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I N F O R M A C J E   

O  N A J W A Ż N I E J S Z Y C H  P R O C E D U R A C H  P O S T Ę P O W A N I A   

w  Z S O  N r  7  w  G d a ń s k u  

 

Szczegółowe procedury postępowania nauczycieli w niżej wymienionych sytuacjach, zawarte są między innymi w dokumentach:   

 Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością  

i demoralizacją – Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komendy Głównej Policji - na podstawie modułu Krajowego 

Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów w dniu  

13 stycznia 2004 roku. 

 Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu - Zarządzenie Nr 773/05 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05 lipca 2005 roku 

 Statut szkoły 

 

Lp. Zdarzenie Odpowiedzialny Działanie – co robimy 

1. AGRESJA, PRZEMOC 

 

 

nauczyciel 

wychowawca  

pedagog/ psycholog 

dyrektor szkoły 

 

 Wychowawca (nauczyciel) przeprowadza rozmowę z uczniem, przypomina normy zachowania np. 

kodeks klasy i sankcje za ich łamanie, upomina ucznia. 

 W przypadku poważnego zdarzenia powiadamia rodziców. 

 Wychowawca uczestniczy w mediacjach między sprawcą, a poszkodowanym (jeżeli jest to 

konieczne w obecności rodziców i pedagoga). 

 Sprawca ponosi konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania.  

 W przypadku czynów karalnych lub kiedy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest 

nieznana, należy powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia policję i stosować szczegółowe 

procedury współpracy z policją. 

 W razie potrzeby wychowawca (nauczyciel) udziela ofierze agresji pomocy przedmedyczej. 
 Następnie powiadamia dyrektora szkoły i pielęgniarkę szkolną. 

2. NAGŁE POGORSZENIĘ 

STANU ZDROWIA UCZNIA  
(wypadek) 

nauczyciel 

wychowawca 

pielęgniarka 

 Nauczyciel rozmawia z uczniem - ustala jego stan zdrowia.  

 Udziela pomocy przedmedycznej, wzywa pielęgniarkę szkolną. 

 Pielęgniarka wzywa pogotowie ratunkowe, powiadamia rodziców (jeśli jej nie ma, czynność tę 
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wykonuje nauczyciel obecny przy zdarzeniu). 

 Nauczyciel obecny przy zdarzeniu powiadamia dyrektora szkoły.  

 Jeżeli wymaga tego sytuacja, nauczyciel powiadamia nauczyciela z sąsiedniej sali  

o konieczności zapewnienia opieki uczniom z jego klasy, sam zajmuje się zorganizowaniem 

pomocy poszkodowanemu/choremu uczniowi.  

 Nauczyciel, pełniący opiekę nad obiema klasami, zapewnia bezpośrednią opiekę wszystkim 

uczniom np. gromadzi uczniów w jednym pomieszczeniu. 

3. NAGŁE POGORSZENIE  

STANU ZDROWIA 

NAUCZYCIELA 

 

 

nauczyciel 

pielęgniarka,  

dyrektor 

 Nauczyciel powiadamia, prowadzącego zajęcia w najbliższej sali lekcyjnej nauczyciela,  

o pogorszeniu stanu zdrowia i konieczności zapewnienia opieki uczniom. 

 Nauczyciel udzielający pomocy jest zobowiązany do zapewnienia bezpośredniej opieki wszystkim 

uczniom, np. gromadzi uczniów obu klas w jednym pomieszczeniu. 

 Jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel udzielający pomocy, zapewnia pomoc przedmedyczną 

poszkodowanemu i wzywa pielęgniarkę szkolną .  

 Nauczyciel udzielający pomocy powiadamia dyrektora szkoły. 

 Pielęgniarka udziela pomocy przedmedycznej, wzywa pogotowie. 

4A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEJRZENIE , że na terenie  

szkoły znajduje się  

UCZEŃ POD WPŁYWEM 

ŚRODKÓW 

ODURZAJĄCYCH, 

NARKOTYKÓW, 

ALKOHOLU  

nauczyciel 

wychowawca  

pedagog/ psycholog 

pielęgniarka 

dyrektor szkoły 

 

 Nauczyciel odizolowuje ucznia. Pozostawia klasę pod opieką innego nauczyciela, pedagoga, 

psychologa lub pracownika szkoły oraz opiekuje się uczniem. 

 Udziela pomocy przedmedycznej, powiadamia pielęgniarkę, która wzywa lekarza w celu 

stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

 Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. 

 Nauczyciel powiadamia rodziców, aby niezwłocznie odebrali ucznia ze szkoły celem udzielenia 

pomocy. 

 Jeśli rodzice odmawiają, dyrektor powiadamia policję lub lekarz pogotowia decyduje  

o przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia. 

4B. PODEJRZENIE,  że uczeń 

posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk 

nauczyciel 

wychowawca  

pedagog/ psycholog 

pielęgniarka 

dyrektor szkoły 

 Nauczyciel żąda (w obecności innego nauczyciela), aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję,  

by nie została ona zniszczona lub wyrzucona.  

 Jeżeli uczeń nie chce dobrowolnie przekazać podejrzanej substancji, ani pokazać zawartości teczki, 

kieszeni, nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o tym dyrektora, który wzywa policję  

i rodziców/ opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego.   
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5. INFORMACJA, ŻE UCZEŃ 

UŻYWA ALKOHOLU LUB 

INNYCH ŚRODKÓW 

ODURZAJĄCYCH, wprowadza 

się w stan odurzenia, uprawia 

nierząd lub przejawia inne 

zachowania świadczące  

o demoralizacji (dotyczy uczniów 

poniżej 18 r. życia.) 

wychowawca 

pedagog/ psycholog 

dyrektor  

 Nauczyciel powiadamia wychowawcę. 

 Wychowawca powiadamia pedagoga/ psychologa. 

 Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły. 

 Wychowawca wzywa rodziców. 

 Wychowawca rozmawia z rodzicami i uczniem (jeśli jest to konieczne w obecności pedagoga). 

 Rodzice zostają zobowiązani do wzmożonego nadzoru nad dzieckiem (co tygodniowe spotkania 

indywidualne z pedagogiem lub wychowawcą ). 

 Uczeń zostaje skierowany do udziału w programie terapeutycznym w szkole lub w specjalnej 

placówce. 

 Jeżeli rodzice nie współpracują, demoralizacja się powtarza, dyrektor szkoły powiadamia Sąd 

Rodzinny i Nieletnich lub policję (specjalistę ds. nieletnich).  

Dotyczy uczniów, którzy 

ukończyli 18 r. życia 

wychowawca 

pedagog/ psycholog 

dyrektor 

 Nauczyciel powiadamia wychowawcę. 

 Wychowawca powiadamia pedagoga/ psychologa. 

 Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły. 

 Uczeń zostaje skierowany do udziału w programie terapeutycznym w szkole lub w specjalnej 

placówce. 

 Jeśli uczeń nie współpracuje i demoralizacja się powtarza, dyrektor szkoły powiadamia Sąd i 

policję.  

6. ZNALEZIENIE NA TERENIE 

SZKOŁY SUBSTANCJI 

PRZYPOMINAJĄCYCH 

NARKOTYK 

nauczyciel 

dyrektor 

 Nauczyciel zabezpiecza znalezioną substancję przed dostępem osób niepowołanych. 

 Powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

 Próbuje ustalić, do kogo należała podejrzana substancja. 

 Przekazuje substancję policji. 

7. UCZEŃ ZŁAPANY  

NA PALENIU PAPIEROSÓW 

(dotyczy uczniów,  

poniżej 18 r. życia) 

nauczyciel  

wychowawca 

pedagog 

dyrektor 

 

 Nauczyciel powiadamia wychowawcę i zapisuje fakt w zeszycie uwag (pierwszy raz). 

 Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych. 

 Jeśli uczeń jest ponownie złapany, wychowawca klasy wzywa na rozmowę rodziców/opiekunów 

prawnych, za zgodą których, uczestniczy w obowiązkowych zajęciach profilaktycznych (drugi raz). 

 Jeśli uczeń nadal pali, nie zgłosił się na zajęcia profilaktyczne wychowawca udziela Nagany 

Wychowawcy Klasy (trzeci raz) 

 Jeśli uczeń zostanie złapany po raz kolejny (czwarty), dyrektor szkoły udziela mu karę statutową.  

 Jeśli uczeń nadal pali, dyrektor szkoły kieruje sprawę do Sądu dla Nieletnich z powodu 

demoralizacji ucznia. 
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 Dotyczy uczniów, powyżej 

 18 r. życia 

nauczyciel  

wychowawca 

pedagog 

dyrektor 

 

 Nauczyciel powiadamia wychowawcę i zapisuje fakt w zeszycie uwag (pierwszy raz). 

 Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem. 

 Uczeń ponownie złapany uczestniczy w obowiązkowych zajęciach profilaktycznych (drugi raz). 

 Jeśli uczeń nadal pali, nie zgłosił się na zajęcia profilaktyczne wychowawca udziela Nagany 

Wychowawcy Klasy (trzeci raz) 

 Jeśli uczeń zostanie złapany po raz kolejny (czwarty), dyrektor szkoły udziela mu karę statutową. 

 Jeśli uczeń nadal pali, dyrektor szkoły powiadamia policję.  

8. ABSENCJA, WAGARY  

 

 

 

wychowawca 

pedagog 

dyrektor 

 Wychowawca do 10-tego dnia każdego miesiąca sporządza w dzienniku zestawienie frekwencji. 

 Wychowawca kontaktuje się z rodzicami, jeżeli ucznia nie ma w szkole dłużej niż 3 dni. Informuje 

rodziców  

o ucieczkach z ostatnich lekcji, spóźnieniach i innych godzinach nieobecności. 

 Wychowawca informuje pedagoga, jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż  

18 godzin. 

 Jeżeli nie ma poprawy, dyrektor pisemnie informuje rodziców o konsekwencjach prawnych  

i zawiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich, że uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego. 
 W przypadku ucznia, który skończył 18 r.ż. dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego podejmuje decyzję, zgodnie ze Statutem Szkoły, 

 o skreśleniu z listy uczniów.   
 

9. KRADZIEŻE I INNE 

WYKROCZENIA 

 

 

nauczyciel  

wychowawca, 

pedagog/ 

psycholog, dyrektor 

 Nauczyciel przyjmuje informacje od poszkodowanego. Stara się ustalić sprawcę 

 Nauczyciel przeprowadza rozmowę ze sprawcą. 

 Nauczyciel informuje wychowawcę. 

 Wychowawca powiadamia rodziców. 

 Wychowawca zawiadamia dyrektora, który powiadamia policję.  

10. NISZCZENIE MIENIA 

SZKOLNEGO 

 

 

 

wychowawca, 

pedagog/ 

psycholog, dyrektor 

 

 

 Wychowawca wspólnie z uczniem i jego rodzicem wyjaśnia sprawę i informuje o konsekwencjach 

czynu. 

 Rodzic z uczniem naprawiają szkody lub pokrywają koszty naprawy. 

 Jeżeli niszczenie mienia było celowe, wychowawca wykonuje notatkę służbową i dołącza ją  

do dokumentacji wychowawcy. 

 Wychowawca powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły, który może podjąć decyzję o ukaraniu 

ucznia karą statutową.  

 Jeżeli sytuacja nadal się powtarza, dyrektor szkoły zgłasza policji fakt niszczenia mienia szkolnego 

przez ucznia. 
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11. KŁAMSTWA, OSZUSTWA 

 

 

 

 

wychowawca 

pedagog 

dyrektor 

 Wychowawca rozmawia z uczniem w celu wyjaśnienia sytuacji, ustalenia prawdy. 

 Rozmawia z rodzicami. 

 Wychowawca sporządza krótką notatkę służbową na temat zdarzenia. 

 Informuje  o problemie pedagoga. 

 Jeśli sytuacja się powtarza, powiadamia dyrektora szkoły, który może podjąć decyzję  

o ukaraniu ucznia karą statutową.  

12. ZWALNIANIE UCZNIA  

DO DOMU 

(dotyczy ucznia poniżej  

18 r. życia) 

 

 

wychowawca 

nauczyciel 

 Wychowawca (nauczyciel) zwalnia ucznia z zajęć lekcyjnych, gdy rodzic osobiście odbierze ucznia 

ze szkoły.  

 W szczególnych przypadkach wychowawca może zwolnić ucznia ze szkoły, po wcześniejszym 

ustaleniu z rodzicem terminu i czasu zwolnienia (rodzic składa osobiście pisemną prośbę  

o zwolnienie z datą i czytelnym podpisem).  

Dotyczy ucznia powyżej  

18 r. życia 

wychowawca 

nauczyciel 

 Wychowawca (nauczyciel) zwalnia ucznia z zajęć lekcyjnych, po złożeniu przez niego pisemnego 

oświadczenia.  

 

 

 

 

  

 

                  

              


