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 Niżej opracowane procedury stanowią narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub 

zaskakujące sytuacje wychowawcze. Powinny być one niezwłocznie podejmowane przez 

wszystkie podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.  

 Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole 

zobowiązuje 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 uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują 

działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji  

w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub 

rozprowadzają środki odurzające. W rozporządzeniu §10 zobowiązuje się szkoły i placówki do 

opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec 

dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.  

 Nasza szkoła przyjmuje działania interwencyjne określone przez Krajowy Program 

Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży 

uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku i dostosowuje je do własnych 

warunków. 

 

PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze 

zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.1485 

ze zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu 
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Spis procedur 

A/ Procedury interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali papierosy, 

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

o demoralizacji 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk 

 

B/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia mienia 

I. Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

II. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.. 

III. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia. 

IV. Procedury postępowania w sytuacjach przemocy ze strony uczniów ( powtarzające się  

dręczenie psychiczne i fizyczne, zastraszanie, zjawisko tzw. „fali”, pobicia, wyzywanie, itp. ) 

V. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia przez 

ucznia. 

VI. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia przez nauczyciela. 

 

C/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia lub nagłego 

zachorowania. 

I. Procedura postępowania przy wypadkach uczniów. 

II. Procedura postępowania w sytuacji, gdy dziecko uskarża się na złe samopoczucie. 

 

D/ Procedury interwencyjne dotyczące niespełniania obowiązku szkolnego, zwalniania 

i odbierania ucznia ze szkoły oraz samowolnego opuszczania terenu szkoły przez ucznia 

podczas zajęć szkolnych. 

I. Procedura dotycząca spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów 

II. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego. 

II. Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania. 

III. Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe  

i inne konkursy organizowane przez szkołę 

IV. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych. 
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A/ Procedury interwencyjne wobec dzieci i młodzieży  

zagrożonej uzależnieniem 

 
Procedura postępowania 

w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji1  

 
 
Nauczyciel ma obowiązek: 
 
1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

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

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W 

przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę 

ds. nieletnich). 

5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z 

pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa 

ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 

kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 
 
 
 
 

                                                 
1  Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych –  art.4 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. 
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Procedura postępowania 

 w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych 

 

Nauczyciel ma obowiązek: 

1. Powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego. 

2. Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawiać go 

samego; stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Zawiadomić o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe w przypadku konieczności udzielenia pomocy 

medycznej lub w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia. 

5. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez rodziców lub opiekunów o dalszym 

postępowaniu decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z lekarzem. 

6. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem 

alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje 

powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości2, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin).  

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty 

ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.  

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 431 ust. 1  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy 

tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 
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Procedura postępowania  

 w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk lub inną substancję psychoaktywną 

 

Nauczyciel: 

1. 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 znaleziona 

substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

Procedura postępowania  

 przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk lub inną substancję psychoaktywną 

 
Nauczyciel: 

1. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń 

przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z 

poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i 

wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 

pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzież  

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w 

jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 
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B/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, 

kradzieży i niszczenia mienia 

 
 
Procedura postępowania  

 wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

 
 
1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy. 

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących  

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża  

i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

 
 
Procedura postępowania  

 wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 

1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na 

terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać 

policję - tel.997 lub 112. 
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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 rozmowę 

z uczniem. 

2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez wskazanego przez siebie 

ucznia zawiadamia pedagoga / psychologa / dyrektora / innego nauczyciela  o zaistniałej 

sytuacji. 

3. Zabranie ucznia przez innego pracownika - nauczyciela szkoły. Zaprowadzenie do gabinetu 

pedagoga/psychologa/dyrektora. W przypadku braku takiej możliwości zapewnienie 

bezpieczeństwa pozostałym uczniom  poprzez wyprowadzenie ich z klasy np. do świetlicy 

szkolnej lub czytelni. 

4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia. 

5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji. 

6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna, 

pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie rodziców 

ucznia i (lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego. 

7. Po jednorazowym agresywnym zachowaniu rodzic/ opiekun prawny podpisuje zgodę na 

przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża  bezpieczeństwu 

i/lub zdrowiu  jego i innych uczniów.  

8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji / Pogotowia Ratunkowego 

w  przypadku pojawienia się zachowań agresywnych. 

9. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga/ psychologa 

w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.  

 

W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej 

współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu. 

 

 

 

 

 



 9 

 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia ( bójka, 

pobicie): 

 

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

zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania 

aktu przemocy. 

2. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną 

wszystkim uczestnikom zajścia. Jeśli to możliwe zostaje  przeprowadzona rozmowa 

mająca na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. 

3. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje wychowawcę klasy, który wraz z pedagogiem 

szkolnym przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, uświadamiając mu 

nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawiera z nim umowę dotyczącą poprawy 

zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku poprawy. 

4. Poinformowanie o przebiegu zdarzenia   dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia. 

5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem ( psychologiem) pomaga rodzicom 

w doborze metod wychowawczych. 

6. W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego ucznia, 

pedagog i wychowawca klasy podejmuje współpracę z PP-P i Policją oraz 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka 

wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

7. W sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia innych informowany jest na 

bieżąco dyrektor szkoły, który może uczestniczyć w rozmowach z rodzicami ucznia 

agresywnego. 
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Procedury postępowania w sytuacjach przemocy ze strony uczniów  
(powtarzające się dręczenie psychiczne i fizyczne, zastraszanie, , pobicia, wyzywanie, itp. ) 

 
 

1. W przypadku zgłoszenia przemocy należy zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia, 

przerwać akt agresji lub przemocy.  

2. O sytuacji powiadamia się: wychowawcę, pedagoga/psychologa, dyrektora szkoły.  

3. O sytuacji powiadamia się rodziców sprawców i ofiar.  

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły powiadamia policję.   

5. Wychowawca/pedagog szkolny obejmuje działaniami terapeutycznymi ofiarę przemocy oraz 

grupę lub osobę stosującą przemoc.  

 

 
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia 

mienia przez ucznia. 
 
 

1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia sprawą zajmuje się nauczyciel, 

któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono. 

 

2. Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora 

szkoły oraz prowadzi we współpracy z pedagogiem postępowanie wyjaśniające  

z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia. 

 

3. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia poszkodowanego, 

jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia. 

 

4. W czasie rozmowy rodzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach mających 

na celu wyjaśnienie sprawy. Pedagog szkolny sporządza notatkę o zaistniałym incydencie. 

 

5. W oparciu o Statut Szkoły dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala sankcje wobec ucznia 

i przekazuje rodzicom informacje na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do jego 

dziecka. 

 

6. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza kwotę zgodną  

z aktualnym stanem prawnym, sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana policji. 
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Procedura w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia 

 

 

1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Karty 

Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się 

wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające. 

 

2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę 

wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem (prawnym opiekunem). 

 

3. Włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę klasy. 

 

4. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności 

osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w 

postaci: 

 upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/ 

 upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/. 

 

5. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, ze nie nastąpiło naruszenie godności 

osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani 

zainteresowani. 

 

6. Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego 

dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień stron postępowania. 

 

7. Jeśli postępowanie wewnątrzskzolne potwierdza powtarzające się naruszenie godności 

osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym 

zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do 

rzecznika dyscyplinarnego. 

 

8. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie 

wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie 

obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.  
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C/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia, nagłego zachorowania i konieczności udzielenia 

pierwszej pomocy 

 

Procedura postępowania przy wypadkach uczniów 

 

1. Dyrektor szkoły jest obowiązany: 

a) poinformować uczniów oraz pracowników o konieczności natychmiastowego 

zawiadomienia dyrektora szkoły lub nauczyciela zastępującego dyrektora  

o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę poza jego terenem, 

b) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi, 

c) zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (opiekunów prawnych) 

poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ 

prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę rodziców, 

d) o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym powiadomić 

bezzwłocznie właściwego prokuratora, 

e) zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie 

podejrzenia zatrucia pokarmowego, 

f) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację 

powypadkową, 

g) prowadzić rejestr wypadków uczniów, 

h) jeden raz w roku na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić wyniki analizy 

wypadków uczniów oraz podjętą działalność zapobiegawczą. 

 

2. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o 

wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi  

i zawiadomić natychmiast pielęgniarkę i dyrektora szkoły lub wychowawcę, ewentualnie 

pedagoga szkolnego. 

 

3. Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel jest obowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku do 

czasu ustalenia i przyczyn wypadku. 

a) W przypadku zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem obowiązek 

zabezpieczenia miejsca wypadku spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia. 



 1

3 

b) Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi 

konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu 

niebezpieczeństwu. 

 

4. Dyrektor szkoły jest obowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest 

przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku. 

 

5. W skład zespołu powypadkowego wchodzą: 

a) pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy jako przewodniczący, 

b) szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa, 

c) pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora. 

 

6. W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu 

prowadzącego szkołę, kurator oświaty oraz rady rodziców. 

 

7. Protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku ucznia, zwany dalej „protokołem 

powypadkowym” zatwierdza dyrektor szkoły. W razie pełnienia przez dyrektora szkoły 

bezpośredniej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi, protokół powypadkowy zatwierdza 

organ prowadzący szkołę. 

 

8. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu 

powypadkowego pozostaje w dokumentacji szkoły, a drugi egzemplarz wraz  

z załącznikami szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom (opiekunom prawnym) 

poszkodowanego ucznia lub osobie (placówce) sprawującej nad nim opiekę. Na żądanie 

organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty dyrektor szkoły jest obowiązany przekazać 

im kopię protokołu powypadkowego. 

 

9. W razie zastrzeżeń co do treści protokołu powypadkowego, rodzice (opiekunowie prawni) 

poszkodowanego ucznia lub osoba (placówka) sprawująca nad nim opiekę mogą wystąpić w 

ciągu siedmiu dni od daty otrzymania protokołu, do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem 

o przeprowadzenie kontroli przebiegu postępowania powypadkowego. 

 

10. Organ prowadzący szkołę może zwrócić dyrektorowi szkoły protokół powypadkowy w celu 

jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień albo powołać inny zespół powypadkowy 

w celu ponownego zbadania okoliczności i przyczyn wypadku. 
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Procedura postępowania w przypadku, gdy dziecko uskarża się 

 na złe samopoczucie 

 

 

1. Nauczyciel kontaktuje ucznia z pielęgniarką szkolną (bezpośrednio, poprzez innego ucznia 

lub innego pracownika szkoły). 

 

2. W przypadku braku pielęgniarki nauczyciel kontaktuje się w kolejności  

z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły, innym pracownikiem. 

 

3. Wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor szkoły bądź inny pracownik szkoły zawiadamia 

rodziców lub opiekunów prawnych o złym samopoczuciu dziecka i konieczności odebrania 

go ze szkoły. 

 

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami dziecko pozostaje na terenie szkoły do czasu 

odbioru przez rodzica. 
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D/ Procedury interwencyjne dotyczące niespełniania 

obowiązku szkolnego, zwalniania i odbierania ucznia  

ze szkoły oraz samowolnego opuszczania terenu szkoły przez 

ucznia podczas zajęć szkolnych. 

 
 

Procedura dotycząca spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów 

 

1. Porównanie listy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym dostarczonej z wydziału 

ewidencji ludności Urzędu Gminy w Chybiu z listą uczniów szkoły. Odnotowanie 

nazwisk uczniów odroczonych oraz uczęszczających do innych placówek.  

 

2. Sporządzenie listy uczniów, na początku roku szkolnego, na podstawie informacji z 

sekretariatu (uczniowie z obwodu i z poza). 

 

3. Systematyczna kontrola frekwencji przez nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne, 

adnotacja w dzienniku lub w innej odpowiedniej dokumentacji szkolnej.  

 

4. Comiesięczna kontrola, przy wykonaniu odpowiedniego zestawienia przez 

wychowawcę. Kontrola przez pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły według 

potrzeb.  
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Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku 

szkolnego 

 

 

1. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w terminie określonym w 

kryteriach ocen zachowania. 

 

2. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, 

wychowawca powiadamia o nieobecnościach rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. 

 

3. Informacja powinna być zapisana w dzienniku elektronicznym. Rodzice mogą tez być 

poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. W 

przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) dziecka z wychowawcą (rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach, nie wyraża chęci na spotkanie indywidualne) oraz  

w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca 

zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły. 

 

4. Dyrektor sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez: 

 rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły, w trakcie której informuje 

rodziców (opiekunów) o obowiązujących przepisach prawnych w zakresie 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, w tym o środkach egzekucyjnych, 

 wizytę w domu rodzinnym ucznia w obecności wychowawcy, pedagoga 

szkolnego, pracownika socjalnego, kuratora lub policji). 

 

5. Wychowawca, dyrektor oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze w 

celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia. 

 

6. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, a jego 

nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu 1 miesiąca nauki wynoszą powyżej 50%, 

dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 

egzekucyjnego, jakim jest gmina. 

 

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia pisemnie informuje Sąd 

Rejonowy, Wydział Rodzinny i dla Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku 

szkolnego.  
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Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania 

 

 

1. O zwolnieniu ucznia z lekcji informuje rodzic za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy uczeń jest zwalniany tego samego dnia – wówczas rodzic jest 

zobowiązany do pisemnej prośby. 

 

2. W przypadku prośby pisemnej uczeń musi ją przekazać wychowawcy bądź w przypadku 

jego nieobecności nauczycielowi prowadzącemu lekcję, z której się zwalnia. 

 

3. Wychowawca/nauczyciel dokonuje zwolnienia wpisując uczniowi nieobecność 

usprawiedliwioną na wszystkich lekcjach, z których zwalnia ucznia. 

 

4.  Pisemna prośba rodziców zostaje dołączona do teczki wychowawcy. 

 

 

 W przypadku uczniów posiadających zwolnienie z wychowania fizycznego można zwolnić 

ich do domu tylko na pisemną prośbę rodzica. Jeśli uczeń takiej nie posiada spędza lekcję 

wychowania fizycznego w bibliotece lub w świetlicy szkolnej (na pisemną prośbę rodzica). Jeśli 

uczeń nie przedstawił prośby rodzica o pozwolenie na przebywanie w świetlicy lub bibliotece – 

przebywa w sali gimnastycznej. 
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Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, 

 konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane przez szkołę 

 

 

1. Uczeń, który jest zwolniony na w/w zajęcia ma zaliczoną obecność  

w szkole. 

 

2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie tych zajęć. 

 

3. Nauczyciel sporządza listę uczniów zwolnionych w dwóch egzemplarzach (koniecznie z 

podaniem klasy) i przekazuje dyrektorowi szkoły oraz umieszcza listę na tablicy w pokoju 

nauczycielskim. 

 

4. Nauczyciel wpisuje rodzaj zwolnienia do dziennika. 

 

5. Nauczyciele, po przyjściu do pracy, mają obowiązek zapoznać się  

z ewentualnymi listami uczniów zwolnionych na zawody lub konkursy. 

 

6. Uczniom tym nie wpisują nieobecności, jednak licząc obecność nie wpisuje się ich jako 

obecnych.  

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć lekcyjnych 

 

 

1. Nauczyciel po sprawdzeniu obecności i stwierdzeniu ucieczki ucznia ze szkoły pozostawia 

klasę pod opieką innego nauczyciela i kontaktuje się telefonicznie z rodzicami ucznia 

przekazując im informację o ucieczce. 

 

2. W przypadku braku natychmiastowego kontaktu z rodzicami informacja  

o ucieczce dziecka przekazana jest w możliwie najbliższym terminie. 
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Procedura kontaktów z rodzicami uczniów 

 

1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli  

z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów oraz uwzględnienia ich w działalności 

wychowawczej szkoły zawartej w szkolnym programie wychowawczym. 

 

2. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego  

i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu zebrań z rodzicami. 

 

3. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym 

harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji, ale powinny one 

odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego 

spotkania.  

 

4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie szkoła.  

Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w klasach, a nie na korytarzu 

szkolnym. 

 

5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie 

indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza 

ustalonym harmonogramem. 

 

6. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciele udzielają telefonicznych informacji  

o uczniach korzystając z telefonu służbowego i odnotowując ten fakt w zeszycie 

rozmów telefonicznych oraz w dzienniku lekcyjnym. 

 

7. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem 

na zbiorczej liście obecności w dzienniku lekcyjnym danej klasy. 

 

8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o 

uczniu w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie. 
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9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez 

rodziców/opiekunów kolejno do: 

- nauczyciela, 

- wychowawcy, 

- dyrektora szkoły,  

- rady pedagogicznej, 

- organu nadzorującego szkołę.  

 

10. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w 

trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy 

szkoły z uczniami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


