 

wychowawcę/nauczyciela o zwolnienie dziecka. 

6.Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zespoły 

wyrównawcze) odbywa się na takich samych zasadach jak z zajęć 

lekcyjnych. 

7.W czasie gdy uczeń jest zwolniony, nie może przebywać na terenie szkoły. 

 

XI Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego 

samopoczucia. 

1.Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie 

potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy. 

2.Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być 

połączone z powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu 

dziecka i konsultowaniem z nimi wszystkich działań. 

3.Nauczyciel w przypadku zgłoszenia przez ucznia faktu złego stanu zdrowia 

powiadamia telefonicznie jego rodziców/opiekunów i wzywa ich do szkoły 

celem wcześniejszego odebrania dziecka. Jeżeli konieczne jest 

powiadomienie rodziców w trakcie trwania lekcji, nauczyciel zgłasza taką 

potrzebę do sekretariatu. Uczeń chory nigdy nie jest zwalniany ze szkoły, 

jeśli nie zgłosi się po niego rodzic lub inna osoba upoważniona przez 

rodzica. 

4.Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela. 

 

 

 



 

Załącznik  

Wzór zwolnienia 

Proszę o zwolnienie w dniu……………………………..w godz. 

……………………………………….. 

mojego 

syna/córkę*…………………………………………………………………

……………………. 

z 

powodu………………………………………………………………………

…………....................... 

Biorę odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo syna/córki* w tym 

czasie poza terenem szkoły. 

Syn/córka* wróci do domu samodzielnie/zostanie odebrane 

przez*………..………………………….... . 

 

…………………………………………   

 …………………………………… 

Podpis osoby przyjmującej oświadczenie                      Czytelny podpis 

rodzica (opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

XII Procedura dotycząca postępowania w przypadku samowolnego 

opuszczenia szkoły przez ucznia. 

1.Odnotowanie w dzienniku każdorazowej nieobecności ucznia na 

prowadzonych zajęciach. 

2.Zgłoszenie przypadku ucieczki ucznia z określonych zajęć szkolnych  

wychowawcy klasy. W przypadku nieobecności wychowawcy 

poinformowanie Dyrekcji szkoły. 

3.Powiadomienie przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego 

rodziców/ opiekunów prawnych o ucieczce ucznia .  

4.W przypadku powtarzającego się samowolnego opuszczania szkoły należy 

przeprowadzić spotkanie interwencyjne z rodzicami ucznia/opiekunami w 

obecności wychowawcy i pedagoga .   

 5.Uczeń otrzymuje karę statutową. 

XIII Procedura postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z 

telefonu komórkowego oraz innych elektronicznych nośników dźwięku 

i obrazu w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych. 

Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny 

na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie, czy kradzież sprzętu.  

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, w trakcie przerw oraz w czasie 

przed i po zajęciach lekcyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych nośników dźwięku i 

obrazu. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć lub 

wyciszyć urządzenie i schować telefon lub inny elektroniczny nośnik dźwięku i 

obrazu.  

3. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu 

elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i świetlicowych, 



jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uzyskaniu zgody 

nauczyciela. 

4. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje  odebranie urządzenia 

przez nauczyciela (po wcześniejszym zwróceniu uwagi uczniowi i 

przypomnieniu obowiązujących zasad),  w obecności nauczyciela uczeń 

wyłącza telefon, który jest przekazywany do sekretariatu i przechowywany jest  

w sejfie do czasu zgłoszenia się rodzica lub opiekuna prawnego .  

5. O sytuacji złamania zasad nauczyciel drogą telefoniczną lub elektroniczną 

informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.  

6. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych zgłaszają się 

rodzice ucznia. 

 

XIV Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia na terenie szkoły 

przypadków wszawicy. 

Kontrolę czystości skóry i włosów uczniów na podstawie zgody podpisanej 

przez rodziców (opiekunów prawnych) na cały okres edukacji w Szkole 

Podstawowej nr 12 przeprowadza pielęgniarka szkolna bądź osoba 

kompetentna upoważniona przez dyrektora szkoły.  

 

1.W przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia przez rodziców problemu 

wszawicy wychowawca informuje o tym fakcie pielęgniarkę szkolną, która 

dokonuje kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci lub wskazanej 

klasy/grupy dzieci, z zachowaniem zasady intymności (kontrola 

indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).  

2.Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki osoba kompetentna 

upoważniona przez dyrektora szkoły) zawiadamia rodziców dzieci, u 

których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia natychmiastowych 

zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców 

o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się tej kuracji 



przez wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań. 

Jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali 

zjawiska.  

3.Dyrektor wydaje zalecenie: W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się 

wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, u którego wystąpiła 

wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji 

zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas 

nieobecności w szkole do niezbędnego minimum.  

4.Wychowawca /wicedyrektor informuje rodziców o stwierdzeniu wszawicy 

w klasie/ grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy 

dziecka oraz czystości głów domowników.  

5.Pielęgniarka szkolna (lub w sytuacji braku pielęgniarki osoba kompetentna 

upoważniona przez dyrektora szkoły) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan 

czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych przez rodziców 

zabiegach higienicznych.  

6.W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka 

(lub w sytuacji braku pielęgniarki osoba kompetentna upoważniona przez 

dyrektora szkoły) zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia 

bardziej radykalnych kroków, do których należy zawiadomienie ośrodka 

pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją 

funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie 

potrzebnego wsparcia. 

 

XV Procedura postępowania w przypadku używania przez uczniów słów 

wulgarnych i uniemożliwiania prowadzenia zajęć. 

I .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. 



3.Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

II W przypadku powtarzających się incydentów wychowawca powiadamia 

rodziców o zaistniałej sytuacji i  stosuje kary zgodnych ze statutem szkoły 

w tym obniżenie oceny zachowania. 

 

XVI Procedura postępowania w sytuacji pojawienia się w szkole ucznia 

pod wpływem alkoholu/ innych środków odurzających lub 

posiadającego środki odurzające. 

1.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, informuje o podejrzeniu, że uczeń 

znajduje się pod wpływem alkoholu/ innych środków odurzających lub/ ma 

przy sobie środki odurzające: 

• wychowawcę klasy, 

• dyrektora 

• pedagoga szkolnego. 

• pielęgniarkę. 

2.Należy odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie. 

3. Bezwzględnie powiadamiamy rodziców/opiekunów prawnych i Policję. 

4.Uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania oraz zostaje powiadomiony 

Sąd Rejonowy-Wydział Rodzinny i Nieletnich o zagrożeniu demoralizacją. 

XVII Procedura postępowania w przypadku zagrożenia 

terrorystycznego. 

1.Nauczyciel, pracownik szkoły który uzyskał informację o możliwości ataku 

terrorystycznego natychmiast informuje Dyrektora szkoły lub 

wicedyrektora. 

2.Dyrektor, który dowiedział się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

przedmiotu niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, 



że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia lub otrzymał telefon z 

informacją o zagrożeniu terrorystycznym, natychmiast zgłasza ten fakt 

służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie: najbliższej 

jednostce Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym i 

postępuje według poleceń otrzymanych w trakcie zgłaszania zagrożenia. 

Przystępuje do ewakuacji zgodnie z planem ewakuacji. 

3.Nauczyciel wykonuje polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub 

funkcjonariuszy służb.  

Szczegółowe postępowanie: „Procedury reagowania w przypadku 

wystąpienia  

zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole” na stronie:   

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-

zalecane- 

dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-

uczniow/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane


XVIII Procedura postępowania w przypadku możliwości podjęcia próby 

samobójczej przez ucznia. 

 

1.W przypadku własnej obserwacji lub informacji o autodestrukcyjnych 

zachowaniach ucznia nauczyciel powiadamia rodziców/ opiekunów 

prawnych, wychowawcę, psychologa, pedagoga.  

2.Dyrektor szkoły, pedagog/ psycholog dokonują oceny sytuacji i 

przeprowadzają rozmowę z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia.  

3.Pedagog/psycholog podejmują działania mające na celu zapewnienie 

uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia.  

 

XIX Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia. 

1.Dyrektor szkoły informuje nauczycieli/ wychowawców o śmierci ucznia 

2.Wychowawca wspólnie z psychologiem informują o zdarzeniu uczniów na 

forum klasy( uwzględniając życzenia rodziny zmarłego). 

3.Wychowawca stwarza możliwość uczestniczenia w ceremoniach 

pogrzebowych,  

uroczystościach o charakterze „wspominkowym” itp. 

4.Nauczyciele powinni monitorować stan psychiczny 

uczniów ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, 

zwracać uwagę na uczniów, u których stwierdza się szczególnie ostry lub 

chroniczny przebieg reakcji.  

5.Psycholog/pedagog konsultuje sytuację ze specjalistami z poradni 

Psychologiczno-pedagogicznej w celu zapewnienia form wsparcia dla klasy 

(warsztaty, indywidualna pomoc, inne) 

6.Wychowawca organizuje zebranie z rodzicami zespołu klasowego, 

przekazuje 



informacje o instytucjach, placówkach specjalistycznych, w których mogą 

uzyskać 

pomoc, bądź w innej formie przekazuje te informacje. 

3.Wychowawcy i pedagodzy podejmują działania, w tym kształtujące 

pozytywne postawy rówieśników (np. spotkania ze specjalistami, warsztaty 

kształtujące postawy empatii i tolerancji).  

XX Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy. 

 

➢ publikowania  lub  rozsyłania  ośmieszających kompromitujących  

informacji,  zdjęć,  filmów  z  użyciem  sieci  (Internetu, telefonów 

komórkowych) 

➢ nękanie, straszenie,  grożenie, szantażowania, znieważania  z użyciem  

sieci (Internetu, telefonów komórkowych) 

➢ podszywania  się  w  sieci pod   kogoś   wbrew   jego   woli, 

➢ zamieszczania wulgarnych treści 

ETAPY : 

1. Ujawnienie w szkole przypadku cyberprzemocy (zgłoszenie przez 

uczniów, rodziców, świadków zdarzenia, nauczycieli itp.).  

2. W sytuacji, gdy o zdarzeniu dowiedział się nauczyciel nie będący 

wychowawcą danego ucznia/uczniów, zobligowany jest do niezwłocznego 

powiadomienia wychowawcy, pedagoga/psychologa bądź dyrektora. 

3. Wychowawca z pedagogiem/psychologiem ustalają okoliczności zdarzenia, 

formy przekazu oraz świadków. 

4. Jeżeli istnieje potrzeba nauczyciel informatyki pomaga w zabezpieczeniu 

dowodów i/lub pomaga w ustaleniu tożsamości sprawcy cyberprzemocy. 



5. Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych ofiary i sprawcy 

cyberprzemocy                 o zdarzeniu, działaniach i konsekwencjach (np. 

zobligowanie do zaprzestania, usunięcia zamieszczonych treści itp.). 

6. W przypadku, gdy zostało złamane prawo należy powiadomić Policję. 

7. Jeżeli  zachowanie sprawcy jest demoralizujące o zdarzeniu zostaje 

powiadomiona Policja i/lub Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i 

Nieletnich. 

8. Objęcie  pomocą psychologiczną ofiary cyberprzemocy. 

9. Monitorowanie przez wychowawcę sytuacji ofiary lub świadków 

cyberprzemocy, aby nie dopuścić do dalszych działań przemocowych lub 

odwetowych ze strony sprawcy. 

10. Z zaistniałego zdarzenia należy sporządzać przez cały czas wyjaśniania 

sprawy notatki służbowe. 

 


