
Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję psychoaktywną 

 

1. Nauczyciel zachowuje szczególne  środki ostrożności i zabezpiecza substancję                                  

przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem                     

do czasu przyjazdu policji  

2. Próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo 

znaleziona substancja należy. 

3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków 

odurzających 

 

1. Nauczyciel interweniuje w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, 

itp.)  

2. Uczeń przekazuje tę substancję na żądanie nauczyciela, pokazuje zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących 

podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.  

3. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel interweniujący powiadamia dyrektora szkoły 

oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa 

4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję,                        

która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

5. 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  interweniujący dokumentuje, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

6. Wychowawca klasy lub inna osoba upoważniona przez dyrektora szkoły 

przeprowadza z uczniem w obecności rodziców dziecka rozmowę o złamaniu 

obowiązującego prawa szkolnego. 

7. Uczeń powinien być objęty działaniami profilaktycznymi. 

8. Szkoła udziela  wsparcia o charakterze psychologiczno- pedagogicznym  także 

rodzicom ucznia 

 

 



Procedura postępowania  na wypadek wystąpienia 

Agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali 

1. Agresja fizyczna 

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie                                            

i wyeliminowanie tego zjawiska.  

 Obowiązkiem każdego pracownika szkoły, który zaobserwował atak agresji fizycznej 

lub został o nim poinformowany jest przerwanie tego zachowania.  

 Pracownik szkoły powinien w sposób stanowczy i zdecydowany przekazać 

uczestnikom agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie.  

 Należy mówić dobitnie, głośno, stanowczo, używać krótkich komunikatów.  

 W razie potrzeby należy zadbać o uniemożliwienie dalszego kontaktu miedzy 

uczniami. 

 Należy powiadomić pielęgniarkę szkolną, pedagog i dyrektora szkoły                                 

oraz powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców agresora i ofiary. 

 W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) - pielęgniarka, pedagoga                           

i dyrektora szkoły wzywa natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody 

rodziców. 

 Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości 

udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

 Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice poszkodowanego. 

 Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami obydwu 

stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę. 

 Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 

wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi ludźmi. 

 W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić 

im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić 

działania w podobnych przypadkach.  

 W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z widocznymi skutkami 

pobicia - szkoła kieruje sprawę na Policję, od postępowania której zależą dalsze losy 

sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w statucie 

2. Agresja słowna 

 Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie                                      

i wyeliminowanie tego zjawiska 

 Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora, pedagoga. 

 Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 

wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.  

 Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno. 

 Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia 

okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. 

 O zaistniałym zdarzeniu należy poinformować rodziców uczestników zdarzenia. 

 Pedagog szkolny powinien udzielić pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, 

wskazać, jak należy rodzić sobie w kontaktach z innymi, 



 

 W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również 

świadkowie ataku. Należy przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy, wyjaśnić 

im pojęcie agresji, przypomnieć normy i zasady reagowania na przemoc, ustalić 

działania w podobnych przypadkach. 

 W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa 

ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego 

powiadamiana jest Policja. 

 Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje się konsekwencje 

przewidziane w statucie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia kradzieży 

lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych 

 

1. Działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska winny zostać 

podjęte bezzwłocznie 

2. Osoba, która wykryła kradzież, winna bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

3. Należy przekazać sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły)               

pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły 

4. Należy zabezpieczyć dowody przestępstwa tj. przedmiotów pochodzących z kradzieży 

lub wymuszenia i przekazanie ich Policji 

5. Należy zażądać, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby 

szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz przekazał inne przedmioty budzących 

podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą - w obecności innej osoby,                

np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora lub innego pracownika szkoły  

6. Należy pamiętać, że pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko Policja 

7. We współpracy z pedagogiem szkolnym należy ustalić okoliczności czynu                             

i ewentualnych świadków zdarzenia 

8. Dyrektor szkoły winien wezwać rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy                              

i przeprowadzić rozmowy z uczniem w ich obecności. Należy sporządzić notatkę z tej 

rozmowy podpisaną przez rodziców 

9. Należy powiadomić Policję. 

10. Sprawca winien dokonać zadośćuczynienia poszkodowanemu w kradzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia 

przypadków pedofilii w szkole 

 

Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska. 

1. Po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz pedagoga szkolnego 

2. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających 

uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę policji 

3. Dyrektor szkoły powinien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym 

zagrożeniu 

4. Wychowawcy klas oraz pedagog szkolny powinni podjąć działania profilaktyczne 

wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania 

możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie 

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać 

powiadomieni rodzice ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia czynności 

sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania 

6. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem 

(w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia) 

7.  Dyrektor powinien wezwać do szkoły rodziców ucznia 

8. Wychowawca lub pedagog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę z rodzicami 

ucznia sprawcy na temat zdarzenia 

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia ustali działania z udziałem 

pedagoga i psychologa w celu zapewnienia opieki na uczennicą/uczniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania 

pornografii w szkole przez ucznia 

 

1. W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji                          

o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii w Internecie, w szkole należy 

bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz administratora sieci o zaistniałym 

zdarzeniu 

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały 

materiały pornograficzne, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu 

uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą 

skierowaną wobec tego ucznia przez sprawców zdarzenia 

3. Dyrektor szkoły powinien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu 

pracownikom szkoły 

4. Wychowawca klasy i pedagog szkolny (we wsparciu z psychologiem)  powinni podjąć 

działania profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania zagrożeń, jakie niesie                     

za sobą upublicznianie materiałów o charakterze pornograficznym oraz wskazania 

możliwych konsekwencji tego typu działań 

5. Dyrektor powinien wezwać do szkoły rodziców ucznia, który rozpowszechniał 

materiały pornograficzne 

6. Wychowawca lub pedagog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę z rodzicami 

ucznia- sprawcy na temat zdarzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole    

lub wśród uczniów 

 

1. W przypadku otrzymania informacji o sytuacji, w której uczeń był świadkiem 

czynności mogących mieć znamiona prostytucji, nauczyciel/pracownik przyjmujący 

zawiadomienie powinien powiadomić o zaistniałym wydarzeniu dyrektora szkoły 

2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, uprawia 

nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powiadamia wychowawcę klasy, który powinien wezwać do szkoły rodziców ucznia 

3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika/nauczyciela, że uczeń/uczennica 

świadomie lub nie, dopuszczał się czynności, które mogłyby być uznane                                 

za prostytuowanie się, powinien wezwać do szkoły rodziców ucznia. 

4. Wychowawca powinien przeprowadzić 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 można 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział 

dziecka w programie terapeutycznym 

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

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

Policję (specjalistę ds. nieletnich) 

6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem, 

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

dyrektor szkoły powinien powiadomić sąd rodzinny lub Policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

7. Dyrektor szkoły powinien powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa. 

8. Wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami 

ucznia sprawcy na temat zdarzenia. 

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ustala konieczność podjęcia działań                    

z udziałem psychologa dziecięcego w celu zapewnienia opieki                                                    

nad uczniem/uczennicą, którzy świadomie lub nie dopuszczali się czynności, które 

mogłyby być uznane za prostytuowanie się 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków 

niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę 

klasy i/lub pedagoga szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych 

uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności        

i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą. 

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących 

zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu 

uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą 

skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu 

zachowaniach 

3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje 

o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia 

4. Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego 

zachowań, wychowawca, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informację                           

o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru 

nad nim 

5. Wychowawca może wezwać rodziców ucznia do szkoły i przeprowadzić rozmowę                     

z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie                                         

z dzieckiem. 

6. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie                     

do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia 

wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny                                                        

i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich 

7. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa               

(np. gwałtu), pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim 

powiadomieniu o zajściu rodziców ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, 

która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. Pedagog całe zdarzenie 

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę 

 

 


