
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Rudce 

 

 

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy, używa 

alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o 

demoralizacji. 

1.Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2.Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i wspólnie planują odpowiednie 

działania wobec ucznia. 

3.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. Ze spotkania sporządza się notatkę służbową.  

4.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.  

5.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.  

6.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, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych. 

 



1.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). 

2.Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga.  

3.O zdarzeniu powinna także zostać poinformowana pielęgniarka/pedagog szkolny, która w 

razie konieczności wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia oraz 

ewentualnego udzielenia pomocy medycznej. 

4.Wychowawca lub pedagog zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze 

szkoły. 

 5.W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi), uczeń 

pozostaje pod opieką pielęgniarki, pedagoga szkolnego lub innego pracownika szkoły do 

końca urzędowania sekretariatu. 

 6.W przypadku braku kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka do momentu 

końca pracy sekretariatu szkoły pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia 

najbliższą policję.  

7.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. 

 8.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. 

 9.W każdym przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych na terenie szkoły, pedagog powiadamia pisemnie policję i Sąd Rodzinny. 

10.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.  

1.Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty uczniów - będących uczestnikami wycieczki, ale 

ze względu na bezpieczeństwo pozostawia go pod opieką osoby dorosłej. 



2.W razie potrzeby, osoby przejmujące opiekę nad uczniem wzywają lekarza w celu 

ewentualnego udzielania pomocy medycznej.  

3.Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o zaistniałej sytuacji.  

4.Jeżeli uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 

zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, kierownik wycieczki wzywa policję.  

5.Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka w sytuacjach kryzysowych na 

własny koszt, zgodnie z podpisaną deklaracją. 

 6.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.  

7.Zdarzenie zostaje udokumentowane przez kierownika wycieczki poprzez sporządzenie 

notatki służbowej.  

8.W przypadku braku kontaktu z rodzicem bezzwłocznie powiadamia się policję.  

 

 

 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk. 

1.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. 

2.Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga, którzy wzywają policję. 

3.Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje funkcjonariuszom zabezpieczoną 

substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4.Nauczyciel dokumentuje zdarzenie, sporządzając notatkę służbową.  

 

 Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie niebezpieczne narzędzia, przedmioty lub substancję przypominającą 

narkotyk 

.1.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. 



2.Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki 

ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

 3.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. 

 4.W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania niebezpiecznego przedmiotu lub substancji, 

wychowawca wzywa natychmiast rodziców (opiekunów) do szkoły, a jeśli jest to niemożliwe 

policję.  

5.W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja psychoaktywna, 

pedagog lub wychowawca wzywa policję i rodziców (opiekunów) ucznia.  

 

Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. 

1.Wychowawca po pojawieniu się trudności wychowawczych z uczniem przeprowadza 

ponowną, wnikliwą diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.  

2.W stosunku do ucznia sprawiającego problemy wychowawcze, wychowawca podejmuje 

następujące działania zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania jego problemów 

szkolnych ucznia: 

 a)we współpracy z pedagogiem przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i 

emocjonalnych ucznia oraz planuje tok postępowania z wychowankiem, 

 b)informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o istniejących trudnościach i zapoznaje 

ich z działaniami jakie zostaną podjęte w szkole w stosunku do ucznia jednocześnie 

zobowiązując rodziców do rzetelnej współpracy, 

 c)w przypadku utrzymujących się trudności z uczniem, nauczyciel inicjuje spotkania z 

członkami zespołu wychowawczego i zespołu nauczycieli uczących w danej klasie celem 

uzyskania pomocy i wsparcia w przezwyciężaniu problemów wychowawczych,  

d)po przeanalizowaniu sytuacji wychowawca może zasugerować przeprowadzenie badań 

psychologicznych lub psychiatrycznych, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w 

dalszej edukacji ucznia,  

e)na spotkaniu Rady Pedagogicznej lub zespołu nauczycieli uczących w klasie, wychowawca 

szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym problem, przedstawia 

dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dany dzień. Rada Pedagogiczna ustala dalszy 

tok postępowania z uczniem. 

 3.W stosunku do ucznia, którego postępowanie nie ulega poprawie mimo podjętych działań 

pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia Sąd Rodzinny.  



4.W przypadku gdy Sąd Rodzinny zastosował środek zaradczy wobec ucznia w postaci 

nadzoru kuratorskiego o zachowaniu ucznia na bieżąco informowany jest kurator. 

  Procedura postępowania w sprawach spornych (konfliktowych).  

1.Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy 

mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu o udział w spotkaniu 

wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów.  

2.Konflikt między uczniami z różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy z 

wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego i ostrego konfliktu o udział w spotkaniu 

wyjaśniającym i zamykającym konflikt proszeni są rodzice uczniów.  

3.Konflikt między uczniem i nauczycielem rozstrzyga pedagog szkolny wspólnie z 

wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego i ostrego konfliktu o udział w spotkaniu 

wyjaśniającym proszeni są rodzice ucznia oraz dyrektor szkoły. 

  

Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia.  

1.Nauczyciel bądź pracownik szkoły, będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest do 

natychmiastowej, stanowczej reakcji słownej na zaistniałą sytuację: 

 a)reaguje słownie na zachowanie ucznia i powstrzymuje dalszą agresję słowną, 

 b)wyjaśnia z uczniem zaistniałą sytuację,  

c)zgłasza fakt do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, 

 d)notuje zaistniałe wydarzenie w e-dzienniku. 

 2.Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem (lub uczniami) 

biorącymi udział w zachowaniu agresywnym, celem ustalenia przyczyn zdarzenia. 

3.Wychowawca informuje sprawców agresji słownej o konsekwencjach takiego zachowania. 

4.W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się nasilenia 

przejawów agresji słownej u ucznia wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza 

rozmowę z uczniem w obecności rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Zobowiązuje 

rodziców do podjęcia odpowiednich działań wychowawczych. 

 5.W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników szkoły 

pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zobowiązany jest do podjęcia działań odnośnie 

naruszenia godności pracownika szkoły. 

 

Procedura postępowania nauczyciela, w przypadku wystąpienia sytuacji przemocy 

między uczniami.  



1.Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na zaistniałą sytuację, doprowadza do przerwania 

incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę od ofiary. 

 2.W razie potrzeby jest zobowiązany do udzielenia uczniom pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

3.Nauczyciel zgłasza przypadek agresji wychowawcom uczniów, których ta sytuacja dotyczy 

i pedagogowi szkolnemu.  

4.Wychowawcy i pedagog szkolny rozmawiają z ofiarą i sprawcą (oddzielnie) oraz 

ewentualnymi świadkami, w celu wyjaśnienia sytuacji. 

 5.Wychowawca lub pedagog szkolny informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o 

zdarzeniu, poucza rodziców ofiary o możliwości złożenia zawiadomienia na policji. 

6.Wychowawca sporządza notatkę służbową.  

7.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.  

1.W przypadku naruszenia godności osobistej nauczyciel lub inny pracownik informuje o 

zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły.  

2.Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia, przeprowadza z nimi rozmowę. 

3.Pedagog wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, informuje o zdarzeniu i 

dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

4. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego pracownika szkoły.  

5. W sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora lub pedagoga) 

nauczyciel/pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.  

6. Pedagog sporządza notatkę służbową z ustaleniami.  

 

Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji. 

1.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 informację w e-dzienniku. 

 2.Nauczyciel po przeprowadzonych zajęciach informuje o zdarzeniu wychowawcę.  

3.W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji innych osób nauczyciel powiadamia 

sekretariat. 

 4.Korzystając z pomocy przybyłej osoby nauczyciel prowadzący lekcję przekazuje ucznia 

pod opiekę wychowawcy lub pedagoga. 

 

 



Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy 

 

W przypadku, gdy zostaje w szkole zgłoszony przypadek cyberprzemocy należy podjąć następujące 

działania: 

I. Ustalić okoliczności zdarzenia. 

1. Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów 

elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane   

 i udokumentowane. 

2. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel, który nie jest  wychowawcą, powinien przekazać 

informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora. 

3. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i 

zaplanować dalsze postępowanie. 

4. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

5. Na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy w 

procedurze interwencyjnej bierze udział nauczyciel informatyki. 

II. Zabezpieczyć dowody. 

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone  

i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, 

jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu 

komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

2. Sprawdzić, czy  ofiara cyberprzemocy potrafi wskazać sprawcę  bądź przynajmniej ma 

przypuszczenie, kto może nim być. 

3. Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu 

usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. 

4. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się, ustalić należy 

bezwzględnie skontaktować się z policją. 

III. Podjąć działania wobec sprawcy cyberprzemocy. 

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny pełniący w szkole 

rolę koordynatora działań wychowawczych wobec uczniów wymagających szczególnej uwagi 

powinien podjąć dalsze działania: 

1. Przeprowadzić rozmowa z uczniem-sprawcą przemocy o jego zachowaniu. 

2. Powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi zachowania dziecka. 

3. Objąć sprawcę opieką psychologiczno-pedagogiczną, w uzasadnionym przypadku można w 

toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) skierowanie do specjalistycznej 

placówki i udział w programie terapeutycznym. 

 

IV. Podjąć działania wobec ofiary cyberprzemocy. 



 Umożliwić wsparcie psychiczne. 

1. Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zachować, aby 

zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania. 

2. Po zakończeniu interwencji należy monitorować sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są 

wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe, bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

3. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani  

o problemie i otrzymać wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub 

wychowawca przedstawiają kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, 

zaproponować rodzicom i dziecku pomoc specjalisty (psychologa, pedagoga). 

V. Sporządzić dokumentację z zajścia. 

1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej ·z rozmów ze sprawcą, 

poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę 

i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu 

wydarzeń. 

2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać 

notatkę po jej sporządzeniu. 

3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do 

dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.). 

 

Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji,  gdy: 

1)  rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń 

nie zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do szkoły napływają informacje o innych 

przejawach demoralizacji dziecka; 

2) szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa  

z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. 

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

propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają przez dyrektora szkoły 

bezwzględnie zgłoszone na policję. 

 

Procedura jest wdrażana w życie w momencie oficjalnego zgłoszenia zjawiska cyberprzemocy przez 

jej ofiarę /w przypadku osób pełnoletnich/ lub rodzica /prawnego opiekuna/ ucznia. 

 

 

 



 


