
 

Wewnątrzszkolne procedury 

postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożeń dzieci aktami 

demoralizacji 
1.Za akty demoralizacji uznaje się następujące sytuacje: 

- palenie papierosów, 

- kradzieże, 

- niszczenie mienia, 

- używanie słów wulgarnych, 

- inna agresja słowna: wyzywanie , zastraszanie(swoimi rodzicami lub starszym 

rodzeństwem), 

- obraźliwe wypowiadanie o rodzinie innego dziecka, 

- grożenie biciem, 

- bicie, 

- kopanie, 

- ciągnięcie za włosy, 

- duszenie, 

- inne postępowanie dające się konkretnie nazwać   i powodujące ból lub poniżanie drugiego 

człowieka ( szarpanie, przewracanie, popychanie), 

- rzucanie w siebie przedmiotami, 

- niszczenie przedmiotów i odzieży, 

- opisywanie na ścianach , bramach, drzwiach itp. wyrazów wulgarnych, 

- wypisywanie i kierowanie do siebie wulgaryzmów i rysunków obscenicznych. 

 

2.W przypadku stwierdzenia aktów agresji przewiduje się następujące procedury: 

1. Powiadomienie wychowawcy klasy. 

2. Wpisanie uwagi do dzienniczka ucznia. 

3. Wpisanie uwagi do dziennika ( data i krótka adnotacja). 

4. Powiadomienie rodzica o dokonanym wpisie, konieczność zajęcia stanowiska w sprawie 

oraz ewentualnym kontrakcie z wychowawcą. 

5. Potwierdzenie wpisu przez rodzica (podpis). 

6. Dalsza procedura uzależniona jest od ustaleń z wychowawcą klasy. 

 

3.W przypadku ponownego zajścia przewiduje się następujące procedury: 

1. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Nagana udzielona na forum klasy. 

3. Pisemne powiadomienie rodziców o udzieleniu nagany. 

4. Zawieszenie w uczestnictwie w hobbistycznych zajęciach pozalekcyjnych (zakaz uczestnictwa 

w dyskotece, wyjazdu do kina, korzystania z internetu itp.) 

5. Zredagowanie przez rodzica i pozostawienie u wychowawcy pisemnego zobowiązania 

dotyczącego postępowania z dzieckiem. 

6. Uczeń może- za ugodą rodziców- wykonać prace porządkowe na rzecz szkoły. Część kary może 

zostać wtedy anulowana. 

 

4.W przypadku braku pozytywnych rezultatów w wyniku podejmowanych działań oraz       

uzasadnionych obaw co do dalszych pozytywnych rozwiązań przewiduje się wystosowanie 

przez dyrektora szkoły pisma do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z prośbą o 

wyrażenie zgody na przeniesienie ucznia . 

 

5.W przypadku stwierdzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń używający wyrobów 

tytoniowych stosuje się następujące procedury: 

1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy. 



2. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem i stosują 

karę regulaminową w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

3. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z rodzicami. 

4. Uczeń, rodzice i wychowawca lub pedagog szkolny podpisują kontrakt. 

5. Wychowawca monitoruje respektowanie postanowień kontraktu. 

6. W przypadku braku poprawy i dalszej demoralizacji dyrektor szkoły informuje sąd ds. 

nieletnich. 

 

6.W razie podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków, trzeba podjąć odpowiednie kroki: 

1. Powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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. Wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia , ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/ opiekunów, których 

zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

5. Przeszukanie przez rodzica w obecności pedagoga ubrania i plecaka ucznia. 

6. Omówienie i ustalenie z rodzicami pracy wychowawczej skierowanej na dziecko. 

7. Zredagowanie i pozostawienie u wychowawcy pisemnego zobowiązania rodzica 

dotyczącego dalszego postępowania z dzieckiem. 

8. Gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji 

decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły. 

9. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, 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 nietrzeźwości (stężenie we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu lub w wydychanym 

powietrzu powyżej o,25mg alkoholu w 1dm
3
) policja może przewieźć ucznia do izby 

wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia ( maksymalnie do 24 godzin).    O zaistniałym fakcie powiadamia się 

rodziców7 opiekunów. 

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

narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym policję lub 

sąd rodzinny. 

 

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

wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1.Nauczyciel z zachowaniem środków ostrożności zabezpiecza substancję przed                  

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem   do czasu 

przyjazdu policji oraz próbuje ustalić, do kogo należy znaleziona substancja. 

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

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

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

przypominającą narkotyk przewiduje się następujące procedury: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

zażądać, 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 wstawiennictwa w szkole. 

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

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły 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. 

Uwaga! 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest: 

- posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

- wprowadzanie do obrotu środków odurzających, 

- udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia, 

- wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

9.W przypadku stwierdzenia wagarów ucznia przewiduje się następujące procedury: 

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej powyżej 7 dni 

wychowawca klasy telefonicznie powiadamia rodziców/ opiekunów ucznia o wagarach. Z 

przeprowadzonej rozmowy sporządza się notatkę w dzienniku lekcyjnym w rubryce 

„Kontakty z rodzicami”. 

2. Jeśli nieobecność trwa dłużej niż 14 dni, wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora 

szkoły i pedagoga. 

3. Dyrektor lub pedagog szkoły wysyła pisemne upomnienie- zawiadomienie do rodziców/ 

opiekunów o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego. 

4. W przypadku niereagowania rodziców/ opiekunów na przedłużające się wagary 

wychowawca wraz z pedagogiem składają wizytę w domu ucznia w asyście straży 

miejskiej. 

5. W przypadku dalszego braku reakcji prawnych rodziców/ opiekunów ucznia dyrektor szkoły 

kieruje wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego do Urzędu Miasta o realizację 

obowiązku szkolnego oraz powiadomienie do sądu rodzinnego. 

 

10.Procedury postępowania w razie podejrzenia , że uczeń przejawia skłonności 

samobójcze: 

1. Jednoznacznie określić rodzaj zdarzenia. 

2. Nie pozostawić ucznia znajdującego się w kryzysie samego i próbować go przeprowadzić 

w bezpieczne , ustronne miejsce. 

3. Zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia. 

4. W razie konieczności wezwać pomoc- pogotowie ratunkowe, policję, straż miejską, a w 

czasie interwencji zadbać, by przebiegła spokojnie i dyskretnie. 

5. Ocenić ryzyko dalszego zagrożenia . 

6. Zawiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, wychowawcę dziecka oraz rodziców. 

7. Chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. z kontaktem z 

mediami. 

 

Uczeń, który podjął próbę samobójczą, bezwzględnie powinien otrzymać konsultację 

psychiatryczną. 

 



11. Ogólne procedury w przypadku nagannych zachowań niezgodnych z regulaminem 

szkoły: 

a) ustne upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy, 

b) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy wobec klasy lub szkoły, wpis do dziennika i 

zeszytu uwag ucznia, 

c) upomnienie dyrektora, 

d) nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów z powiadomieniem rodziców, 

e) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych, 

f) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

g) spotkanie zespołu wychowawczego z uczniem i jego rodzicami, 

h) przeniesienia do równoległej klasy w swojej szkole, 

i) obniżenie oceny z zachowania, 

j) w uzasadnionych przypadkach rażącego łamania postanowień Statutu Szkoły dyrektor szkoły 

może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 

Uczeń ma prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni od daty ukarania poprzez: 

a) ustną prośbę do nauczyciela lub wychowawcy klasy, 

b) ustną lub pisemną prośbę do dyrektora szkoły, 

c) zwrócenie się do samorządu klasowego, szkolnego lub rady pedagogicznej o poręczenie, 

odwołanie w formie pisemnej przekazane zostaje do dyrektora szkoły przez wychowawcę 

klasy. 
 


