
  
 

 
 

 

 
 

Procedury postępowania nauczycieli                                                           

i innych pracowników  Szkoły Podstawowej nr 137 

w sytuacjach kryzysowych 

 
1. Procedury postępowania zapewniające bezpieczeostwo uczniom  

i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 137 . 
 

2. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożeo 
wynikających z trudnych zachowao uczniów. 

 
3. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

uczniów demoralizacją i przestępczością. 
 

 
 
 
PODSTAWY PRAWNE  STOSOWANYCH PROCEDUR: 
 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz.228 z 

późniejszymi zmianami- tekst jednolity Dz. Z 2002r. Nr 11 poz.109 oraz przepisy wykonawcze w związku z 
ustawą). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. Nr 
35, poz.230 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r. Nr 24poz. 198). 
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy 

programowej działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 

 Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003r. w sprawie metod i form 
wykonywania zadao przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  
  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami). 
 Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003r. w sprawie metod i form 

wykonywania zadao przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 



  
 

 
 

 

 

Procedury i strategie postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach 

kryzysowych  zostały zebrane jako  narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące 

sytuacje wychowawcze. 

 

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały i zachowania uczniów spoczywa      

na wszystkich nauczycielach.  

Szkoła, z racji swojego charakteru i swoich funkcji zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania 

problemów i podejmowania oddziaływao profilaktycznych, interwencyjnych oraz naprawczych. 

 

 

O postępowaniu w sytuacjach kryzysowych mówi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej      

i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej                               

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami. (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 226),             

§ 9 tego rozporządzenia stanowi: 

 „Szkoła i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadamianiu      

rodziców  i Policji  w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają       

lub rozprowadzają środki,  o których mowa w § l cytowanego rozporządzenia.". 

!    działania prewencyjne powinny mied pierwszeostwo przed restrykcjami, co nie oznacza rezygnacji 

      z mądrego, dobrze uzasadnionego wpływu wychowawczego; 

!    jedynie skoordynowane i  wielopłaszczyznowe działania różnych podmiotów mogą doprowadzid 

     do osiągnięcia zakładanych celów; 

!    różne podmioty biorące udział w postępowaniu w sytuacji kryzysowej powinny prezentowad jedną 

      i spójną strategię w zakresie przeciwdziałania kryzysom wychowawczym; 

!    proponowane działania muszą mied charakter systemowy i obejmowad wszystkie aspekty   

     krytycznych sytuacji wychowawczych; 

!    strategie powinny byd strukturą dynamiczną, tj. uwzględniającą aktualny stan wiedzy, refleksji 

     i działao w obszarze przeciwdziałania przestępczości, interwencji kryzysowej, profilaktyki uzależnieo  

       i in.; 

!    działania podejmowane w momencie kryzysu (interwencyjne) powinny byd maksymalnie 

     uproszczone; 

!    strategie i  ich procedury  powinny byd dostosowane do lokalnych warunków, odmienności każdego 

     środowiska szkolnego. 

 
 



  
 

 
 

 

Kryzys - co to jest ? 
 

 kryzys - incydent krytyczny (zdarzenie traumatyczne) , sytuacja kryzysowa 

 krisis gr. - odsiew, moment rozstrzygnięcia 

 wynik stresu i napięcia w życiu człowieka 

 według Antoniego Kępiośkiego - kryzys to "przełom" 

 kryzys jako przerost  możliwości radzenia sobie i pojawienie się zachowania dysfunkcyjnego 
(patologicznego) 

 
 
Rodzaje kryzysów : 
 

 kryzys psychologiczny, 

 kryzys jako skutek zdarzeo traumatycznych, 

 kryzys jako brak,  

 kryzys jako przełom, 

 kryzys jako destabilizacja, załamanie (komunikacji międzyludzkiej, wartości człowieka), 

 kryzys jako szansa na rozwój, wzmocnienie.   
 
 
 
Fazy rozwoju kryzysu : 
 

 narastające napięcie i niepokój uruchamia sposoby utrzymania równowagi, 

 dezorganizacja zachowania i silnie zaznaczona potrzeba pomocy,  

 nowe sposoby rozwiązania problemu/ów, 

 rozwiązanie problemu/ów lub sposoby nieprzystosowawcze - wybuch kryzysu,  
 
 
 

Sytuacja kryzysowa : 
 

 sytuacja kryzysowa jest to zbieg zdarzeo, okoliczności i zachowao, które zakłócają normalny 

tryb funkcjonowania paostwa, społeczności, jednostki 

 ujawnia się nagle, wywołując zwykle długotrwałą destabilizację ludzi i organizacji 

 sytuacja kryzysowa może byd skutkiem długotrwałego kryzysu lub pojawid się natychmiast po 

zdarzeniu krytycznym 

 sytuacja kryzysowa wymusza zmianę w życiu i funkcjonowaniu ludzi oraz organizacji - tracą 

równowagę i w zależności od zasobów jakimi dysponują zaczynają się przystosowywad do 

życia lub pojawia się patologia zachowao 

 zaangażowanie w sytuację kryzysową jest zawsze wymuszone 

 Dyrekcja szkoły nigdy nie jest jedynym aktorem sytuacji kryzysowej. 

 ważne jest zapewnienie sobie wsparcia uczniów, rodziców, społeczności lokalnej, prawników, 

psychologów itp.  

 



  
 

 
 

 
Interwencja kryzysowa 
 

Interwencja wg. angielskiego słownika psychologicznego:  

 

"procedura lub technika stosowana do przerywania, wkraczania w bieżące procesy i 

sytuacje i/lub do ich modyfikowania; w psychoterapii - ostre przerwanie 

nieprzystosowawczych sposobów zachowania” 

                               

                      

 W kontekście funkcjonowania szkoły, sytuacja kryzysowa oznacza, że w związku z zaistnieniem 

incydentu krytycznego na terenie szkoły lub w jej pobliżu, mamy zbyt mało czasu na podjęcie 

kluczowych decyzji co do zapewnienia bezpieczeostwa uczniom i personelowi, a zaistniałe zdarzenie 

skupia uwagę mediów i społeczności lokalnej, co stanowi utrudnienie lub zagrożenie dla funkcjonowania 

instytucji. 

 Sytuacja kryzysowa nie jest sprawą wyłącznie szkoły. W jej rozwój jak też rozwiązywanie 

zaangażowane są różnorodne podmioty jak: służby porządkowe, Policja, Straż Pożarna, służby 

medyczne, media, prawnicy, rodzice, nauczyciele, administracja szkoły, rodziny i przyjaciele ofiar, 

wreszcie sami uczniowie i ogół opinii publicznej. 

 
 
 

ALGORYTM  POSTĘPOWANIA W KAŻDEJ SYTUACJI KRYZYSOWEJ: 
 

1. Reagowad na każde naganne zachowanie, by uczniowie szkoły wiedzieli, że nie mają prawa 

zachowywad się niezgodnie z normami społecznymi. 

2. Odróżniad konkretne nieaprobowane zachowanie od braku akceptacji osoby. 

3. Dad uczniowi szansę wypowiedzenia się, wysłuchad uważnie, nie negowad wypowiedzi, 

reasumowad. 

4. dad uczniowi emocjonalne wsparcie ułatwiające emocjonalne odreagowanie 

5. przeciwdziaład tendencjom do zaprzeczania 

6. szukad sprawdzonych strategii działania 



  
 

 
 

7. stworzyd plan pomocy. 

8.  Powinno unikad się : 

1) pocieszania 

2) dawania rad 

3) pouczania 

4) tłumienia reakcji emocjonalnych (np. zdania typu:  ”będzie dobrze”, ”nie płacz już”, 

„uspokój się”) 

5) pospieszania w działaniu 

6) wymuszania szybkich decyzji 

7) zbyt szybkiego podawania leków uspokajających. 

 

 
 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI  NAUCZYCIELA  WOBEC  SYTUACJI KRYZYSOWEJ:  

1. Przyjąd do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu) i zapewnid dyskrecję 

przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to możliwe  

w pomieszczeniu zamkniętym. Odnotowad godzinę zgłoszenia oraz zapytad o przyczynę 

ewentualnej zwłoki w podaniu tej informacji. 

2. Zapewnid, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 

3. Bez zbędnej zwłoki sprawdzid w dostępny sposób wiarygodnośd informacji. 

4. Jeżeli uczeo podaje świadków, to w rozmowie z nimi uwiarygodnid informację. 

5. W rozmowie z pokrzywdzonym ustalid liczbę sprawców i ich dane personalne. 

6. Nie nagłaśniad zdarzenia. 

7. W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i możliwe, 

zatrzymad do czasu przybycia Policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę (ów). 

8. Jeśli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścid ich w oddzielnych pomieszczeniach. 

9. Ofiarę należy odizolowad od sprawców. 



  
 

 
 

10. Powiadomid dyrekcje szkoły o sytuacji kryzysowej 

11. W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących do popełnienia 
przestępstwa należy je zabezpieczyd. 

12. Pozostawid w miejscu znalezienia, zabezpieczając przed przemieszczeniem lub zniszczeniem. 

13. Odnotowad personalia uczestników i ewentualnych świadków zdarzenia. 

14. Powiadomid w razie konieczności o zdarzeniu Policję. 

15. Wykonad ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie funkcjonariusza Policji. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

Procedury postępowania 

zapewniające bezpieczeostwo 

uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 137 

 

1. Procedura postępowania w przypadku obecności         
obcej osoby na terenie szkoły 

2. Procedura postępowania w przypadku  agresywnego zachowanie rodziców 
wobec własnych dzieci i innych uczniów  przebywających na terenie szkoły 

3. Procedura postępowania w przypadku  agresji rodziców/opiekunów ucznia                        
wobec pracowników szkoły. 

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia stanu nietrzeźwości u rodzica 
lub opiekuna prawnego odbierającego dziecko ze szkoły lub ze świetlicy 

5. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o zgwałceniu                             
lub zmuszaniu ucznia do czynności seksualnych 

6. Procedury postępowania w przypadku udostępnianie przez uczniów treści 
pornograficznych innym uczniom 

7. Procedura w przypadku posiadania przez ucznia niedozwolonych przedmiotów      

i substancji na terenie szkoły 

8. Wypadek ucznia. 

9. Organizacja ewakuacji uczniów i pracowników z budynków szkoły . 

10. Znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych,  innych substancji 

lub przedmiotów. 

11. Posiadanie niedozwolonych przedmiotów i substancji na terenie szkoły. 

12.  Trudności wychowawcze – agresja, ADHD itp. 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

Procedura postępowania w przypadku obecności         

obcej osoby na terenie szkoły 

 

 

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą. 

 

Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły : 

1. Każdy pracownik szkoły ma prawo żądad informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie i w 

budynku szkoły. 

2. Każda obca osoba powinna byd zatrzymana na portierni i jej dane powinny byd spisane do KSIĘGI 

WEJŚD I WYJŚD. 

3. W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela szkoły w czasie gdy prowadzi on zajęcia 

edukacyjne, należy ja zatrzymad na parterze i poinformowad o godzinie rozpoczęcia najbliższej 

przerwy międzylekcyjnej. 

4. W innych przypadkach należy kierowad ją do dyrekcji szkoły lub sekretariatu. 

5. W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź 

stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąd próbę wyproszenia jej z 

terenu budynku. Przy odmowie wyjścia wezwad pomoc.  

6. O sytuacji niezwłocznie powinna zostad poinformowana dyrekcja szkoły. 

7. Dyrektor w razie konieczności zawiadamia Policję. 

8. Ze zdarzenia należy sporządzid notatkę służbową i przekazad ją do dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 
 

Procedura postępowania w przypadku  agresji rodziców/opiekunów ucznia                        
wobec pracowników szkoły. 

 
 
 
 
1. Odmówid rozmowy z agresywnym rodzicem/opiekunem, o ile to możliwe poprosid o pomoc innego 

pracownika szkoły. 

2. Jeśli mamy pod opieką ucznia, którego rodzic zachowuje się agresywnie należy zapewnid mu 

bezpieczeostwo. 

3. Skierowad rodzica/ opiekuna  do Dyrektora szkoły, a ten podejmuje decyzję o ewentualnym 

powiadomieniu Policji. 

4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora szkoły decyzję o powiadomieniu Policji 

podejmuje osoba – wicedyrektor lub pedagog szkolny. 

5. Sporządzid notatkę służbową ze zdarzenia i przekazad do dyrektora. 

6. Wszelkie trudne rozmowy z rodzicami/ opiekunami uczniów  przeprowadzad   w obecności świadka – 

innego pracownika szkoły. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 

 

Procedura postępowania w przypadku  agresywnego zachowanie rodziców wobec 

własnych dzieci i innych uczniów  przebywających 

na terenie szkoły 

 

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowanie agresywne. 

 

W przypadku, gdy pracownik szkoły jest świadkiem zachowania agresywnego osoby dorosłej wobec 

własnego dziecka lub innego ucznia szkoły powinien: 

1. Podjąd próbę przerwania zachowania agresywnego. 

2. Powiadomid Dyrektora szkoły. 

3. Skierowad rodzica/opiekuna do Dyrektora szkoły. 

4. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego dyrektor 

    podejmuje decyzję o  ewentualnym zawiadamianiu Policji. 

5. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora decyzję o powiadomieniu Policji podejmuje 

wicedyrektor lub pedagog szkolny. 

6. Sporządzid notatkę służbową ze zdarzenia i przekazad do dyrektora. 

7. Wszelkie trudne rozmowy z rodzicami/ opiekunami  przeprowadzad w obecności świadka – innego 

pracownika szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia 

stanu nietrzeźwości u rodzica lub opiekuna prawnego odbierającego dziecko 

ze szkoły lub świetlicy 

                            

 
                            
 

1. Właściwe działania podejmuje osoba mająca ucznia pod opieką w momencie 

     przyjścia rodzica/ opiekuna 

2. Poinformowad rodzica, że nie możemy przekazad opieki  rodzicom/opiekunom, którzy są pod 

wpływem alkoholu . 

3. Skierowad rodzica do dyrektora szkoły. 

4. W tym czasie zapewnid bezpieczeostwo dziecku , pozostawid je pod opieką nauczyciela, 

pedagoga szkolnego lub innego pracownika szkoły.  

5. Przeprowadzid z rodzicami rozmowę nt. zdarzenia. 

6. Sporządzid notatkę służbową ze zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły. 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 

 

 

Procedury postępowania w przypadku udostępnianie treści 

pornograficznych przez uczniów 
 
 
1. Wszelkie działania podejmuje osoba, która uzyskała informacje o posiadaniu przez wychowanka  

materiałów o treści pornograficznej. 

2. Odebrad materiały od ucznia, który udostępnia je na terenie szkoły 

3. Powiadomid Dyrektora szkoły, wychowawcę, pedagoga szkolnego.  

4. Zebrad informacje o pochodzeniu materiałów od wychowanka 

5. Zabezpieczyd materiały, oddad do Dyrektora szkoły. 

6. Przeprowadzid i udokumentowad rozmowę z uczniem  

7. Dyrektor powiadamia Policję w przypadku wejścia w posiadanie materiałów pornograficznych               

z wykorzystaniem dzieci. 

8. Sporządzid notatkę służbową ze zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły.  

9. Jeśli materiały pornograficzne są udostępniane uczniom poniżej 15 roku życia  należy powiadomid 

Sąd Rodzinny i Nieletnich. 

10. Zwoład spotkanie  Zespołu  Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania.  

 

             

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o zgwałceniu                             

lub zmuszaniu czynności seksualnych 

 
 
 

1. Wszelkie działania podejmuje osoba, która uzyskała informacje od ucznia będącego ofiarą lub      

od świadków zdarzenia. 

2. Zapewnid bezpieczeostwo ofierze poprzez odizolowanie od sprawcy 

3. Zachowad delikatnośd i dyskrecję 

4. Zabezpieczyd ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem. 

5. Udzielid pomocy ofierze, wezwad Pogotowie Ratunkowe. 

6. Poinformowad Dyrektora szkoły, wychowawcę, pedagoga. 

     Dyrektor powiadamia Policję.  

7. Delikatnie zebrad podstawowe informację od pokrzywdzonego i przekazad je Policji, Rozmowę z 

ofiarą powinna przeprowadzid osoba tej samej płci. 

8. Określid grupę potencjalnych świadków zdarzenia – przeprowadzid z nimi rozmowy wyjaśniające 

celem zebrania jak największej ilości informacji 

9. Sporządzid notatkę ze zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły.  

10. Zwoład zespół Wychowawczy w celu określenia kierunku działao wobec ofiary i sprawcy. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną 
 

1. Po otrzymaniu  informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby zakaźnej                                         

u wychowanka należy powiadomid o tym fakcie dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor potwierdza wiadomośd u lekarza – jeśli to możliwe lub dyżurującej pielęgniarki szkolnej 

3. Dyrektor ustala z nią sposób postępowania. 

4. Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceo służb sanitarnych przez pracowników szkoły                  

i uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 

Procedura w przypadku posiadania przez ucznia niedozwolonych przedmiotów 
i substancji na terenie szkoły 

 
 
 
1. Jeżeli substancja lub przedmiot może spowodowad powszechne zagrożenie należy ewakuowad 

wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły według przejętych procedur. 

2. Jeżeli przedmiot lub substancja stanowi istotne zagrożenia dla zdrowia lub życia (np. broo), 

nauczyciel podejmuje próbę nakłonienie ucznia do oddania ich.  

3. W przypadku, gdy użycie przedmiotu lub substancji może stanowid zagrożenie dla życia lub 

zdrowia należy natychmiast odizolowad ucznia od innych, wezwad Dyrektora szkoły  oraz powiadomid 

Policję. 

4. Jeżeli uczeo odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy poinformowad go, że ma taki 

obowiązek, w przypadku dalszej odmowy, uczeo ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu WSO – 

niewykonanie polecenia nauczyciela 

5. Jeżeli uczeo nadal odmawia wydania przedmiotu lub odbieranie wymaga przeszukania – zostaje 

on odizolowany od innych i nauczyciel sprawuje nad nim pieczę do momentu przyjazdu Policji 

(pracownik oświaty nie ma prawa przeszukania ucznia). 

6. W każdym przypadku należy powiadomid rodziców, Dyrekcję szkoły , wychowawcę klasy  i 

pedagoga szkolnego oraz kuratora sądowego (jeżeli uczeo jest pod jego opieką).    

7. Do czasu przyjazdu rodziców lub Policji  pieczę nad uczniem sprawuje nauczyciel – po przyjeździe 

Policji należy dostosowad się do poleceo funkcjonariuszy. 

8. Sporządzid notatkę służbową dotyczącą zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły. 

9. Uczeo podlega karze przewidzianej w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającymi trudności wychowawcze (agresja, 
ADHD itp.) 

 
  

1.  Nauczyciel  dokonuje obserwacji wstępnej dziecka i diagnozy jego sytuacji rodzinnej. 
2. Podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji i rozwiązania problemów dziecka. 
3. Nawiązuje kontakt z rodzicami w celu przekazania informacji o zaistniałym problemie. 
4. Zapoznaje rodziców z planem działao, które podejmuje, jednocześnie zobowiązuje rodziców                 
do współpracy. 
5. Pozyskuje dodatkowe informacje od rodziców w celu ujednolicenia oddziaływao wychowawczych. 
6. Dokonuje obserwacji dziecka w związku z wprowadzonymi skorelowanymi oddziaływaniami dom – 
szkoła. 
7. Współpracuje ze specjalistami podczas obserwacji dziecka 9 z pedagogiem, psychologiem). 
8. Szczegółowo zapoznaje Zespół Wychowawczy z zaistniałym problemem i przedstawia podjęte 
działania 
9. Zaleca i pisemnie zobowiązuje rodziców ucznia do przeprowadzenia badao diagnostycznych w poradni 
psychologiczno – pedagogicznej. 
10. W przypadku pojawiających się problemów związanych ze współpracą z rodzicami, wychowawca 
zwołuje spotkanie Zespołu Wychowawczego z rodzicami w obecności dyrektora. Ze spotkania jego 
ustaleo sporządza się notatkę służbową. 
11. Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka powinny byd przekazywane rodzicom i odnotowane 
w dzienniku elektronicznym lub w zeszycie informacyjnym dla rodziców. 
12. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badao specjalistycznych oraz braku 
jakiejkolwiek współpracy rodziców ze szkołą (gdy dziecko zagraża bezpieczeostwu innych dzieci), Rada 
Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu sprawy do sądu rodzinnego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożeo 

wynikających z trudnych zachowao uczniów. 
 

1. próba samobójcza ucznia na terenie szkoły 

2. zachowania autodestrukcyjne, w tym zapowiedzi zachowao samobójczych  

3. epizod psychotyczny ucznia 

4. postępowanie w przypadku notorycznych spóźnieo i wagarów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku 

próby samobójczej ucznia na terenie szkoły 

 

 

1. Nie pozostawiad ucznia samego, wezwad pomoc . 

2. Usunąd wszystko, co może ułatwid realizację zamiaru. 

3. O ile to możliwe, bez rozgłosu przeprowadzid ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce. 

Odizolowad uczniów będących świadkami zdarzenia. 

4. Udzielid pierwszej pomocy przedmedycznej. 

5. Wezwad pomoc Pogotowie Ratunkowe, Policję, Straż Pożarną (jeśli istnieje koniecznośd)  

Zadbad, żeby interwencja służb przebiegła dyskretnie.  

6. Zawiadomid Dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy. 

7. Powiadomid organ prowadzący i nadzorujący szkołę (Wydział Edukacji w Łodzi i Wydział Edukacji). 

8. Powiadomid rodziców / opiekunów prawnych o zdarzeniu. 

9. Chronid ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatyzującymi  

     (np. kontaktem ze świadkami, mediami itp.). 

10. Przeprowadzid rozmowy z młodzieżą na forum klasy. 

Objąd pomocą psychologiczną uczestników zdarzenia. 

11. Udzielid wsparcia uczniowi i jego rodzicom, wskazad możliwości skorzystania z pomocy 

specjalistycznej. 

12. Zwoład Radę Pedagogiczną i poinformowad nauczycieli o zaistniałej sytuacji. 

13. Sporządzid notatki służbowe ze zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły. 

14. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania: 

- zdiagnozowad sytuację (dokonad diagnozy ryzyka ponowienia czynu  ( patrz: załącznik  nr 3 i załącznik 

nr 4 ) uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami 

życiowymi) 

-podjąd działania interwencyjne 

-podjąd współpracę międzyinstytucjonalną 

15. Na terenie szkoły  otoczyd opieką pedagoga ucznia usiłującego popełnid samobójstwo. 

16. Skonsultowad dalszą strategię z PPP . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



  
 

 
 

Procedura postępowania w przypadku zachowania autodestrukcyjnego ucznia, 

w tym zapowiedzi  zachowao samobójczych 

 

1. Nie pozostawiad ucznia samego. 

2. Zareagowad spokojnie, łagodnie. 

3. Usunąd wszystko, co może ułatwid realizację zamiaru. 

4. O ile to możliwe, bez rozgłosu przeprowadzid ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce. 

     Odizolowad uczniów będących świadkami zdarzenia. 

5. Zawiadomid dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy.  

6. Powiadomid rodziców / opiekunów prawnych o zdarzeniu. 

7. Zawiadomid Pogotowie Ratunkowe. 

8. Sporządzid notatki służbowe ze zdarzenia i przekazad ją do dyrektora szkoły.                          

Udzielid wsparcia rodzicom, wskazad możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej. 

9. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania. 

10. Na terenie szkoły  otoczyd ucznia opieką pedagoga 

11. Skonsultowad dalszą strategię z PPP . 

12. Wziąd pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określaniu wymagao wobec 

       ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Procedura postępowania w przypadku epizodu psychotycznego ucznia 

 

1. Zachowad bezpieczny dystans wobec ucznia, wezwad drugą osobę do pomocy celem zapewnienia 

bezpieczeostwa innym uczniom. 

2. Zareagowad spokojnie, łagodnie wobec ucznia. 

3. Podjąd decyzję o potrzebie zastosowania środków przymusu bezpośredniego ( przytrzymanie, 

izolacja ucznia, lub unieruchomieniu) 

Nauczyciel może podjąd sam decyzję o użyciu przymusu bezpośredniego tylko w następujących 

sytuacjach: 

a) gdy uczeo stanowi zagrożenie życia lub zdrowia dla siebie i innych osób 

b) sytuacji bezpośredniego zagrożenia w kontakcie „uczeo-nauczyciel”, „uczeo-uczeo”. 

4. Zawiadomid dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy.  

5. Powiadomid rodziców / opiekunów prawnych o zdarzeniu. 

6. Zawiadomid Pogotowie Ratunkowe - o ile istnieje koniecznośd. 

7. Sporządzid notatkę służbową ze zdarzenia i przekazad ją do dyrektora szkoły. 

8. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania:  

(analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii przeciwdziałania powstawaniu 

trudnych zachowao). 

9. Udzielid wsparcia rodzicom, wskazad możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej. 

10. Na terenie szkoły otoczyd ucznia opieką pedagoga szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Procedura: postępowania w przypadku wagarów 

 

1. W przypadku długotrwałej lub powtarzającej się nieusprawiedliwionej absencji ucznia, 

wychowawca klasy podejmuje kroki, by skontaktowad się z rodzicami. 

2. W przypadku dalszego przedłużania się nieobecności ucznia wychowawca informuje pedagoga 

szkolnego, który wysyła do rodziców upomnienie w sprawie nieregularnego posyłania dziecka na 

zajęcia szkolne (wzór pisma w załączniku o upomnieniu) 

3. Wspólnie z uczniem i jego rodzicami ustalają przyczyny nieobecności i możliwości postępowania 

w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Uczeo i rodzice 

otrzymują pomoc ze strony szkoły. Efektem spotkania może byd podpisania kontraktu. 

4. Wobec braku reakcji rodzica na w/w upomnienie Dyrektor szkoły wzywa rodzica do 

natychmiastowego wyjaśnienie przyczyn nieobecności ucznia w szkole  

5. Zespół wychowawczy ustala dalsze działania naprawcze wobec ucznia i rodziców (zeszyt 

frekwencji, kontrakt z uczniem i rodzicami, monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego) 

6. Jeżeli rozmowy z rodzicami ucznia nie przynoszą oczekiwanych efektów stosuje się konsekwencje 

zawarte w Statucie Szkoły i WSO. 

7. Przy braku efektów podjętych działao i trwającej nieobecności ucznia Dyrektor kieruje prośbę       

o wgląd w sytuacje w rodzinie i interwencję do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 

Rodzinnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

Procedury postępowania nauczycieli 

w sytuacjach zagrożenia uczniów 

demoralizacją i przestępczością 

 

1.  uczeo w stanie wskazującym na użycie alkoholu 

2.   uczeo w stanie wskazującym na użycie narkotyków lub innych  środków 

psychoaktywnych 

3. posiadanie, udzielanie , propagowanie i rozprowadzanie narkotyków lub innych 

środków psychoaktywnych, udzielanie (w tym sprzedaż ) alkoholu, sprzedaż 

wyrobów tytoniowych nieletnim. 

4. przestępczośd seksualna – udostępnianie treści pornograficznych  

5. przestępczośd seksualna – zgwałcenie, zmuszanie do czynności seksualnych, 

molestowanie 

6. bójka, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności osobistej 

7. fałszerstwo dokumentów ( dziennik lekcyjny , zaświadczenie od lekarza , 

legitymacja szkolna ) 

8. kradzież 

9. włamanie 

10. znęcanie , zastraszanie, zmuszanie, ubliżanie, groźby 

 

 

 

 



  
 

 
 

OBSZAR : DEMORALIZACJA 
 

 

sytuacja zagrożenia :  uczeo w stanie wskazującym na użycie alkoholu 
 
 

W  przypadku ucznia niepełnoletniego : 
 

1. Odizolowad ucznia – zapewnid stały nadzór nad nim. 

2. Ustalid jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy i który raz. 

W miarę możliwości ustalid źródło pochodzenia substancji. 

3. Udzielid pierwszej pomocy 

4. Powiadomid Dyrekcję szkoły, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego,  

5. Powiadomid rodziców / opiekunów prawnych o zdarzeniu. 

6. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu Policji, Pogotowia Ratunkowego i 

przekazuje im ustalone informacje. 

7. O dalszym postępowaniu z dzieckiem decyduje tylko lekarz. 

8. Uczeo powinien ze względu na bezpieczeostwo swoje i innych pozostad pod stałą 

opieką nauczyciela do czasu przyjazdu rodziców. 

9. Przeprowadzid i udokumentowad rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami  

10. Sporządzid notatkę służbową ze zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły. 

11. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania 

Analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii 
przeciwdziałania powstawaniu takich trudnych zachowao. 
 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

OBSZAR : DEMORALIZACJA 
 

 

sytuacja zagrożenia :  uczeo w stanie wskazującym na użycie narkotyków lub innych  
środków psychoaktywnych 

 
 

1. Odizolowad ucznia – zapewnid stały nadzór nad nim. 

2. Ustalid jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy i który raz. 

W miarę możliwości ustalid źródło pochodzenia substancji. 

3. Udzielid pierwszej pomocy przedmedycznej. 

4. Powiadomid Dyrekcję szkoły, wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego,  

5. Powiadomid rodziców / opiekunów prawnych o zdarzeniu. 

6. Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzję o wezwaniu Policji, Pogotowia Ratunkowego   

i przekazuje im ustalone informacje. 

7. O dalszym postępowaniu z dzieckiem decyduje tylko lekarz. 

8. Uczeo powinien ze względu na bezpieczeostwo swoje i innych pozostad pod stałą 

opieką nauczyciela do czasu przyjazdu rodziców. 

9. Przeprowadzid i udokumentowad rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami  

10. Sporządzid notatkę służbową ze zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły. 

11. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania:  

(analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii przeciwdziałania 

powstawaniu takich trudnych zachowao). 

12. Należy współpracowad z Policją, która podejmuje dalsze czynności dotyczące 

ucznia 

 

 
 
 
 



  
 

 
 

OBSZAR : PRZESTĘPCZOŚD 
 
 

    sytuacja zagrożenia : przestępczośd seksualna – udostępnianie treści 
                      pornograficznych  
 
 
 

11. Wszelkie działania podejmuje osoba, która uzyskała informacje o posiadaniu przez 

ucznia materiałów o treści pornograficznej. 

12. Odebrad materiały od ucznia, który udostępnia je na terenie szkoły. 

13. Powiadomid Dyrektora szkoły, wychowawcę, pedagoga szkolnego.  

14. Zebrad informacje o pochodzeniu materiałów od ucznia. 

15. Zabezpieczyd materiały, oddad do Dyrektora szkoły. 

16. Powiadomid rodziców/opiekunów prawnych ucznia - przeprowadzid i udokumentowad 

rozmowę z dzieckiem i jego rodzicami  

17. Dyrektor powiadamia Policję w przypadku wejścia w posiadanie materiałów 

pornograficznych z wykorzystaniem dzieci. 

18. Sporządzid notatkę służbową ze zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły. 

19. Jeśli materiały pornograficzne są udostępniane uczniom poniżej 15 roku życia  należy 

powiadomid Sąd Rodzinny i Nieletnich. 

20. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania 

(analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii przeciwdziałania 
powstawaniu takich trudnych zachowao). 

 
 
 

 

 

 

 



  
 

 
 

OBSZAR: PRZESTĘPCZOŚD 

 

sytuacja zagrożenia : przestępczośd seksualna – zgwałcenie, zmuszanie do  
                    czynności seksualnych, molestowanie 
 

 

 

1. Wszelkie działania podejmuje osoba, która uzyskała informacje od ucznia będącego 

ofiarą lub od świadków zdarzenia. 

2. Zapewnid bezpieczeostwo ofierze poprzez odizolowanie od sprawcy 

3. Zachowad delikatnośd i dyskrecję 

4. Udzielid pomocy ofierze 

5. Jeśli to konieczne wezwad Pogotowie Ratunkowe. 

6. Poinformowad Dyrektora szkoły, wychowawcę, pedagoga. 

7. Powiadomid rodziców ofiary i sprawcy. 

8. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.  

9. Delikatnie zebrad podstawowe informację od pokrzywdzonego i przekazad je 

Policji, Rozmowę z ofiarą powinna przeprowadzid osoba tej samej płci. 

10. Określid grupę potencjalnych świadków zdarzenia – przeprowadzid z nimi 

rozmowy wyjaśniające celem zebrania jak największej ilości informacji 

11. Sporządzid notatkę ze zdarzenia i przekazad do dyrektora szkoły. 

12. Zwoład Zespół Wychowawczy w celu określenia kierunku działao wobec ofiary            

i sprawcy. 

(analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii przeciwdziałania 

powstawaniu takich trudnych zachowao). 

 
W przypadku gdy istnieje podejrzenie, iż sprawcą jest jeden z rodziców lub inna osoba dorosła - 
rodziców powiadamia Policja  

 
 
 
 
 



  
 

 
 

OBSZAR : PRZESTĘPCZOŚD 
 

 

   sytuacja zagrożenia :  bójka, pobicie, uderzenie, 
                      naruszenie nietykalności osobistej 
 
 

 

1. Właściwe działania niezwłocznie podejmuje osoba będąca świadkiem zdarzenia lub 

pierwsza poinformowana przez uczniów. 

2. Jak najszybszej rozdzielid bijących się, o ile to możliwe nie używając siły fizycznej. 

W skrajnych przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu osób biorących udział          

w zdarzeniu dopuszczalne jest użycie siły jednak tylko w zakresie niezbędnym dla 

ustąpienia cech zagrażających zdrowiu osób. 

3. Jeżeli to konieczne poszkodowanym udziela się pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

4. Powiadomid szkolną pielęgniarkę, wezwad Pogotowie Ratunkowe. 

5. Powiadomid dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję o ewentualnym 

zawiadomieniu Policji. W takim przypadku dalsze działania podejmuje Policja. 

1) do czasu przyjazdu opiekunów opieką nad dzieckiem sprawuje nauczyciel. 

2) przygotowad na przyjazd Policji informację o zaistniałym zdarzeniu, osobach 

biorących w nim udział (dane osobowe) oraz listę ewentualnych świadków. 

3) po przyjeździe Policji należy dostosowad się do jej poleceo. 

6. Powiadomid rodziców lub prawnych opiekunów uczniów biorących udział w zajściu. 

Wyjaśniane są im okoliczności zdarzenia –  podpisują notatkę ze zdarzenia  

7. Powiadomid wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego. 

8. Na wniosek Dyrektora zwoływany jest apel porządkowy mający wyjaśnid zaistniałą 

sytuację kryzysową na terenie szkoły oraz  następstwa popełnionych czynów 

karalnych. 

9. Sporządzid notatkę służbową związaną ze zdarzeniem i przekazad ja do dyrektora 

szkoły. 

10. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania:  

(analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii przeciwdziałania 

powstawaniu takich trudnych zachowao). 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

OBSZAR : PRZESTĘPCZOŚD 
 

 

       sytuacja zagrożenia : fałszerstwo dokumentów ( zaświadczenie od lekarza,   
legitymacja szkolna, zwolnienie z lekcji) 
 
 

1. Ustalid i potwierdzid rodzaj zdarzenia – działania podejmuje osoba będąca 

świadkiem zdarzenia lub pierwsza poinformowana przez uczniów. 

2. Zabezpieczyd ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem         

(sfałszowany dokument) 

3. Zebrad wśród uczniów, świadków jak największą ilości informacji nt. zdarzenia. 

4. Określid prawdopodobne okoliczności i czas zdarzenia. 

5. Określid potencjalnych sprawców zajścia. 

6. Powiadomid Dyrektora szkoły,  który dokonuje oceny zdarzenia i podejmuje 

decyzję o ewentualnym zawiadomieniu Policji. 

1) przygotowad na przyjazd Policji informacje o zaistniałym zdarzeniu, osobach 

biorących w nim udział (dane osobowe) oraz listę ewentualnych świadków. 

2) po przyjeździe Policji należy dostosowad się do jej poleceo. 

7. Powiadomid rodziców lub prawnych opiekunów sprawców, którzy podpisują oni 

notatkę służbową z rozmowy. 

8. Do czasu przyjazdu opiekunów opieką nad potencjalnym sprawcą sprawuje 

nauczyciel. 

9. Powiadomid wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego. 

10. Sporządzid notatkę służbową związaną ze zdarzeniem i przekazad ja do dyrektora 

szkoły. 

11. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania:  

(analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii przeciwdziałania 

powstawaniu takich trudnych zachowao). 

 

 



  
 

 
 

 

OBSZAR : PRZESTĘPCZOŚD 
 

sytuacja zagrożenia : posiadanie, sprzedaż, udzielanie , propagowanie i rozprowadzanie 
narkotyków lub innych środków psychoaktywnych alkoholu, 
wyrobów tytoniowych nieletnim. 

 

1. Ustalid i potwierdzid rodzaj zdarzenia – działania podejmuje osoba będąca świadkiem 

      zdarzenia lub pierwsza poinformowana przez uczniów. 

2. Jak najszybszej odizolowad podejrzanego lub sprawcę. 

3. W przypadku posiadania przez ucznia podejrzanych przedmiotów (alkoholu, butelek,  

      saszetek z proszkiem) należy w obecności świadka je odebrad 

4. Zebrad wśród uczniów poszkodowanych, świadków jak największą ilości informacji 

     nt. zdarzenia.,  

5. Zabezpieczyd ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem 

      (butelki, saszetki z proszkiem), celem przekazania odpowiednim organom. 

6. Powiadomid Dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję o ewentualnym 

zawiadomieniu 

     Policji. W takim przypadku dalsze działania podejmuje Policja. 

1) przygotowad na przyjazd Policji informacje o zaistniałym zdarzeniu, osobach  

2) biorących w nim udział (dane osobowe) oraz listę ewentualnych świadków. 

3) do czasu przyjazdu opiekunów opieką nad uczniem sprawuje nauczyciel. 

4) po przyjeździe Policji należy dostosowad się do jej poleceo. 

7. W uzasadnionych przypadkach zaleca się zamknięcie szkoły. 

8. W skrajnych przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu osób biorących udział 

      w zajściu (np. pijany lub odurzony narkotykiem uczeo) dopuszczalne jest użycie siły 

      fizycznej jednak tylko w zakresie niezbędnym dla ustąpienia cech zagrażających 

      zdrowiu osób.  

9. Powiadomid wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego. 

10. Powiadomid rodziców lub prawnych opiekunów uczniów biorących udział w zajściu. 

Wyjaśniane są im okoliczności zdarzenia – podpisują oni notatkę z rozmowy  

11. Sporządzid notatkę służbową związaną ze zdarzeniem i przekazad ja do dyrektora 

szkoły. 

12. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania:  

(analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii przeciwdziałania 

powstawaniu takich trudnych zachowao). 

 



  
 

 
 

 

OBSZAR : PRZESTĘPCZOŚD 
 

 

        sytuacja zagrożenia : znęcanie , zastraszanie, zmuszanie, ubliżanie,  
                         groźby. 
 
 

1. Ustalid i potwierdzid rodzaj zdarzenia. 

2. Zabezpieczyd dowody zdarzenia – smsy, maile lub inne ślady mogące naprowadzid 

na ślad sprawcy. 

3. Określid grupę potencjalnych świadków zdarzenia – przeprowadzid z nimi rozmowy 

wyjaśniające celem zebrania jak największej ilości informacji nt. zdarzenia. 

4. Powiadomid Dyrektora szkoły - po wstępnej ocenie zajścia Dyrektor podejmuje 

decyzję o ewentualnym powiadomieniu Policji. W takim przypadku dalsze działania 

podejmuje Policja 

1) przygotowad na przyjazd Policji informacji o zaistniałym zdarzeniu, osobach 

biorących w nim udział (dane osobowe) oraz listę ewentualnych świadków. 

2) wszystkie zebrane informacje mogące służyd ustaleniu sprawcy nie mogą 

byd zatajane - muszą byd przekazane Dyrekcji lub Policji. 

3) do czasu przyjazdu opiekunów opieką nad dzieckiem sprawuje nauczyciel. 

4) po przyjeździe Policji należy dostosowad się do jej poleceo. 

5. Powiadomid wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego 

6. Powiadomid rodziców lub prawnych opiekunów sprawców. 

Wyjaśniane są im okoliczności zdarzenia – podpisują oni notatkę z rozmowy  

7. Sporządzid notatkę służbową związaną ze zdarzeniem i przekazad ją do dyrektora 

szkoły. 

8. Zwoład spotkanie  Zespołu Wychowawczego i wspólnie podjąd dalsze działania:  

(analiza zdarzenia w zespole nauczycieli uczących i opracowanie strategii przeciwdziałania 

powstawaniu takich trudnych zachowao).  


