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Podstawy prawne stosowanych procedur:

1. Zarządzenie  nr 1619  Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w  sprawie metod
i   form   wykonywania   zadań   przez   policjantów   w   zakresie   przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 ze zmianami/
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U.z 2016 r.

poz. 1654 oraz z 2017 r.  poz. 773 ze zmianami.

1. Procedury postępowanie wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego.

1. Należy powiadomić dyrektora szkoły.

2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

3. Przekazać sprawcę (o ile jest na terenie szkoły i jest znany) dyrektorowi szkoły lub pedagogowi

szkolnemu  pod opiekę.

4. Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia-sprawcy.

5.  Niezwłoczne powiadomić policję,  gdy sprawa jest  poważna (rozbój,  uszkodzenie  ciała,  itp.)  lub

sprawca jest uczniem innej szkoły i jego tożsamość nie jest znana.

6.  Zabezpieczyć  ewentualne  dowody  przestępstwa  lub  przedmioty  pochodzące  z  przestępstwa

i przekazać je policji.

2. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji                       
o wyłudzaniu lub zastraszaniu (od momentu uzyskania informacji)

[ Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu: udział w bójce lub pobiciu,

doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej czynności seksualnej,

znęcanie  się,  naruszenie  nietykalności  cielesnej  funkcjonariusza,  wywieranie  wpływu  na  świadka,

kradzież,  kradzież  z  włamaniem,  rozbój,  kradzież  rozbójnicza,  wymuszenie  rozbójnicze,

przywłaszczenie, oszustwo.]

1.  Osoba będąca  świadkiem lub  posiadająca  informację  o  popełnieniu  ww.  przestępstw  natychmiast

powiadamia wychowawcę klasy,pedagoga i dyrektora szkoły.

2. Wychowawca kasy powiadamia zarówno rodziców/ prawnych opiekunów ucznia poszkodowanego jak

i sprawcy. 

3.  Przeprowadzane są rozmowy ze sprawcą i osobą poszkodowaną w obecności dyrektora szkoły (lub

pedagoga, psychologa, wicedyrektora lub wychowawcy klasy). Spotkania organizuje wychowawca klasy.

3. Odbywają  się  rozmowy  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami  ucznia  poszkodowanego  i  sprawcy

wyłudzenia lub zastraszenia.  Spotkania organizuje wychowawca klasy.  Rozmowy przeprowadzane są

w obecności dyrektora, pedagoga, psychologa lub wicedyrektora.
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5.  Decyzją  dyrektora  szkoły  i  po  konsultacjach  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami  o  wyłudzeniu  lub

zastraszeniu pedagog informuje policję, która w dalszej kolejności prowadzi postępowanie wyjaśniające.

6. Jeśli uczeń objęty jest dozorem kuratora sądowego, pedagog informuje go o przypadkach zastraszania

lub wyłudzania przez ucznia.

7. Osoba poszkodowana, jeśli jest to konieczne, otrzymuje pomoc pedagoga lub psychologa.

3. Procedura postępowania w razie pobicia (od momentu uzyskania informacji)

[ Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu: udział w bójce lub pobiciu,

doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej czynności seksualnej,

znęcanie  się,  naruszenie  nietykalności  cielesnej  funkcjonariusza,  wywieranie  wpływu  na  świadka,

kradzież,  kradzież  z  włamaniem,  rozbój,  kradzież  rozbójnicza,  wymuszenie  rozbójnicze,

przywłaszczenie, oszustwo.]

1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia/grupy uczniów słownie lub, jeśli uczniowie nie

reagują, fizycznie - rozdzielając ich, następnie wyjaśnia przyczyny zdarzenia.

2. Interweniujący powiadamia rodzica ucznia poszkodowanego i odpowiedzialnego za pobicie.

3.  Odbywają  się  rozmowy  z  uczniami  poszkodowanymi  oraz  sprawcami  w  obecności  dyrektora,

psychologa lub pedagoga (spotkania organizuje wychowawca klasy/pedagog).

4.  Odbywają  się  rozmowy  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami  ucznia  poszkodowanego

i  odpowiedzialnego  za  pobicie  w  obecności  dyrektora  (wicedyrektora)  lub  psychologa,  pedagoga

(spotkania organizuje wychowawca klasy).

5. Jeśli to konieczne, nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź wzywa pogotowie.

6. Osoba będąca świadkiem lub posiadająca informację o popełnieniu ww. przestępstw natychmiast

powiadamia dyrektora szkoły.

7.  W szczególnych przypadkach o fakcie pobicia się uczniów powiadomiona zostaje policja,  która

prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające. 

8. Jeśli sprawca zdarzenia objęty jest dozorem kuratorskim, pedagog informuje kuratora o zdarzeniu

9.  Jeśli  wymaga tego sytuacja,  osoba poszkodowana,  sprawca oraz osoby biernie  uczestniczące

w zdarzeniu otrzymują opiekę psychologa szkolnego. 

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

1. Każdy  pracownik  szkoły,  który  podejrzewa  lub  którego  poinformowano,  że  uczeń  dopuścił  się

kradzieży lub zniszczenia mienia natychmiast reaguje i powiadamia o tym pedagoga lub dyrektora

szkoły.
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1.  W  miarę  możliwości  prowadzone  są  działania  wyjaśniające,  nauczyciel/  pedagog  szkolny/

/wicedyrektor ustala okoliczności zdarzenia.  Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo

zażądać,  aby  uczeń  przekazał  mu  skradziony  przedmiot,  pokazał  zawartość  torby  szkolnej  oraz

kieszeni we własnej odzieży. 

[ Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia

– jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.]

2.  Wychowawca  powiadamia  pedagoga  szkolnego  oraz  wzywa  rodziców/opiekunów  prawnych,

przeprowadza  rozmowę  z  uczniem  w  ich  obecności  i  sporządza  notatkę  podpisaną  przez

rodziców/opiekunów prawnych .

3.  W sytuacjach kryzysowych szkoła powiadamia rodziców oraz policję.

4.  Za zniszczenie niszczenie mienia szkolnego przez ucznia wychowawca w porozumieniu z dyrektorem

szkoły ustala dla ucznia karę statutową.

5.  Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa  

Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:

1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie lekarza lub

pielęgniarki szkolnej w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń, 

2. Niezwłocznego powiadomienia wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienia rodziców /prawnych opiekunów ucznia.

4.  Niezwłocznego  wezwania  policji  w  przypadku,  gdy  istnieje  konieczność  profesjonalnego

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i przesłuchania ewentualnych świadków

zdarzenia.

6. Procedura postępowania w sytuacji kiedy nauczyciel/ pracownik obsługi jest
ofiarą przemocy (znieważenie nauczyciela, upokorzenie).

1. Nauczyciel/pracownik obsługi,  który jest ofiarą przemocy ze strony uczniów, nie powinien ukrywać

tego faktu. Powinien ujawnić zdarzenie.

1. Pokrzywdzony  nauczyciel/pracownik  obsługi  rozmawia  z  pedagogiem  /  dyrektorem  o  zaistniałym

zdarzeniu  związanym  z  agresją  uczniów.  Pokrzywdzony  nauczyciel/pracownik  obsługi  sporządza

notatkę służbową.

2. Dyrektor szkoły razem z nauczycielem/pracownikiem obsługi rozmawia z każdym sprawcą przemocy.

Każdy uczeń ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje czyny.

3. Dyrektor wzywa rodziców uczniów i informuje ich o zdarzeniu.

4. Sprawcy zostają ukarani zgodnie ze Statutem Szkoły.

5. Jeśli została naruszona godność nauczyciela/pracownika obsługi i zachodzi podejrzenie, że zostało

złamane prawo, nauczyciel powiadamia policję i może założyć sprawę w sądzie.
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6. Nauczyciel  korzysta  z  ochrony  przewidzianej  dla  funkcjonariuszy  publicznych  na  zasadach

określonych  w Kodeksie Karnym- art.222-224 par. 2 i art.226 KK

7. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, 
które zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób (autoagresja, 
mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i 
nauczycieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, 
środków pirotechnicznych, itp.)

[ Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu Karnego ścigane z urzędu: udział w bójce lub pobiciu,

doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej czynności seksualnej,

znęcanie  się,  naruszenie  nietykalności  cielesnej  funkcjonariusza,  wywieranie  wpływu  na  świadka,

kradzież,  kradzież  z  włamaniem,  rozbój,  kradzież  rozbójnicza,  wymuszenie  rozbójnicze,

przywłaszczenie, oszustwo.]

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia zagrażających jego

bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę,

pedagoga lub psychologa.

1. Wychowawca/nauczyciel informuje pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego i dyrektora szkoły,

sporządza  notatkę  służbową  dotyczącą  zdarzenia.  W  razie  potrzeby  zapewnia  bezpieczeństwo

uczniowi do czasu przekazania go rodzicom.

2.  Wzywa  się  rodziców/prawnych  opiekunów  do  szkoły.  Wspólnie  z  pedagogiem  przeprowadza

rozmowę  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami,  która  powinna  zakończyć  się  ustaleniem  sposobu

dalszego postępowania z uczniem. Sporządza się notatkę służbową.

3. Jeżeli  zachodzi  podejrzenie  popełnienia  przestępstwa,  szkoła  powiadamia  policję,  natomiast  jeśli

analiza  sytuacji  dziecka  wskazuje  na  zaniedbanie  rodziców/prawnych  opiekunów  lub  jego

demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego.

8. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa 
ucznia.

1. Każdy  pracownik  ma  obowiązek  zareagowania  na  jakikolwiek  sygnał  o  ryzyku  zachowania

autodestrukcyjnego  u  ucznia.  W przypadku  zaobserwowania  lub  otrzymania  informacji,  że  uczeń

planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować

o tym dyrektora szkoły.

1. Po  zdiagnozowaniu  sytuacji  zagrożenia,  wychowawca  i  pedagog  szkolny  podejmują  odpowiednie

działania interwencyjne:

- przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn,

kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia;
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- przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły;

- ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychologiczną na terenie

szkoły lub poza nią.

3. W przypadku otrzymania informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego

ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) wychowawca, pedagog szkolny lub psycholog szkolny

oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:

- nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce,

- informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców,

- przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest

sytuacja domowa ucznia - odpowiednim instytucjom (np. policji).

4.  W  przypadku  otrzymania  informacji,  że  uczeń  podjął  próbę  samobójczą  dyrektor  szkoły,

wychowawca, pedagog szkolny  lub psycholog szkolny podejmują następujące działania:

-  jeśli  próba samobójcza ma miejsce w szkole,  wychowawca (nauczyciel,  pracownik)  powiadamia

o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego,

- dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub psycholog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji

i przeprowadzają rozmowę wspierająca z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące

pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

-  jeśli  próba samobójcza ma miejsce w domu,  a rodzice poinformowali  o zajściu  szkołę,  dyrektor

szkoły, pedagog szkolny lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

- o próbie samobójczej dyrektor informuje radę pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia

wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich

nauczycieli,

-  pedagog  szkolny  lub  psycholog  szkolny  planuje  dalsze  działania  mające  na  celu  zapewnienie

uczniowi  bezpieczeństwa  w  szkole,  atmosfery  życzliwości  i  wsparcia  oraz  przekazują  rodzicom

informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno–pedagogicznej poza szkołą,

-  w przypadku śmierci  ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący

i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji,

- psycholog lub pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej

innym uczniom szkoły,

- sytuacja kryzysowa lub traumatyczna wymaga sporządzenia planu działań wspierających.

9. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.

1. W  przypadku  zaobserwowania  lub  otrzymania  informacji,  że  uczennica  jest  w  ciąży,

nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

1. Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych i przeprowadza

rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami/opiekunami prawnymi. Sporządza notatkę z przeprowadzonej

rozmowy.

7



2. W  przypadku  potwierdzenia  informacji,  dyrektor  szkoły  w  porozumieniu  z  rodzicami/opiekunami

prawnymi oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku szkolnego przez uczennicę.

3. Pedagog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich samych z pomocy

psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią.

4. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą w trakcie pobytu

w szkole oraz ewentualnej kontroli w czasie jej przebywania w domu.

5. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie policję i sąd rodzinny (informuje o tym

fakcie rodziców uczennicy).
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