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PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW  W PRZYPADKACH ZAGROŻEŃ  

w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki 

w Nowym Wiśniczu 

Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1) 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 / oraz 

przepisy wykonawcze w związku z ustawą /. 

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

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

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 

24, poz. 198/. 

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

5) ZARZĄDZENIE NR 590 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 października 2003 r. w 
sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 
demoralizacji i przestępczości nieletnich 

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

z późn. zm./ 

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/ 

TELEFONY ALARMOWE 

999 - Pogotowie Ratunkowe, 

998 - StraŜ PoŜarna, 

997 - Policja, 

Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112  
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1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW 

 

a) Uczeń wagarujący powinien być objęty szczególną obserwacją i indywidualną 

pomocą. Wychowawca klasy  kontaktuje się z rodzicem. 

b) Wychowawcy w trakcie rozmów z uczniami promują korzyści z uczęszczania na 

wszystkie lekcje  

c) Z uczniem posiadającym niską frekwencję wychowawca klasowy zawiera kontrakt 

zobowiązujący ucznia do regularnego uczęszczania do szkoły. Gdy uczeń jest 

niepełnoletni kontrakt zawierany jest w obecności rodzica. 

d) Wychowawca informuje  uczniów i rodziców uczniów, którzy nie ukończyli 18 

roku życia i ich rodziców , iż rodzice mają obowiązek „zapewnienia regularnego 

uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne”.  Dyrektor szkoły ma za zadanie 

poinformować pisemnie samorząd w miejscu zamieszkania ucznia( wójta, 

burmistrza, prezydenta) o niespełnianiu obowiązku nauki , gdy uczeń jest 

nieobecny (nieobecność nieusprawiedliwiona) na co najmniej 50% zajęciach w 

miesiącu.  

W tym drastycznym przypadku rodzicom grozi grzywna. 

e) Nieobecności nieusprawiedliwione mają wpływ na obniżoną ocenę z zachowania 

            f)   Uczeń, któremu ustalono naganną końcoworoczną klasyfikacyjną ocenę            
                  zachowania podlega skreśleniu z listy uczniów (§ 7 ust 11 WSO) 

f) Wychowawcy mają obowiązek systematycznego gromadzenia dokumentacji  
wszystkich działań, by przeciwdziałać niskiej frekwencji (podpisane kontrakty,   
informacje i wystąpienia nauczycieli wpisane do protokołów posiedzeń RP, zapisy 
w dzienniku klasowym i internackim, program wychowawczy i profilaktyczny,  
dokumentację działań profilaktycznych) 
 

2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY MIENIA  

BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ INNEGO UCZNIA LUB SZKOŁY 

a) Poszkodowany uczeń lub nauczyciel zgłasza sprawę dyrektorowi szkoły. 

b) Dyrektor ustala okoliczności. 

c) Poszkodowany uczeń lub dyrektor zgłasza sprawę Policji, bez względu na wartość 

przedmiotu. 

d) Pozostałe czynności związane są z ustaleniami Policji. 

e) W przypadku ustalenia sprawcy, będącego uczniem szkoły, wychowawca otacza go 

obserwacją i w porozumieniu z rodzicami wyznacza dalsze postępowanie 

profilaktyczne. 

f) Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu radę pedagogiczną. 

 

 

 



S t r o n a  | 3 

 

3. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYCIA PRZEMOCY 

FIZYCZNEJ LUB PSYCHICZNEJ WOBEC DRUGIEJ OSOBY, SPOWODOWANIA 

CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU, PRZERABIANIA I PODRABIANIA 

LEGITYMACJI SZKOLNEJ, ZAKŁÓCANIA PORZĄDKU I SPOKOJU 

PUBLICZNEGO(zatrucie pokarmowe lub wziewne, informacja o 

podłożeniu bomby, znalezieniu niezidentyfikowanego przedmiotu, 

przebywania na terenie szkoły niepożądanej osoby) 

a) Powiadomienie dyrektora szkoły – jeśli sytuacja ma miejsce poza godzinami pracy 

powiadomienie telefoniczne (telefon komórkowy podany na RP) 

b) Powiadomienie telefoniczne Policji  lub Sądu Rodzinnego - pisemne ( gdy uczeń 

nie ukończył 18 roku życia) w przypadku: 

- uzyskania informacji n/t udziału ucznia  w grupach przestępczych 

- kradzieży, umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy  

-kradzieży z użyciem lub groźbą użycia przemocy, spowodowania ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, zakłócania porządku i spokoju publicznego 

c) Powiadomienie Sanepidu, jeśli na terenie szkoły nastąpiło zatrucie pokarmowe 

lub wziewne- zadanie  dyrektora 

d) Powiadomienie organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór 

pedagogiczny  o każdym istotnym zdarzeniu naruszającym bezpieczeństwo 

uczniów i pracowników szkoły- zadanie  dyrektora 

e) Po opanowaniu sytuacji dyrektor pisemnie informuje instytucje wymienione w 

pkt c i d o podjętych działaniach . 

Jeśli uczeń jest niepełnoletni Policja może go przesłuchać ,gdy rodzice wyrażą zgodę. Policja 

może ostatecznie przesłuchać nieletniego także, gdy zapewnienie obecności rodziców lub 

opiekuna jest niemożliwe. Przesłuchanie może się odbyć wówczas w obecności nauczyciela 

lub wychowawcy. 
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4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O UŻYCIE 

ALKOHOLU, NARKOTYKÓW I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

 

Nauczycie lub wychowawca, który zauważy, że z jego wychowankiem dzieje się coś niepokojącego, 

najpierw powinien zawiadomić dyrektora szkoły, potem  rodziców i w zależności od sytuacji policję 

lub pogotowie. 

Jeżeli uczeń ma mniej niż 18 lat, nauczyciel na wszystko co zrobi musi  mieć zgodę rodziców. 

a) Jeżeli nauczyciel  lub wychowawca ma podejrzenie, iż uczeń posiada przy 

sobie alkohol lub narkotyki : 

- ma obowiązek zabezpieczyć  dowody przy świadkach , moŜe domagać się okazania zawartości 

torby szkolnej, kieszeni w odzieŜy ucznia, okazania innych przedmiotów mogących mieć 

związek z substancją. Przeszukanie odzieŜy i teczki ucznia moŜliwe jest tylko przez 

policję. Gdy uczeń wyda dobrowolnie substancję, nauczyciel po jej zabezpieczeniu 

przekazuje ją jednostce policji.  

- zgłasza problem dyrektorowi. 

- wzywa policję, by zabezpieczyła narkotyk i informuje rodziców  

- całe zdarzenie dokumentuje notatką wraz z spostrzeŜeniami.  

 

b) Jeżeli  nauczyciel lub wychowawca  podejrzewa, że uczeń bierze narkotyki   

Uczeń ma objawy zbliżone do wymienionych: zmiany nastroju (od euforycznego po stan lęku i paniki), 

zachowania nieadekwatne do sytuacji, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój psychoruchowy, 

przysypianie na lekcji, powolne, bełkotliwe wypowiedzi lub słowotok, przekrwione lub szkliste oczy, 

zwężone lub bardzo rozszerzone źrenice (nie reagujące na światło), opadające powieki. 

-ma obowiązek powiadomić dyrektora, wychowawcę klasy, rodziców 

-wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem i gdy przypuszczenia się potwierdzą  
organizuje spotkanie ( dyrektor, wychowawca, uczeń, rodzic)  na którym  zostaje zawarty kontrakt  
zawierający uzgodnione zasady zachowania ucznia w szkole. 

-w podpisanym przez strony kontrakcie musi istnieć informacja o konsekwencji zerwania kontraktu , 
czyli usunięcia ze szkoły, lub przeniesienia do innej w przypadku ucznia niepełnoletniego 

- nauczyciele zachowują się dyskretnie, by ucznia nie otoczył mit "prześladowanego bohatera". 

Incydenty z narkotykami nie zawsze oznaczają uzależnienie. Musimy wystrzegać  się etykietowania 

ucznia, nazywania go ćpunem, narkomanem itp. 
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b) Jeżeli  nauczyciel lub wychowawca  podejrzewa, że uczeń jest pod 
wpływem środków odurzających: 

1. Winien wystrzegać się  działania  emocjonalnego. 

2. Informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji, telefonicznie, gdy ma miejsce poza godzinami pracy 

dyrektora 

3. Nie może pozostawić  ucznia samego,  musi zapewnić mu opiekę - pod wpływem środka 

odurzającego uczeń może wyrządzić krzywdę sobie lub innym. 

4. Wzywa Pogotowie Ratunkowe i Policję 

5. Zawiadamia rodziców lub opiekunów ucznia. 

c) Jeżeli nauczyciel lub wychowawca uzyska informację, że uczeń 

szkoły używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia 

się w stan odurzenia bądź przejawia zachowania świadczące                    

o demoralizacji , ma obowiązek:  

-przekazać uzyskaną informację dyrektorowi i wychowawcy ucznia.  

-wychowawca klasy wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów ucznia), 

-przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę w rodzicami oraz z uczniem w 

ich obecności.  

-W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. MoŜe 

zaproponować rodzicom skierowanie ucznia do odpowiedniej poradni. 

- gdy napływają wiarygodne informacje o kontynuacji przez ucznia negatywnego 

zachowania, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie  o zaistniałej sytuacji policję i sąd 

rodzinny ( w przypadku ucznia niepełnoletniego).  

d) Jeżeli nauczyciel lub wychowawca uzyska informację, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających, bądź przejawia zachowania świadczące    o 

demoralizacji , ma obowiązek:  

- Powiadomienia dyrektora (telefonicznie, gdy sytuacja zaistniała poza godzinami 

pracy)  i  wychowawcę klasy ( jeśli jest w szkole).  

- Odizolowanie  ucznia od reszty uczniów, z zastrzeżeniem, że ze względu na  
bezpieczeństwo nie może pozostawić go samego, zapewniając ochronę jego życia i 
zdrowia.  
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- Wzywa pogotowie ratunkowe i policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub 
odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.  

          - Zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do                              
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Wychowawca, oddając ucznia w ręce rodziców 
lub prawnych opiekunów, odbiera od nich  pisemne oświadczenie, potwierdzające stan 
dziecka, jak również przejęcie przez nich opieki.  Gdy rodzice/opiekunowie odmawiają 
odebrania ucznia, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby 
zdrowia, albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz po ustaleniu stanu 
zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

- Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia na terenie szkoły pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków, dyrektor ma obowiązek powiadomienia policji bądź sądu 
rodzinnego ( w przypadku ucznia niepełnoletniego).  

           - Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

             wykroczenia z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

            w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić         . 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji 

e) Postępowanie nauczyciela lub wychowawcy wobec ucznia – 

sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Przekazuje sprawcę o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły, 

dyrektorowi pod opiekę. Jeśli zdarzenie miało miejsce w internacie poza 

godzinami pracy dyrektora, sam pilnuje sprawcy. 

4. Powiadamia rodziców ucznia - sprawcy.  

5. Powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest powaŜna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

toŜsamość nie jest znana.  

6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z 

przestępstwa i przekazuje je policji.  

f) Postępowanie nauczyciela lub wychowawcy wobec ucznia 

który stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa 

1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie 

wzywając pogotowie ratunkowe, gdy ofiara doznała obraŜeń.  

2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  
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3. Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia.  

4. Powiadamia policję i w ramach działań pedagogicznych ustala okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia.  

 

g)Procedura postępowania wychowawcy wobec ucznia, który 

sprawia trudności wychowawcze 

1. Nauczyciel, wychowawca klasy ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy 

sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.  

2. Wychowawca klasy podejmuje działania wychowawcze zmierzające do 

eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia.  

3. Wychowawca klasy informuje rodzica o istniejących trudnościach i 

zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica 

do rzetelnej współpracy.  

4. Wychowawca klasy opracowuje plan naprawczy w celu przezwycięŜenia 

trudności ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica lub ucznia, 

jeśli jest pełnoletni.  

5. Dyrektor we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę 

problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.  

6. Wychowawca klasy występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie 

badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując 

rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.  

7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a 

dotyczącego ucznia zagraŜającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel 

postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem 

agresywnym.  

8. Na najbliŜszej konferencji Rady Pedagogicznej wychowawca klasy 

szczegółowo zapoznaje członków Rady o zaistniałym problemie i 

przedstawia podjęte działania.  

 

h)Procedura postępowania nauczyciela lub wychowawcy wobec 

ucznia, który zachowuje się agresywnie 

1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu 

nieodpowiednie zachowanie.  



S t r o n a  | 8 

 

2. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, 

zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem 

na temat przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji 

międzyludzkich,  

3. Zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) 

do szkoły: przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), 

pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, 

społecznego, emocjonalnego  

4. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z 

rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z 

rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania 

dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia.  

5. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagroŜenie dla innych 

uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje 

wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o 

zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji 

ucznia. 

 

         i)Procedura postępowania nauczyciela , wychowawcy,  

             pozostałych pracowników szkoły  w sytuacjach zagrożenia   

            poczucia bezpieczeństwa 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania 

uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:  

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.  

o Rozdzielić uczniów i odizolować sprawcę od ofiary,  

o Zgłosić fakt do wychowawcy klasy , a w przypadku jego nieobecności w 

szkole do dyrektora,  

o Udzielić poszkodowanemu uczniowi pierwszej pomocy, jeŜeli takiej 

wymaga, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę o charakterze ostrzegawczym z uczniem 

bądź uczniami biorącymi udział w zdarzeniu agresywnym celem ustalenia przyczyn 

- konfrontacji zdarzenia.  

3. Wychowawca natychmiast wzywa do szkoły rodziców uczniów (zarówno sprawcy 

jak i ofiary zdarzenia).  
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4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę do dziennika 

bądź teŜ naganę wychowawcy klasy.  

5. Z rozmowy z uczniem i rodzicem wychowawca  sporządza notatkę, którą 

podpisuje zarówno uczeń jaki i rodzic.  

6. W przypadku powaŜnego naruszenia nietykalności osobistej dyrektor szkoły 

zgłasza sprawę agresji fizycznej na policję celem wyciągnięcia konsekwencji 

prawnych wobec agresora. 

   j)Procedura postępowania nauczyciela , wychowawcy,            

      pozostałych pracowników szkoły  w przypadku znalezienia na  

     terenie szkoły podejrzanych lub niebezpiecznych przedmiotów 

1. Pracownik uniemoŜliwia dostęp osób postronnych do znalezionych 

materiałów.  

2. Powiadamia dyrektora szkoły.  

3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie 

szkoły ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą.  

4. Dyrektor powiadamia słuŜby ratownicze (straŜ poŜarną, policję) oraz organ 

prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 
 
KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE ZE SPOŻYWANIA ŚRODKÓW 

ODURZAJĄCYCH 

Uczniowi, któremu zostaje udowodnione spożywanie alkoholu ,środków odurzających lub 
będącemu pod ich wpływem, grożą  kary, zgodne ze Statutem Szkoły i regulaminem 
Internatu.. 

 

 


