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Warszawa, październik 2010 



Opracowano na podstawie 

1) Procedury współpracy policji z Placówkami Oświatowymi. Informator dla nauczycieli. Materiały 
wydane w ramach realizacji programu prewencyjnego Komendy Stołecznej Policji Warszawa 
2008. /www.policja.waw.pl/ 

2) Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych. Poradnik metodyczny dla 
nauczycieli. http://www.kuratorium.lodz.pl/docs/profilakt/Procedury.htm 

  
 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE STOSOWANYCH PROCEDUR 
 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997r. / Dz. U. Nr 78, poz. 483 /. 

2) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20.11.1989r. / Dz. U.  z 1991r., Nr 120, poz. 526/. 

3) Ustawa z dnia 23.04.1964r.- Kodeks Cywilny / Dz. U Nr 16, poz. 93 z późn. zm. /. 

4) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 

r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z późn. zm./ oraz 

przepisy wykonawcze w związku z ustawą /. 

5) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./ 

6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. Nr 179, poz. 1485 /. 

7) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 

8) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 

zm./ 

9) 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 /Dz. U. Nr 26, poz. 226/. 

10) Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi 

sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 

sprawach nieletnich. 

11) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie Placówek 

Opiekuńczo- Wychowawczych / Dz. U Nr 201, poz. 1455/. 

 

 

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody 

czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone 

przez Sędziego Rodzinnego. 

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie Komendanta Głównego 

Policji z dnia 21 października 2003r Karta Nieletniego.  

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

http://www.policja.waw.pl/


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 szkoły i placówki do opracowania, strategii działań 

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem. 

 

 

Zestaw podstawowych procedur: 

 

1. Procedura interwencji w przypadku podejrzeń, że na terenie szkoły 

uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych. 

2. Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa 

alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub wykazuje inne 

zachowania świadczące o demoralizacji poza szkołą. 

3. Procedura w przypadku, gdy na terenie szkoły nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły, znajduje substancję przypominającą narkotyk. 

4. Procedura interwencji w przypadku zachowania ucznia stosującego 

przemoc fizyczną i stwarzającego zagrożenie dla innych osób. 

5. Procedury postępowania w przypadku kradzieży. 

6. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia – ofiary przemocy w 

szkole lub poza nią bądź innego czynu karalnego. 

7. Procedura postępowania wobec ucznia sprawiającego trudności 

wychowawcze. 

8. Procedura interwencji w przypadku podejrzenia o wagary 

9. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy z użyciem 

Internetu oraz telefonu komórkowego. 

10. Procedury postępowania w przypadku zaniedbywania uczniów przez 

rodziców/prawnych opiekunów pod względem zdrowotnym oraz 

zapewniania podstawowych potrzeb życiowych. 

11. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że została 

naruszona godność osobista ucznia przez nauczyciela.  

12. Próba samobójcza ucznia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU PODEJRZEŃ, ŻE NA 

TERENIE SZKOŁY UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH. 

 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę klasy, 

pedagoga/psychologa. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie 

pozostawia go samego, zapewniając ochronę jego zdrowia i  życia. 

3. Wychowawca zawiadamia dyrekcję, sporządza notatkę, którą przekazuje 

koordynatorowi ds. bezpieczeństwa. 

4. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie rodziców ucznia, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

5. Jeżeli rodzice ucznia odmawiają odebrania  dziecka ze szkoły, lub nie ma możliwości 

nawiązania z nimi natychmiastowego kontaktu, dyrektor lub upoważniona przez niego 

osoba powiadamia policję. Decyzje o dalszym postępowaniu z uczniem podejmuje 

policja w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia w szkole pod wpływem alkoholu 

lub substancji psychoaktywnych, dyrektor ma obowiązek powiadomić o tym policję i 

Sąd Rodzinny. 

7. Nauczyciel lub wychowawca podejmujący działania przedstawione powyżej, 

sporządza notatkę służbową i przekazuje ją koordynatorowi ds. bezpieczeństwa. 

 

 

II. PROCEDURA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE 

UCZEŃ SZKOŁY UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH LUB WYKAZUJE INNE ZACHOWANIA 

ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI POZA SZKOŁĄ. 

 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy ucznia. 

2. Wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły, psychologa/pedagoga, sporządza    

krótką notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. bezpieczeństwa.  

3. Pedagog/psycholog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w 

ich obecności. 

4. Pedagog/psycholog zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować skierowanie 

dziecka do odpowiedniej poradni. Z rozmowy przeprowadzonej z rodzicami zostaje 

sporządzona krótka notatka i jest przechowywana w dokumentacji pracy 

wychowawczej.  

5. Jeżeli rodzice/opiekunowie odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania, a 

napływają wiarygodne informacje o demoralizacji ucznia, Dyrektor Szkoły 

powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję i Sąd Rodzinny. 

 

 

 

 

 

 



III. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY NA TERENIE SZKOŁY 

NAUCZYCIEL LUB INNY PRACOWNIK SZKOŁY, ZNAJDUJE 

SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK. 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zachowując środki ostrożności zabezpiecza 

substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem, do czasu przyjazdu policji. 

2. Następnie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły i wzywa policję. 

3. Nauczyciel działając w ramach swoich kompetencji próbuje ustalić do kogo dana 

substancja należy. 

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

5. Z podjętych działań sporządza krótką notatkę, którą przekazuje koordynatorowi ds. 

bezpieczeństwa. 

 

 

IV. PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU ZACHOWANIA 

UCZNIA STOSUJĄCEGO PRZEMOC FIZYCZNĄ I 

STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIE DLA INNYCH OSÓB. 

 

1. Jeżeli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas zajęć lekcyjnych 

prowadzący zajęcia odprowadza ucznia do psychologa/pedagoga szkolnego lub w 

przypadku ich nieobecności do Dyrekcji Szkoły. 

2. Klasa, w której nauczyciel miał zajęcia, na czas jego nieobecności pozostaje pod 

opieką innego nauczyciela lub pracownika szkoły. 

3. Uczeń pozostaje pod opieką osoby, której został powierzony, aż do momentu 

uspokojenia emocji. 

4.  Jeżeli uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie podczas przerwy, nauczyciel 

dyżurujący odprowadza go do wychowawcy/psychologa/pedagoga szkolnego lub 

nauczyciela nie mającego dyżuru. 

5. Uczeń/uczniowie biorący udział w zdarzeniu są odprowadzeni do wolnej sali lub 

gabinetu. 

6. Jeżeli zachodzi potrzeba, udziela się poszkodowanym pierwszej pomocy 

przedmedycznej, w razie konieczności wzywa się pogotowie ratunkowe i 

rodziców/prawnych opiekunów. 

7. Wychowawca/psycholog/pedagog lub nauczyciel podejmujący interwencję, jak 

najszybciej, w miarę możliwości, ustala przebieg wydarzeń i uświadamia 

uczestnikowi/uczestnikom zdarzenia zagrożenia wynikające z zachowań 

zagrażających bezpieczeństwu. 

8. Wychowawca/nauczyciel/pedagog/psycholog bezpośrednio podejmujący interwencję, 

powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrekcję Szkoły i decyduje o sposobie 

powiadomienia rodziców ucznia/prawnych opiekunów. W sprawach poważnych (np. 

rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca, jako główny koordynator działań wobec 

ucznia, zaprasza rodziców/prawnych opiekunów na spotkanie do szkoły i w obecności 

pedagoga/psychologa, przeprowadza rozmowę na temat zaistniałego zdarzenia. W 

trakcie spotkania zostają przedstawione rodzicom/prawnym opiekunom różne metody 

wychowawcze i możliwości wspomagania ucznia w jego problemach. 

9. We współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami podjęte zostają wspólne działania 

skierowane na zapobieganie zachowaniom agresywnym w przyszłości – podpisanie 



kontraktu z zasadami wypracowanymi przez ucznia, rodziców ucznia/prawnych 

opiekunów, wychowawcę, pedagoga/psychologa. 

10. Jeśli nieprawidłowe relacje ucznia z rówieśnikami nadal się utrzymują, wychowawca 

przy współpracy z pedagogiem/psychologiem, w porozumieniu z rodzicami 

dziecka/prawnymi opiekunami, kieruje  ucznia na badania specjalistyczne poza szkołą. 

11. W przypadku powtarzających się zdarzeń, które wskazują na nieskuteczność 

podjętych działań, pedagog, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą, 

kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 

 

 

 

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY. 

1. Uczeń, fakt kradzieży zgłasza wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym, a następnie z ewentualnymi 

świadkami w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

3. Po  ustaleniu okoliczności kradzieży wychowawca powiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów poszkodowanego oraz podejrzanego/sprawcy i odnotowuje ten fakt  

w dokumentacji szkolnej 

4. Wychowawca decyduje, czy o zaistniałym fakcie powiadomić pedagoga/psychologa i 

Dyrektora Szkoły. 

5. Gdy powyższa decyzja wychowawcy będzie pozytywna, obowiązuje procedura taka 

sama, jak w przypadku sprawcy czynu karalnego. 

 

 

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA – 

OFIARY PRZEMOCY W SZKOLE LUB POZA NIĄ BĄDŹ INNEGO 

CZYNU KARALNEGO. 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń stał się ofiarą przemocy ze strony rówieśników 

lub osób dorosłych, nauczyciel/wychowawca/pedagog/psycholog jest zobowiązany do 

udzielenia mu pierwszej pomocy przedmedycznej lub wezwania lekarza, jeśli jest taka 

potrzeba. 

2. Uczniowi, który jest ofiarą przemocy lub zostały naruszone jego prawa zawarte w 

Konwencji Praw Dziecka, należy w miarę możliwości, jak najszybciej zapewnić 

opiekę psychologiczną. 

3. O zaistniałym fakcie wychowawca/nauczyciel/pedagog/psycholog niezwłoczne 

powiadamiają Dyrektora Szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

4. W przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, 

wychowawca/pedagog/psycholog w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły 

powiadamiają policję. W innych przypadkach powiadomienie policji może nastąpić 

później np. w formie pisemnej. 

5. Wychowawca sporządza notatkę opisującą zdarzenie i przekazuje ją koordynatorowi 

ds. bezpieczeństwa. 

6. Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny, w porozumieniu z innymi 

zainteresowanymi osobami, ustalają i wdrażają dalsze działania chroniące ofiarę 

przemocy. 

7. W przypadku potwierdzonych informacji, które wskazują na stosowanie wobec 

dziecka przemocy w domu, pedagog w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i 



wychowawcą, kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną 

dziecka oraz zgłasza zaistniały fakt na policji. 

8. W przypadku powtarzających się zdarzeń przemocy stosowanej przez ucznia wobec 

kolegów oraz nieskuteczności podjętych działań i braku współpracy z rodziną, 

pedagog, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i wychowawcą, kieruje wniosek do 

Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz zgłasza zaistniały fakt na 

policji. 

 

 

VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE. 

  

1. Wychowawca przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

2. O swoich spostrzeżeniach informuje pedagoga szkolnego. 

3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem informuje rodziców/prawnych opiekunów o 

istniejących trudnościach i zapoznaje ich z planem działań podjętych w szkole. 

Jednocześnie zobowiązuje rodziców/ prawnych opiekunów do rzetelnej współpracy. 

4. W razie potrzeby pedagog szkolny proponuje rodzicom/prawnym opiekunom 

skorzystanie z pomocy psychologa szkolnego lub poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w celu uzyskania diagnozy i wskazówek do pracy z dzieckiem. 

5. W przypadku braku zgody rodziców/ prawnych opiekunów na przeprowadzenie badań 

ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych lub też braku wymiernych efektów i 

współpracy wychowawczej, pedagog szkoły kieruje wniosek do Sądu Rejonowego o 

wgląd w sytuację rodziny. 

 

VIII. PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU PODEJRZENIA O 

WAGARY. 

 

1. Wychowawca i pedagog szkolny dokonują systematycznie analizy frekwencji 

uczniów. 

2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka 

najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty nieobecności. 

4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (art.20 Ustawy o Systemie Oświaty z sierpnia 2008r.). 

5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym czasie, 

wychowawca powiadamia o nieobecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

6. Informacja może być przekazana telefonicznie lub poprzez dzienniczek ucznia. W 

przypadku braku kontaktu rodzice/ prawni opiekunowie powiadamiani są listownie.  

7. Rodzice/prawni opiekunowie proszeni są przez wychowawcę, pedagoga o zgłoszenie 

się do szkoły w celu usprawiedliwienia nieobecności. 

8. W przypadku braku współpracy rodzica/prawnego opiekuna podjęte zostają 

następujące działania: 

8.1 Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności poprzez: 

a. wywiad środowiskowy w domu rodzinnym ucznia. 

b. wywiad przeprowadzony przez pracowników Straży Miejskiej. 

c. wywiad przeprowadzony w Ośrodku Pomocy Społecznej, Komendzie Policji. 



8.2 Pedagog szkolny wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami podejmuje wspólne 

działania zaradcze w celu systematycznego realizowania obowiązku szkolnego przez 

ucznia. 

8.3 W sytuacji gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego lub 

przychodzi niesystematycznie, Dyrektor Szkoły może skierować wniosek o wszczęcie 

egzekucji do organu egzekucyjnego. 

8.4 Pedagog szkolny niezwłocznie informuje Sąd Rejonowy i policję o uchylaniu się 

ucznia od obowiązku szkolnego. 

 

 

 

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

PRZEMOCY Z UŻYCIEM INTERNETU ORAZ TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO. 

 

1. Nauczyciel/wychowawca w przypadku podejrzenia, że zostały przy pomocy mediów 

naruszone dobra osobiste ucznia lub pracownika szkoły powiadamia o tym fakcie 

pedagoga/psycholog szkolnego. 

2. Pedagog/psycholog zawiadamia Dyrektora Szkoły. 

3. Pedagog/psycholog zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie ofierze przemocy, jak 

również wspólnie z wychowawcą ustalają okoliczności zdarzenia, sprawców i 

zabezpieczają dowody. 

4. Jeżeli sprawcami przemocy są uczniowie szkoły należy powiadomić rodziców/ 

prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji. 

5. Pedagog przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, informując zainteresowane osoby o 

dalszym postępowaniu i konsekwencjach prawnych. Zobowiązuje ucznia do usunięcia 

materiału ze szkodliwymi treściami. 

6. W sytuacji braku możliwości współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia, 

sprawcy przemocy, pedagog szkolny w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zwraca się 

z prośbą do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodziny.  

7. Jeżeli zostały naruszone dobra osobiste pracownika szkoły przez ucznia, po 

dokładnym przeanalizowaniu sprawy, powiadomieniu Dyrekcji Szkoły, zgłoszeniu 

sprawy na policję, osoba pokrzywdzona ma możliwość dochodzenia swoich praw na 

drodze sądowej. 

8. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany, zawiadamia się 

administratora sieci w celu usunięcia materiałów. 

 

 

X. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZANIEDBYWANIA 

UCZNIÓW PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW POD 

WZGLĘDEM ZDROWOTNYM ORAZ ZAPEWNIANIA 

PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH. 

 

1. Wychowawca rozmawia z uczniem. 

2. Konsultuje się z pielęgniarką szkolną. 

3. Wzywa rodziców/prawnych opiekunów do szkoły. 

4. Odnotowuje fakt rozmowy w dzienniku lekcyjnym lub na karcie kontaktu z 

rodzicami/prawnymi opiekunami, zalecając konieczne działania, co 

rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają podpisem. 



5. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga 

szkoły, który podejmuje odpowiednie działania i następnie informuje o tym 

Dyrektora Szkoły. 

6. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły ponownie wzywa 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia do szkoły. Wskazuje możliwość 

(konieczność pomocy) diagnozy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub u 

lekarza specjalisty. Sporządza notatkę z odbytej rozmowy. 

7. Przy braku współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia Dyrektor Szkoły 

w porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje 

wspierające rodzinę: Sąd Rejonowy, Kuratora Sądowego, policję. 

 

 

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE 

ZOSTAŁA NARUSZONA GODNOŚĆ OSOBISTA UCZNIA PRZEZ 

NAUCZYCIELA.  

 

1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z Karty 

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

wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające. 

2. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi 

rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem/prawnym opiekunem. 

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

osobistej ucznia, Dyrektor Szkoły ma prawo zastosować wobec nauczyciela 

konsekwencje w postaci: 

- upomnienia ustnego, 

- upomnienia pisemnego. 

4. Po czynnościach stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej 

ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani 

zainteresowani. 

5. Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wyjaśniającego 

dokumentowane są protokołem, który zawiera wyjaśnienia uczestników oraz 

stanowisko końcowe. Dokumentacja jest przechowywana przez Dyrektora Szkoły. 

6. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne, potwierdza powtarzające się naruszanie 

godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy 

kolejnym zdarzeniu Dyrektor Szkoły ma obowiązek skierować stosowne 

zawiadomienie do Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

XII. PRÓBA SAMOBÓJCZA UCZNIA. 

 

1. W przypadku podejrzenia o próbę samobójczą podejmowaną na terenie szkoły lub 

poza nią, należy ustalić wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia. 

2. Psycholog/pedagog/wychowawca przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce i nie 

pozostawia go bez opieki, usuwa wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru. 

Powiadamia Dyrekcję Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły wzywa pomoc – pogotowie, policję, straż pożarną, w zależności 

od potrzeby. 

4. Należy zadbać, aby interwencja służb przebiegała dyskretnie. 

5. Należy zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz Wydział Oświaty 

i Wychowania. 



6. Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami 

traumatycznymi np. media, świadkowie. 

7. Należy zapewnić uczniowi długofalową pomoc psychologiczną i poinformować 

rodziców/opiekunów o miejscach, gdzie mogą uzyskać dodatkowe wsparcie. 

 

 

.   

 

Uprawnienia policji: 

1.  Legitymowanie ucznia  

Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez policję!  

Legitymowanie ma na celu przede wszystkim:  

 identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;  

 ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego;  

 wykonanie polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej 

i samorządu terytorialnego;  

 identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub 

wykroczeń;  

 poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i 

wymiarem sprawiedliwości.  

2. Przeszukanie 

 

Na terenie szkoły można dokonać również przeszukania w celu (art. 219 kodeksu 

postępowania karnego):  

 

 znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w 

postępowaniu karnym; 

 wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej.  

3. Przesłuchanie ucznia 

 

Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły: 

 

 jeżeli uczeń nie ukończył 17 lat, a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego, 

przesłuchanie nieletniego powinno odbywać się w obecności rodziców lub opiekuna 

albo obrońcy, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym wypadku 

niemożliwe należy wezwać nauczyciela, przedstawiciela powiatowego centrum 

pomocy rodzinie lub przedstawiciela organizacji społecznej, do których zadań 

statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie 

procesu ich resocjalizacji (art. 39 u.p.n.); 

  ucznia można także przesłuchać w charakterze świadka, przy czym jeżeli osoba 

przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę 

możliwości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub 

faktycznego opiekuna, chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie (art. 

171 § 3 kodeksu postępowania karnego).  



 

4. Zatrzymanie ucznia  

Najdrastyczniejszą sytuacją, jaka może spotkać ucznia w szkole, jest zatrzymanie przez 

policję. Aby jednak ono nastąpiło, musi zaistnieć jedna z wymienionych niżej przesłanek:  

 

 uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także dla mienia (art. 15 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o policji); 

 uczeń w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub znajduje się 

w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych 

osób. 

  

W sytuacji braku kontaktu z rodzicami, pedagog/psycholog/wychowawca zobowiązany 

jest do udania się wraz z dzieckiem na Komendę Policji. 

 

 

 

 

 

 

 


