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I. Podstawa prawna: 

 
 
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.z 1982 r. nr 35 
poz. 228 z późniejszymi zmianami oraz Dz. U. z 2018 r.  poz. 969 ) 
 
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 oraz Dz.U. Z 2018 r. poz. 2137, 2244, z 2019r. poz.730) 
 
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 oraz 
Dz.U z 2019 r. poz. 852. Z póź. zm.) 
 
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r poz. 2067z późniejszymi 
zmianami). 
 
5. Zarządzenie  nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada   2010 r. w spawie form i 
metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
 
6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1457,1560, 1669 i 2245 
oraz z 2019r. poz. 730 i 761  z póź. zm.) 
 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

 
8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach 

 

9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 

 
10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych ( Dz.U z 2013 r. poz. 199) 

 
11. Rozporządzenie MEN z dn. 25 sierpnia 2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego( Dz.U poz.1658)   
 
12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U z 2018 r. poz.996, 1000, 1290, 1669 i 
2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761 z póź. zm.) 
 
13. Statut Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 w Piekarach Śląskich oraz WSO. 
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II. Procedury: 
 
1. Założenia:  
 
- działanie w ramach prawa (prawo zewnętrzne i wewnętrzne szkoły),  
- angażowanie osób kompetentnych, 
- wykonywanie przez wszystkich swoich obowiązków,  
- przestrzeganie ustalonych kolejności i form działania,  
- niezakłócanie przebiegu realizacji zadań szkoły.  
 
2. Cele procedur:  
 
- usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły 
w sytuacjach trudnych, 
- zapobieganie zachowaniom niepożądanym i zdarzeniom krytycznym poprzez wskazanie działań 
profilaktycznych, 
- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wobec uczniów szkoły, 
- bezpieczeństwo osób związanych ze szkołą,  
- pomoc w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej. 
 
3. Zadania procedur: 
 
- eliminacja lub zmniejszenie poziomu zagrożenia bezpieczeństwa, 
- umożliwienie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły wykonywania ich obowiązków. 
 
4. Zadania szczegółowe: 

 
- wyeliminowanie wagarów, 
- poprawa jakości kontaktów rówieśniczych w zakresie kultury słowa, 
- wyeliminowanie bójek, jako metod rozwiązywania konfliktów,  
- zapobieganie nałogom, a w szczególności paleniu papierosów i spożywania napojów alkoholowych, 
- poprawa poziomu pracy własnej ucznia (przygotowywanie się do lekcji, odrabianie prac domowych),  
- eliminacja ewentualnych przypadków zażywania narkotyków,  
- ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób niepożądanych i nieuprawnionych,  
- wyeliminowanie ewentualnego rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły,  
- eliminacja niebezpiecznych zachowań uczniów (bieganie po korytarzach szkolnych),  
- poprawa klimatu szkoły,  
- zwiększenie poziomu zaangażowania rodziców w życie szkoły,  
- poprawa frekwencji na wywiadówkach/zebraniach z rodzicami,  
- poprawa wymiany informacji (rzetelność i szybkość) między szkołą a rodzicami. 
 
5. Podmioty procedur: 

 
- zidentyfikowane grupy zagrożenia, 
- uczeń, 
- rodzic,  
- grupa rodziców,  
- wychowawca klasy, 
- grupa wychowawców klasowych, 
- nauczyciel,  
- zespół nauczycieli,  
- rada pedagogiczna, 
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- dyrektor szkoły 
- zespół administracji i obsługi szkoły,  
- rada rodziców,  
- samorząd uczniowski,  
- pedagog szkolny,  
- higienistka szkolna, 
- inspektor BHP.  
 
6. Narzędzia procedur: 
 

- obserwacje,  
- monitoringi,  
- analizy, 
- programy naprawcze, 
- rozmowy,  
- umowy,  
- kontrakty,  
- debaty,  
- komunikaty, 
- nagany i pochwały,  
- uchwały,  
- zarządzenia,  
- nadawanie uprawnień,  
- przekazywanie spraw instytucjom zewnętrznym.  
 
7. Warunki skutecznego wykonywania procedur: 
 
Zastosowanie procedur w sytuacjach trudnych wychowawczo wymaga: 
 
- dobrego rozpoznania zdarzenia (problemu), 
- pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, 
- prawidłowego rozpoznania motywów postępowania. 
 
W tych działaniach wspierają nauczycieli ( w zależności od potrzeb) pedagog szkolny, 
nadzór pedagogiczny, pracownicy policji, sądu ds. rodziny i nieletnich, kuratorzy sądowi, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, MOPR, MOPS. 
 
Skuteczności stosowania procedur wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem 
rodzinnym ucznia, przy wykorzystaniu następujących metod: 
 
- zebrania klasowe integracyjne, 
- poruszanie trudnych kwestii na lekcjach wychowawczych, 
- zebrania/wywiadówki z rodzicami, 
- spotkania indywidualne ucznia z wychowawcą/dyrektorem szkoły/pedagogiem szkolnym, 
- spotkania indywidualne rodzica/opiekuna prawnego z wychowawcą/dyrektorem 
szkoły/pedagogiem szkolnym, 

-odnotowanie kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi, 
- pisemne przekazanie informacji o zachowaniu dziecka i otrzymywanie odpowiedzi zwrotnej 
rodziców/opiekunów prawnych, 
- natychmiastowy kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym po zdarzeniu drogą telefoniczną,  
- kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym pocztą elektroniczną, 
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- wezwania listowne i telefoniczne rodzica lub opiekuna prawnego, 
- udział rodziców w imprezach (tj. akademiach, wycieczkach, dyskotekach, uroczystościach, itp.) 
szkolnych,  
- udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły. 
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III. Procedura postępowania ucznia będącego świadkiem działania niepożądanego. 
 
W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego 
zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na 
terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu najbliżej znajdującej się osobie 
dorosłej: 
- nauczycielowi,  
- wychowawcy, 
- dyrektorowi szkoły, 
- pracownikowi szkoły. 
 
W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek bezwzględnie podporządkować się do 
poleceń wszystkich pracowników szkoły. 
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IV. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne (w tym również 
agresji słownej) wobec innego ucznia/nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły. 
 
1. Nauczyciel, świadek agresywnego zachowania przerywa zdecydowanie i stanowczo negatywne 
zachowanie sprawcy wobec ofiary, nie wdając się w dyskusję. Rozdziela strony ustalając granice: nie 
dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie, jako osoby interweniującej. W razie potrzeby prosi 
o pomoc innego nauczyciela/pracownika niepedagogicznego szkoły. Następnie odbywa rozmowę z 
uczniem, zwracając uwagę na jego niewłaściwe zachowanie. 

2. Powiadamia wychowawcę klasy lub w razie jego nieobecności, pedagoga szkolnego o 
zdarzeniu. 
3. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności świadków 
zdarzenia mającą na celu wyjaśnienie sytuacji, uświadomienie sprawcy nieodpowiedniego 
zachowania i poinformowanie go o konsekwencjach w postaci kary zgodnej ze statutem szkoły. 
4. Wychowawca lub pedagog sporządza notatkę (w zeszycie korespondencji, w dokumentacji 
pedagoga) zawierającą opis zdarzenia, dane sprawy i ofiary oraz innych osób uczestniczących w 
zdarzeniu. 
5. Wychowawca lub pedagog informuje rodziców/opiekunów prawnych sprawy i ofiary o zajściu i 
formach podjętej interwencji (wpis do dzienniczka ucznia, wpis do zeszytu uwag, telefon do 
rodziców). 
6. Jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych 
okolicznościach. 
7. Rodzice potwierdzają podpisem zawiadomienia i informacje o agresywnym zachowaniu ucznia 
w dzienniczku i zeszycie uwag. 
8. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia: 
 
- wychowawca lub pedagog niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej 
sytuacji zapraszając ich na rozmowę do szkoły,  
- wychowawca lub pedagog podejmuje rozmowę z rodzicami i uczniem informując o ewentualnych 
skutkach braku zmiany zachowania (sporządza odpowiedni zapis w dokumentacji, m.in. sporządzona 
zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/ prawnych opiekunów 
ucznia), 
- wychowawca lub pedagog zbiera/powołuje (za zgodą dyrektora szkoły) zespół wychowawców lub 
interdyscyplinarny w celu roztoczenia opieki nad dzieckiem i ustalenia planu działania, wychowawca, 
pedagog, uczeń i rodzice podpisują kontrakt zawierający plan działania mający na celu poprawę 
zachowania ucznia, 
- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i 
statutu,  
- uczeń otrzymuje nieodpowiednią ocenę z zachowania, 
- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowany o zaistniałych okolicznościach. 
 
9. W przypadku utrzymywania się nadal agresywnego zachowania u ucznia pedagog/wychowawca 
klasy sugeruje rodzicom przebadanie ucznia w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu 
ustalenia przyczyn agresywnego zachowania. 
10. Po dostarczeniu przez rodziców opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej powołany 
uprzednio zespół specjalistycznej opieki nad dzieckiem pracuje z uczniem zgodnie z zaleceniami. 
11. W przypadku odmowy wykonania badań, bądź braku wskazań poradni po wykonanych badaniach 
oraz braku zmiany zachowania ucznia, pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem 
szkoły powiadamia policję w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej. 
12. Jeżeli zdarzenia niepożądane powtarzają się z udziałem ucznia oraz w przypadku rażących 
zaniedbań ze stronty rodziców/opiekunów prawnych lub ich niewydolności wychowawczej pedagog 
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szkolny w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły kieruje pismo na policję lub do sądu 
rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania. 
 
13. Jeżeli zdarzenie powtarza się mimo wszystko nadal, szkoła występuje do sądu rodzinnego o 
zaostrzenie środków, do skierowania do ośrodka wychowawczego włącznie, a do kuratora oświaty 
kieruje wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakcie 
tym informuje się rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 
14. W przypadku szczególnie drastycznych zachowań agresywnych zagrażających demoralizacją 
uczniów, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia, dyrektor szkoły w porozumieniu z zespołem 
specjalistycznej opieki nad dzieckiem natychmiast powiadamia policję/sąd rodzinny z pominięciem 
wyżej omawianej procedury. O fakcie tym informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 
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V. Procedura postępowania wobec ucznia/pracownika szkoły, który stał się ofiarą czynu karalnego. 
 
1. Nauczyciel/pracownik szkoły powinien udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej) jeżeli stan 
ofiary tego wymaga. 
2. Nauczyciel/pracownik szkoły powinien wezwać higienistkę szkolną lub pogotowie ratunkowe w 
przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń. 
3. Nauczyciel/pracownik szkoły powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 
4. Dyrektor szkoły lub wychowawca klasowy powinien powiadomić rodziców/opiekunów prawnych 

ucznia. W rozmowie powinien podać zwięzły opis zdarzenia, aktualny stan fizyczny i psychiczny 
ofiary, działania, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia.  
5. Rodzice/opiekunowie prawni muszą osobiście odebrać dziecko ze szkoły.  
6. Dyrektor szkoły wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 
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VI. Procedura postępowania w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy 

czynu karalnego przebywającego na terenie szkoły. 

 
1. Nauczyciel/pracownik powinien niezwłocznie o zaistniałym fakcie poinformować dyrektora szkoły. 
2. Funkcjonariusz policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową.  
3. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia 
własnej dokumentacji.  
4. Policjant informuje dyrektora szkoły o przyczynie zatrzymania ucznia.  
5. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje 
wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze 
sprawą, np. przesłuchanie, okazanie.  
6. Policja informuje rodziców nieletniego o wykonywanych czynnościach i zobowiązuje ich do 
przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji celem uczestniczenia w czynnościach.  
7. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach względem ich 
dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informacje 
i przesyła do miejsca ich zamieszkania.  
8. Jeżeli rodzice nie mogą uczestniczyć w przesłuchaniach nieletniego, dyrektor wyznacza 
nauczyciela/pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w 
szkole lub w jednostce policji.  
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VII. Procedura postępowania w przypadku trudnych sytuacji wychowawczych. 
 
1. Ustalenie przez nauczyciela i wychowawcę klasy na początku roku szkolnego 
sposobów komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami uwzględniających 
udostępnienie niezbędnych danych dotyczących miejsca pobytu i pracy rodziców/opiekunów 
prawnych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresów e-mail. 
2. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na 
początku roku szkolnego.  
3. Powiadomienie i kontakt (telefoniczne, osobiste, pisemne, e-mail) przez wychowawcę, pedagoga, 
dyrektora (z zachowaniem obowiązującej w szkole drogi służbowej) rodziców/prawnych opiekunów o 
trudnych sytuacjach wychowawczych. 
5. Wychowawca przy współpracy z pedagogiem (zgłoszenie problemów wychowawczych pedagogowi 
szkolnemu odbywa się w formie ustnej lub pisemnej) sporządza kontrakt, w którym zawarte są 
zobowiązania dotyczące ucznia. Kontrakt następnie zostaje przedstawiony do zaakceptowania i 
podpisania rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. Kontrakt może również posłużyć do opracowania  
planu naprawczego w celu przezwyciężenia trudności ucznia. 
6. Wychowawca informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem 
działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.  
7. Odnotowanie faktu powiadomienia rodziców /prawnych opiekunów ucznia w dzienniku lekcyjnym, 
w rubryce „kontakty wychowawcy z rodzicami”. 
8. Objęcie opieką i wsparciem pedagogicznym i psychologicznym ucznia i jego rodziców/prawnych 
opiekunów. 
9. Wychowawca lub pedagog występuje do rodzica zgłaszając potrzebę przeprowadzenia badań w 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej 
edukacji ucznia.  
10.  W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia 
zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą 
postępowania z uczniem agresywnym.  
11. W szczególnie trudnych wychowawczo sytuacjach (brak możliwości ustalenia miejsca pobytu 
rodziców/prawnych opiekunów, brak całkowitego zainteresowania losem dziecka, rodzic pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, itp.) dyrektor, lub pedagog wnioskują do 
instytucji (uprawnionych z mocy prawa) o wsparcie lub przejęcie opieki nad uczniem. 
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VIII. Procedura postepowania w przypadku stwierdzenia kradzieży przez ucznia. 
 
1. Nauczyciel otrzymując informację o kradzieży odbywa rozmowę z uczniem, zwracając uwagę na 
jego niewłaściwe zachowanie. Następnie przekazuje informację do wychowawcy klasy lub pedagoga 
szkolnego. 
2. Nauczyciel, wychowawca lub pedagog ustala okoliczności kradzieży przez ucznia. 
3. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 
4. Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych sprawcy. Po rozmowie, sporządzenie notatki o 
zaistniałym incydencie, którą podpisują rodzice/opiekunowie prawni. 
5. Zobowiązanie sprawcy do oddania skradzionej rzeczy, ewentualnie pokrycie kosztów 
skradzionego przedmiotu. 
6. W oparciu o statut szkoły wychowawca/pedagog/dyrektor szkoły ustala sankcje wobec ucznia i 
przekazuje rodzicom informacje na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do ucznia. 
7. Wpisanie z zachowania oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy. 
8. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadamia się policję. 
9. Dalszy tok postępowania prowadzi policja. 
10. W przypadku nagminnie powtarzającej się sytuacji kradzieży z udziałem tego samego ucznia 
dyrektor szkoły natychmiast powiadamia policję z pominięciem wyżej omawianej procedury. O fakcie 
tym informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 
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IX. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego lub cudzej 
własności. 
 
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi 
dewastację mienia przez ucznia przerywa niepożądane działanie, powstrzymując sprawców. W razie 
potrzeby prosi o pomoc innego nauczyciela/pracownika niepedagogicznego szkoły. Następnie 
odbywa rozmowę z uczniem, zwracając uwagę na jego niewłaściwe zachowanie. 
2. Powiadomienie o fakcie wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły. 
3. Wychowawca lub pedagog sporządza notatkę na temat zdarzenia. 
4. W przypadku braku sprawców podejmuje się próbę ich ustalenia/poszukuje się ewentualnych 
świadków zdarzenia. 
5. W przypadku złapania sprawców (niebudzącego wątpliwości ustalenia sprawcy) wezwanie 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia będącego sprawcą dewastacji. Odpowiedzialność za 
wyrządzoną szkodę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia. 
5. Dokonanie oszacowania wartości szkody w obecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 
6. W uzasadnionych przypadkach (np. duża wartość zniszczonego mienia) dyrektor szkoły 
powiadamia policję. 
7. Wpisanie z zachowania oceny nieodpowiedniej lub nagannej przez wychowawcę klasy. 
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X. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia elektronicznego w szkole. 
 
W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego (lub innego urządzenia elektronicznego z 
możliwością nagrywania/filmowania np. tablet) niezgodnie z zasadami przyjętymi w statucie szkoły 
(korzystanie z telefonu podczas lekcji, filmowanie, nagrywanie, fotografowanie innych osób bez ich 
zgody, itp.) pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi urządzenie(po wcześniejszym jego 
wyłączeniu, wyjęciu karty SIM). Zatrzymane w depozycie urządzenie (tj. w sekretariacie szkoły) może 
odebrać jedynie rodzic/prawny opiekun. 
 
1. Telefon/urządzenie elektroniczne przekazuje się bezpośrednio do sekretariatu szkoły z danymi 
ucznia, któremu został on odebrany. 
2. Powiadomienie wychowawcy klasy o zaistniałym zdarzeniu. 
2. Rozmowa wychowawcy klasy z uczniem. 
3. Dokonanie zapisu w dzienniku lekcyjnym. 
4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu/urządzenia elektronicznego, wezwanie pedagoga 
lub dyrektora szkoły. 
5. W przypadku nagminnych incydentów z udziałem tego samego ucznia dyrektor szkoły udziela 
nagany, a wychowawca klasy wpisuje z zachowania ocenę nieodpowiednią. 
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XI. Procedura postępowania w przypadku ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji 
(wulgaryzmy, głośne rozmowy, brak reakcji na uwagi i polecenia nauczyciela). 
 
1. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania 
problemu.  
2. Wpisanie uwagi odnośnie zachowania ucznia do dziennika lekcyjnego (ewentualne przekazanie 
informacji dla rodziców/opiekunów prawnych o zachowaniu w zeszycie ucznia). 
3. Jeżeli zachowanie pojedynczego lub kilku uczniów nadal nie pozwala na normalną realizację zajęć, 
wysyła on przedstawiciela trójki klasowej z informacją do pedagoga szkolnego, a w przypadku jego 
nieobecności w miejscu urzędowania, do sekretariatu szkoły. Sekretariat niezwłocznie informuje 
dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.  
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika 
niepedagogicznego, który jest zobowiązany takiej pomocy udzielić.  
5. Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się w miejsce wskazane przez nauczyciela i ustalenia 
sprawców zakłócenia, a w razie konieczności wyprowadzenia sprawców do innego pomieszczenia, w 
tym do pokoju pedagoga lub gabinetu dyrektora.  
6. Pedagog szkolny przeprowadza z uczniem (uczniami) rozmowę dyscyplinującą i ustala 
konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego czynu.  
7. Jeżeli czyn ucznia był poważnym naruszeniem szkolnych zasad, wychowawca na wniosek pedagoga 
powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o jego zachowaniu.  
8. Jeżeli uczeń rażąco złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa 
rodziców/opiekunów prawnych do natychmiastowego przybycia do szkoły.  
9. Jeżeli nie zaistniała konieczność powiadomienia pedagoga szkolnego, nauczyciel prowadzący 
zajęcia powiadamia wychowawcę klasy po ich odbyciu o zaistniałym zdarzeniu. 
10. Wychowawca odbywa rozmowę z uczniem/uczniami. 
11. W przypadku powtarzającego się nagminnie incydentu wychowawca opracowuje plan naprawczy 
w celu przezwyciężenia trudności ucznia. 
12. Wychowawca informuje rodzica/opiekuna prawnego o istniejących trudnościach i zapoznaje go 
ze swoim planem działań wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica/opiekuna prawnego do 
rzetelnej współpracy. 
13. W przypadku braku reakcji ze strony rodzica/opiekuna prawnego wychowawca powiadamia 
pedagoga szkolnego i dyrektora. 
14. Zastosowanie wobec ucznia konsekwencji zgodnych z statutem szkoły (dyrektor szkoły udziela 
nagany, a wychowawca klasy wpisuje z zachowania ocenę nieodpowiednią). 
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XII. Procedura w przypadku nagminnego spóźniania się ucznia na lekcje lub inne zajęcia szkolne. 
 
1. Rozmowa wychowawcy z uczniem (w celu poznania przyczyn spóźniania się i ustaleniu sposobów 
eliminacji spóźnień). 
2. Zawiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o nagminnym spóźnianiu ucznia na lekcje. 
3. Dokonanie zapisu zdarzeń w dzienniku lekcyjnym. 
4. W przypadku nadal zaistniałego problemu wezwanie rodziców/prawnych opiekunów ucznia na 
spotkanie w obecności wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego w celu ustalenia działań 
eliminujących spóźnienia. 
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XIII. Procedura postępowania gdy uczeń samowolnie opuści świetlicę szkolną.  
 
 
Nauczyciel wychowawca świetlicy powinien podjąć następujące kroki: 
 
1. Ocenia przyczynę ewentualnej nieobecności ucznia na świetlicy. 
2. Natychmiast zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym zdarzeniu. 
3. Sporządza notatkę w dzienniku zajęć. 
4. W powtarzających się sytuacjach informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 
5. Pedagog szkolny ustala miejsce pobytu dziecka w czasie nieobecności na świetlicy. 
6. Wychowawca świetlicy w przypadku łamania regulaminu świetlicy ustala sankcje 
wobec ucznia zgodnie z statutem szkoły i regulaminem świetlicy. 
7. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia deklaracji, w której zawarta jest 
umowa odnośnie odbioru dziecka ze świetlicy. Po zakończonych zajęciach dzieci samodzielnie 
wracają do domu, lub są odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych. W chwili, gdy w danym 
dniu po dziecko nikt się nie zgłosi, a czas pracy świetlicy został zakończony, nauczyciel dzwoni do 
rodziców/opiekunów prawnych. Jeżeli rodzice mimo wszystko nie odbierają dziecka, lub nie można 
się z nimi skontaktować, wychowawca może powiadomić policję o zaistniałej sytuacji, w celu 
przekazania ucznia do izby dziecka. Przed powiadomieniem policji należy zgłosić problem 
dyrektorowi szkoły, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi szkolnemu. 
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XIV. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego 
(wagarującego, opuszczającego samowolnie szkołę). 
 
 
1. Nauczyciel systematycznie nadzoruje frekwencję uczniów zgodnie z prawem wewnętrznym szkoły. 
2. Odnotowuje każdą nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych.  
3. Usprawiedliwienie nieobecności uczniów w wieku do 18 lat musi być dokonywane wyłącznie przez 
rodziców/opiekunów prawnych. 
4. Usprawiedliwienia w dzienniku lekcyjnym dokonuje wyłącznie wychowawca klasy. 
5. Usprawiedliwienie jednodniowej nieobecności może być przedstawione ustnie lub pisemnie.  
6. W przypadku dłuższej nieobecności warunkiem usprawiedliwienia jest pismo, ze względu na 
konieczność załączenia go do dokumentacji szkolnej. 
7. Każda nieobecność (nawet jednogodzinna) powinna być poprzedzona telefonem od 
rodziców/opiekunów prawnych lub oświadczeniem na piśmie usprawiedliwiającym. 
8. Zgodnie z statutem szkoły i WSO nieobecność ucznia należy usprawiedliwić do 7 dni od powrotu do 
szkoły, a spóźnienia w bieżącym dniu, lub najpóźniej następnym (telefonicznie, pisemnie, drogą 
mailową, lub ustnie przez rodziców). W przypadku nagminnych nieusprawiedliwionych spóźnień 
stosuje się konieczną procedurę. 
9.Nie stosuje się usprawiedliwień nieobecności przypadających w różnych dniach miesiąca, 
pojedynczych godzin (tzw. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności).  
10. W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje 
w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną. 
11. Brak usprawiedliwienia ze strony rodziców/opiekunów prawnych, lub brak reakcji na telefon ze 
szkoły może być podstawą nieusprawiedliwienia nieobecności w szkole. 
12. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca 
powiadamia pedagoga szkolnego.  
13. Pedagog szkolny podejmuje próbę nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami 
ucznia. Informacja może być przekazana telefonicznie, listownie, drogą mailową lub osobiście – fakt 
ten należy odnotować w dokumentacji pedagoga; rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się 
do szkoły w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka. 
14. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez:  
 
- rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły,  
- wywiad w domu rodzinnym ucznia, we współpracy z wychowawcą, pracownikami socjalnymi 
MOPR/MOPS lub kuratorem sądowym/policjantem – inspektorem ds. nieletnich.  
 
15. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze w celu 
regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia.  
16. W przypadku braku współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami, a wychowawcą dotyczącej 
długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach (brak kontaktu telefonicznego i 
osobistego: rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkanie 
indywidualne, nie odbiera telefonów i informacji na piśmie) rodzic otrzymuje przesłaną listem 
poleconym informację od dyrektora szkoły zawierającą:  
 
- stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego,  
- wezwanie do osobistego stawienia się w szkole i wyjaśnienia zaistniałej nieobecności dziecka,  
- nakaz posyłania dziecka do szkoły w wyznaczonym terminie,  
- informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym. 
 
17. W przypadku, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły 
kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego. Środkiem egzekucji 
administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna.  
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18. W przypadku, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły 
kieruje powiadamia Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich, gdy obserwuje się brak współpracy 
rodziców w rozwiązaniu tego problemu lub gdy szkoła wykorzysta wszelkie dostępne środki 
oddziaływań wychowawczych i nie przyniosą one oczekiwanego rezultatu. Może również, w trosce o 
bezpieczeństwo ucznia- zawiadomić policję o niespełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego oraz 
braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami - z prośbą o ustalenie miejsca pobytu dziecka. 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
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XV. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na 
terenie szkoły (nóż, żyletka, kastet, kij, pałka, łańcuch, zapalniczka, zapałki, środki pirotechniczne, 
itp.). 
 
1. Nauczyciel/pracownik szkoły, która stwierdza posiadanie niebezpiecznego przedmiotu u ucznia, 
nakłania go do oddania przedmiotu. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności 
przeszukania odzieży, ani plecaka/torby/teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 
policji. 
2. Informuje ucznia o konsekwencjach przewidzianych w statucie szkoły (nagana dyrektora szkoły, 
obniżenie zachowania) 
4. Powiadamia wychowawcę klasy i dyrektora szkoły. 
5. Wychowawca klasy powiadamia o zaistniałym incydencie rodziców/prawnych opiekunów, 
obligując ich do osobistego odebrania przedmiotu z depozytu (sekretariatu) 
6. Wychowawca sporządza notatkę służbową. 
 
W przypadku odmowy przez ucznia oddania niebezpiecznego przedmiotu: 
 
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciel zobligowany jest do odizolowania ucznia, jeżeli 
użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych. 
2. Powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 
3. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym wzywa rodziców/prawnych 
opiekunów ucznia. 
4. Dyrektor szkoły powiadamia policję. 
5. Policja przeprowadza rewizję ucznia w obecności rodziców/prawnych opiekunów. 
6. Pedagog szkolny powiadamia kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką. 
7. Pedagog lub wychowawca klasy sporządza notatkę służbową. 
8. Wychowawca klasy wpisuje ocenę nieodpowiednią lub naganną. 
9. Dyrektor szkoły udziela nagany uczniowi. 
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XVI. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia wyrobów tytoniowych lub 
ich palenia na terenie szkoły. 
 
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog szkolny) ma prawo zażądać, aby uczeń 
przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (w odzieży). Nauczyciel nie 
ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani plecaka/torby/teczki ucznia 
– jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 
2. Nauczyciel zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by sprawca uporządkował miejsce zdarzenia. 
3. Przeprowadza rozmowę wstępną z uczniem (nauczyciel interweniujący), przekazuje sprawę 
wychowawcy klasowemu lub pedagogowi. 
4. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem i stosuje karę 
regulaminową w porozumieniu z dyrektorem szkoły (obniżenie zachowania, nagana dyrektora szkoły) 
5. Wychowawca klasy lub pedagog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia 
i przekazuje im informację o paleniu papierosów przez dziecko. Przeprowadza rozmowę z uczniem w 
ich obecności. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do 
nadzoru nad dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic/opiekun 
prawny dziecka. 
6. Wychowawca monitoruje respektowanie obietnicy niepowtarzania przez ucznia incydentu. 
7. W przypadku nasilenia się zjawiska, wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora 
szkoły. 
8. Pedagog szkolny odbywa rozmowę z uczniem w obecności rodziców/opiekunów prawnych, 
wspólnie z nimi ustalając plan wyeliminowania problemu, z sugestią odwyku włącznie.  
9. W przypadku dalszego braku poprawy i dalszej demoralizacji, dyrektor szkoły informuje sąd do 
spraw nieletnich.  
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XVII. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających/psychotropowych. 
 
1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest powiadomić o swoich podejrzeniach 
wychowawcę klasy i 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. Wezwać pomoc medyczną w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 
udzielenia pomocy medycznej.  
4. Niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych, 
których zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły.  
5. Gdy rodzice 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 i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  
6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice/opiekunowie prawni 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 policja może przywieźć ucznia do izby wytrzeźwień albo do 
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia. O fakcie 
umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów prawnych oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie 
ukończył 18 lat.  
7. Zaistniałe zdarzenie należy odnotować w dokumentach (dziennik, notatka służbowa) 
8. Po incydencie wychowawca klasowy i pedagog monitorują zachowanie ucznia. 
9. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły ustala sankcje w 
stosunku do ucznia w oparciu o statut szkoły (obniżenie zachowania, nagana dyrektora szkoły) i 
przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym pisemnie lub ustnie informację na temat wyciągniętych w 
stosunku do ucznia konsekwencji. 
10. Wychowawca klasowy lub pedagog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów) ucznia i 
przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 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 w programie terapeutycznym. 
11. W przypadku gdy, rodzice odmówią współpracy lub nie zainteresują się dostatecznie sytuacją 
dziecka, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia 
(spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających/psychotropowych) , dyrektor 
szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny i policję (specjalistę do spraw nieletnich). 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
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XVIII. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 
przypominającą wyglądem narkotyk. 
 
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności i zabezpiecza substancję przed dostępem 
do niej niepowołanych osób oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 
2. O ile to możliwe, próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych) do kogo znaleziona 
substancja należy. 
3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 
4. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i 
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
5. Zaistniałe zdarzenie należy odnotować w dokumentach (dziennik, notatka służbowa) 
6. W przypadku, gdy udaje się ustalić właściciela podejrzanej substancji i okazuje się ona 
niedozwolona, sprawę przekazuje się pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy. 
7. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły ustala sankcje w 
stosunku do ucznia w oparciu o statut szkoły (obniżenie zachowania, nagana dyrektora szkoły) i 
przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym pisemnie lub ustnie informację na temat wyciągniętych w 
stosunku do ucznia konsekwencji. 
8. Wychowawca klasowy lub pedagog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów) ucznia i 
przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 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 w programie terapeutycznym. 
9. Po incydencie wychowawca klasowy i pedagog monitorują zachowanie ucznia. 
10. W przypadku, gdy rodzice odmówią współpracy lub nie zainteresują się dostatecznie sytuacją 
dziecka, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przynoszeniu przez ucznia do szkoły 
narkotyków/podejrzanych substancji i/lub handlu nimi, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd 
rodzinny i policję (specjalistę do spraw nieletnich). 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
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XIX. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiadana 
substancję przypominającą narkotyk i/lub handluje nią. 
 
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog szkolny) ma prawo zażądać, aby uczeń 
przekazał 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 wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani 
plecaka/torby/teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów 
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się. 
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo żądań, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania 
zawartości torby szkolnej, 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 przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, 
uczeń nabył substancję. 
5. Zaistniałe zdarzenie należy odnotować w dokumentach (dziennik, notatka służbowa) 
6. W przypadku, gdy podejrzana substancja okazuje się narkotykiem lub inną niedozwoloną używką 
sprawę przekazuje się pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy. 
7. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły ustala sankcje w 
stosunku do ucznia w oparciu o statut szkoły (obniżenie zachowania, nagana dyrektora szkoły) i 
przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym pisemnie lub ustnie informację na temat wyciągniętych w 
stosunku do ucznia konsekwencji. 
8. Wychowawca klasowy lub pedagog wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów) ucznia i 
przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 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 w programie terapeutycznym. 
9. Po incydencie wychowawca klasowy i pedagog monitorują zachowanie ucznia. 
10. W przypadku, gdy, rodzice odmówią współpracy lub nie zainteresują się dostatecznie sytuacją 
dziecka, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przynoszeniu przez ucznia do szkoły 
narkotyków/podejrzanych substancji i/lub handlu nimi, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd 
rodzinny i policję (specjalistę do spraw nieletnich). 
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
 


