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wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 2/19/20 z dnia 2.09.2019 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA  BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 IM. JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU 

Podstawy prawne:  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2003, nr 6, poz. 69 ze zm.) 

 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu 

 

I. Zadania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów (wyciąg ze statutu). 

II. Zadania uczniów i rodziców związane z bezpieczeństwem (wyciąg ze statutu). 

III. Procedura zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole:  

 Sprawowanie opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych  

i pozalekcyjnych 

 Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego 

 Udzielanie pierwszej pomocy  

 Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją  

i przestępczością (przemoc, alkohol, substancje odurzające) 

 Działania wobec ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji. 
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I. Zadania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów (wyciąg ze statutu). 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzial-

ny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów  

(Statut § 57.1) 

2. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy: 

 przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów, procedur i zasad dotyczących 

bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, 

 natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

i rodziców, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

 niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów, 

 reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie szkoły poprzez zwrócenie się 

o podanie celu pobytu i zawiadomienie dyrektora szkoły o fakcie przebywania na te-

renie szkoły takich osób, 

 pełnienie dyżurów według harmonogramu ustalonego przez wicedyrektora szkoły, 

 nieopuszczanie grupy uczniów przebywających pod jego opieką - wyjście nauczyciela 

w czasie zajęć lub dyżuru jest możliwe tylko za zgodą dyrektora, który zapewni opiekę 

nad grupą, 

 zapewnienie opieki każdemu uczniowi z grupy osobiście lub przez innego nauczyciela, 

 posiadanie pełnej informacji dotyczącej uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje re-

ligii, zajęcia wychowania do życia w rodzinie, zwolnionych z lekcji wychowania fi-

zycznego oraz tych, którzy uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, świetlicę szkolną, 

 posiadanie oświadczeń od rodziców wskazujących osobę odbierającą ze szkoły 

uczniów klas I-III lub stwierdzających ich samodzielny powrót do domu, 

 dopilnowanie odebrania po zakończonych zajęciach uczniów klas I-III przez osobę 

wskazaną przez rodzica w wyżej wymienionym oświadczeniu,  

 sprawdzenie czy wszyscy uczniowie klas I-III po skończonych zajęciach lekcyjnych 

opuścili teren szkoły, a w przypadku, gdy uczeń nie zostanie odebrany przez osobę do-

rosłą, skontaktowanie się z rodzicami lub przekazanie ucznia pod opiekę innego nau-

czyciela, 
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 monitorowanie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia pod względem bez-

piecznych warunków nauki i pracy i natychmiastowe powiadomienie o usterkach dy-

rektora lub pracowników obsługi, 

 zapoznanie uczniów z regulaminami pomieszczeń, szczególnie tych o zwiększonym 

ryzyku (boisko, sala gimnastyczna, pracownie przedmiotowe) (Statut § 57.3) 

3. Pracownicy administracji i obsługi wypełniają zadania związane z zapewnieniem bezpie-

czeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 

 przestrzegają obowiązujące w szkole przepisy i procedury, zasady dotyczące bezpie-

czeństwa uczniów w szkole i poza nią, 

 niezwłocznie reagują na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów  

i rodziców, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, 

 niezwłocznie zawiadamiają dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów, 

 reagują na osoby postronne przebywające na terenie szkoły poprzez zwrócenie się  

o podanie celu pobytu i zawiadomienie dyrektora szkoły o fakcie przebywania na te-

renie szkoły osób postronnych, 

  monitorują wejście do szkoły, 

 wyznaczeni pracownicy kontrolują w czasie lekcji korytarze, toalety i inne pomiesz-

czenia i natychmiast usuwają ewentualne usterki lub odpowiednio zabezpieczają te 

miejsca, 

 wyznaczeni pracownicy w sezonie letnim kontrolują stan techniczny boiska szkolnego 

i terenu rekreacyjnego i natychmiast usuwają ewentualne usterki lub odpowiednio za-

bezpieczają te miejsca, 

 zamykają pomieszczenia gospodarcze w sposób uniemożliwiający wejście osób nieu-

poważnionych (Statut § 54) 
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II. Zadania uczniów i rodziców związane z bezpieczeństwem (wyciąg ze statutu) 

Zadania ucznia: 

1. Uczeń jest zobowiązany do: 

 systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 

 właściwego zachowywania się w trakcie zajęć edukacyjnych poprzez zachowywanie 

należytej uwagi, nie rozmawianie z innymi uczniami, zabierania głosu tylko po upo-

ważnieniu go przez nauczyciela, 

 nieopuszczania terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela, 

 przebywania na terenie szkoły zgodnie z planem zajęć dydaktycznych i zajęć pozalekcyj-

nych, 

 przebywania w bibliotece szkolnej lub pod opieką wychowawcy w czasie lekcji religii, 

wychowania do życia w rodzinie, na które uczeń nie uczęszcza, 

 kulturalnego zachowania się na terenie szkoły wg zasad savoir-vivre’u, właściwego 

zachowania się wobec nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników, co oznacza za-

kaz używania wszelkiej agresji słownej, fizycznej i gestów, 

 korzystania z szatni szkolnej zgodnie z jej regulaminem, 

 dbania o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych – za szkody wyrządzone 

przez ucznia odpowiadają jego rodzice, 

 przestrzegania obowiązujących w szkole warunków korzystania z telefonów komór-

kowych oraz nie przynoszenia do szkoły urządzeń elektronicznych, 

 chronienia własnego życia i zdrowia oraz przestrzegania zasad higieny, 

 punktualnego i regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze; w przypadku spóźnienia uczeń zobowiązany jest do wejścia do klasy, 

w której ma lekcję, 

 przebywania w bibliotece szkolnej w przerwie między lekcjami, a zajęciami pozalekcyj-

nymi, 

 nie przynoszenia do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych i zagrażających bez-

pieczeństwu i zakłócających spokój, 

 poznania i przestrzegania ustanowionych norm szkolnych oraz obowiązków zawartych 

w statucie szkoły, regulaminach i procedurach szkolnych (Statut § 67) 

Zadania rodzica: 

2. Rodzic jest zobowiązany do:  
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 udziału w zebraniach z rodzicami, a w celu uzyskania szczegółowych informacji  

o dziecku wskazany jest kontakt indywidualny z wychowawcą lub nauczycielami  

w godzinach ich dyżuru pedagogicznego 

 usprawiedliwiania w formie pisemnej lub ustnej (w klasach I-III) nieobecności dziec-

ka w szkole w ciągu 5 dni od daty powrotu dziecka do szkoły. Po upływie tego termi-

nu usprawiedliwienia nie będą honorowane, a nieobecności będą traktowane jako nie-

usprawiedliwione. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia może być 

również zaświadczenie lekarskie. 

 powiadomienia szkoły w terminie do 5 dni o przewidywanej dacie powrotu dziecka do 

szkoły w przypadku jego długotrwałej choroby, pobytu w szpitalu lub leczenia sanatoryj-

nego. 

3. Rodzice bez wyraźnej konieczności nie powinni nadużywać prawa do pozostawiania 

dziecka w domu. W przypadkach stwierdzenia takich sytuacji nauczyciel może prosić rodzica 

o usprawiedliwienia potwierdzone przez lekarza. 

4. Rodzice zobowiązani są do zadbania, aby dziecko nadrobiło zaległości wynikające z ab-

sencji. 

5. W przypadkach przewidywanej długotrwałej nieobecności rodziców są oni zobowiązani do 

zgłoszenia tego faktu w szkole i przedstawienia osoby pełniącej opiekę nad dzieckiem.  

6. W sytuacjach konfliktowych rodzice rozpoczynają rozwiązywanie problemu od rozmowy  

z wychowawcą lub nauczycielem uczącym. (Statut § 72.2 – 73.5) 
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III. Procedura zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole 

• Sprawowanie opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalek-

cyjnych 

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić, czy warunki w niej panują-

ce są bezpieczne. Szczególnej uwagi wymaga stan okien, elementów instalacji elektrycz-

nej oraz mebli. 

2. Jeśli sala lekcyjna nie spełnia warunków bezpieczeństwa, nauczyciel zgłasza ten fakt dy-

rekcji szkoły i przeprowadza zajęcia z uczniami w innym pomieszczeniu. 

3. Nauczyciel sprawdza oświetlenie i temperaturę w sali i dba o jej przewietrzenie. 

4. Nauczyciel dba o to, aby uczniowie zajmowali odpowiednie do swojego wzrostu ławki i 

krzesła. Numer stanowiska pracy ucznia wpisany jest w dzienniku lekcyjnym. Odległość 

pierwszej ławki od tablicy powinna wynosić 2 metry. 

5. Każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji i odpowiada za ich fak-

tyczne pozostawanie na zajęciach. 

6. Nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć i ustala zasady korzystania z sali. Przed rozpoczę-

ciem lekcji opisuje jej przebieg i informuje o ewentualnych środkach ostrożności koniecz-

nych do zapewnienia bezpieczeństwa. 

7. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez nadzoru.  

8. Nauczyciel zezwala potrzebującym uczniom na skorzystanie z toalety zwalniając ich z 

zajęć pojedynczo.  

9. Nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać wyznaczonych godzin trwania lekcji respektu-

jąc prawo uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.  

10. W pracowni i sali gimnastycznej są wywieszone regulaminy określające zasady bezpie-

czeństwa. Nauczyciele zapoznają uczniów z zapisami regulaminów na początku roku 

szkolnego i przypominają je na bieżąco, w miarę potrzeb.  

11. W sali gimnastycznej nauczyciel prowadzący zajęcia: 

˗ sprawdza stan sprzętu sportowego oraz strój uczniów przed rozpoczęciem zajęć,  

˗ dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów 

˗ dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów 

˗ asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach 
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• Powinności nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego. 

1. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeń-

stwa pożarowego.  

2. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów ze szkolnym regulaminem przeciwpożarowym, a 

także: 

 zasadami postępowania w razie zauważenia ognia 

 sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia  

 z umieszczonymi na każdej kondygnacji planami ewakuacyjnymi i oznakowaniem 

dróg ewakuacyjnych 

 zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami   
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• Udzielanie pierwszej pomocy 

1. Każdy pracownik szkoły jest przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do udzielania pierwszej pomocy. 

3. W szkole rozmieszczone są apteczki pierwszej pomocy wraz z instrukcją jej udzielania:  

w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizyczne-

go, gabinecie pielęgniarki szkolnej, portierni, świetlicy szkolnej i sali gimnastycznej i infor-

matycznej. 

4. W apteczkach pierwszej pomocy zamieszcza się listę osób wyznaczonych do koordynowa-

nia wszystkich czynności związanych z pomocą przedmedyczną. 

5. W przypadku podejrzenia choroby ucznia niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy 

przedlekarskiej (gorączka, kaszel itp.) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia 

powiadamia rodziców ucznia i informuje o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Ucznia 

z problemami zdrowotnymi oddaje pod opiekę pielęgniarki szkolnej, a pod jej nieobecność - 

do sekretariatu.   

6. Wyznaczona przez dyrektora osoba pod nieobecność pielęgniarki szkolnej organizuje opie-

ką dla ucznia np. poprzez powiadomienie rodziców, wezwanie pomocy medycznej, wezwanie 

kompetentnych pracowników szkoły (dysponującymi wykształceniem medycznym lub prze-

szkoleniem w zakresie pomocy przedmedycznej). 

7. W przypadku nagłego poważnego pogorszenia stanu zdrowia wzywane jest pogotowie ra-

tunkowe. Uczeń zostaje powierzony opiece personelu medycznego karetki i do czasu poja-

wienia się rodziców towarzyszy mu wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

8. Poszkodowanemu nie podaje się środków farmakologicznych ani nie poddaje się innym 

inwazyjnym czynnościom medycznym. 

9. Każde podanie uczniom leków w szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) od-

bywa się na pisemne życzenie jego rodziców. Rodzice przedstawiają zaświadczenie lekarskie 

określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. W takim przypadku 

odpowiedzialność za podanie leku przyjmuje wychowawca. 

10. Uczniowie z cukrzycą mają możliwość w każdym czasie sprawdzić poziom cukru i w ra-

zie potrzeby przyjąć jedzenie i picie lub insulinę. 
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• Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestęp-

czością (przemoc, alkohol, substancje odurzające) 

1. W przypadku uzyskania informacji, że dziecko jest ofiarą przemocy, w tym zaniedbywania, 

że rodzice lub prawni opiekunowie uzależnieni są od alkoholu, narkotyków lub przejawiają za-

chowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych, należy podjąć następujące kroki: 

 przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 

 wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły 

 rozpoczęcie procedury założenia ,,Niebieskiej Karty” 

 poinformować pisemnie sąd rodzinny oraz właściwy ośrodek pomocy społecznej z 

prośbą o wgląd w sytuację rodzinną oraz przekazać zgromadzone dokumenty 

 objąć ucznia pracą wychowawczą oraz współpracować z organizacjami specjalistycz-

nymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kry-

zysowej) 

 współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami, dokumentować pracę.  

2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurza-

jących bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien 

podjąć następujące kroki: 

 Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

 Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. 

 Wychowawca przeprowadza 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 może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do 

specjalistycznej placówki w celu uczestniczenia w programie terapeutycznym. 

 Jeżeli rodzic odmawia współpracy lub nie stawia się do szkoły, a nadal z wiarygod-

nych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szko-

ły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

 W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wy-

chowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem, 

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

tor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.  
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Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły niezwłocznie 

zawiadamia o tym prokuratora lub policję. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

 powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy 

 odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawić 

go samego; stworzyć warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie 

 wezwać do szkoły pogotowie w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej 

 powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły 

Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewie-

zieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariu-

szom policji, decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w poro-

zumieniu z dyrektorem szkoły. 

 dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swo-

im zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych 

osób 

 jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły powia-

damia o tym policję 

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

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

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - o tym fakcie powiadamiana jest poli-

cja, w której kompetencji leży dalszy tok postępowania 

4. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wy-

glądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

 zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym ich zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbu-
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je (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znale-

ziona substancja należy 

 powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję 

 po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia 

5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypo-

minającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

 powiadamia dyrektora szkoły  

 powiadamia rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa 

 w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda, aby uczeń 

przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni, ewentual-

nie 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. 

 gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokaza-

nia zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję 

 jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpiecze-

niu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji 

Nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zda-

rzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

6. W przypadku: 

 bójki kilku osób, pobicia, naruszenia nietykalności cielesnej dziecka przez rówieśnika 

lub dorosłego, 

 znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej przez dziecko lub dorosłego, 

 kradzieży (w tym włamanie oraz kradzieży z użyciem przemocy), 

 znęcania psychicznego, zastraszania, zmuszania do określonego zachowania wbrew 

woli, gróźb, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom, 

 zniszczenia mienia, wandalizmu, 

 fałszowania dokumentów, w tym dokumentów szkolnych 

należy podjąć następujące kroki: 
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1) Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie (przerwać akt 

agresji, w miarę możliwości ująć sprawców), zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentual-

nie przedmioty związane ze zdarzeniem, w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy. 

2) Powiadomić wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły. 

3) W uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe, policję lub inne służby 

specjalistyczne. 

4) Powiadomić rodziców sprawców i ofiar (w przypadku podejrzenia, iż sprawcą lub współ-

sprawcą jest jedno z rodziców albo zachodzi podejrzenie, że w miejscu zamieszkania 

znajdują się przedmioty pochodzące z przestępstwa bądź posiadanie których jest zabro-

nione, rodziców lub prawnych opiekunów powiadamia policja, a nie szkoła, pieczę nad 

dzieckiem sprawuje nauczyciel, po przyjeździe policji należy dostosować się do poleceń 

funkcjonariuszy). 

5) W przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia (nauczyciel nie ma 

prawa dokonać przeszukania). 
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• Działania wobec ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji. 

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem na osobności  

 - NAUCZYCIEL UCZĄCY 

2. Poinformowanie wychowawcy o problemach 

 - NAUCZYCIEL UCZĄCY 

3. Poinformowanie rodziców 

 - WYCHOWAWCA 

4. Określenie problemu - diagnoza sytuacji  

 - WYCHOWAWCA I PEDAGOG SZKOLNY 

5. Narada wychowawcza z udziałem nauczycieli uczących w klasie, pedagoga, wicedyrekto-

ra - ustalenie planu działań, strategii kierowania zachowaniem trudnego ucznia 

 - WICEDYREKTOR I PEDAGOG 

6. Powtórna diagnoza z wykorzystaniem obserwacji lekcji, ankiety skierowanej do uczniów i 

rozmowy z nauczycielem. 

 - DYREKTOR I PEDAGOG 

7. Spotkanie rodziców ucznia z nauczycielem, wychowawcą, wicedyrektorem w celu:  

1) ustalenia dalszych działań wobec dziecka 

2) ustalenia konsekwencji 

3) ustalenia zasad współpracy z rodzicami  

 - WYCHOWAWCA I DYREKTOR/WICEDYREKTOR 

8. Sporządzenie kontraktu z uczniem w obecności pedagoga i wychowawcy, pisemne zobo-

wiązanie się ucznia do jego przestrzegania 

 - PEDAGOG I WYCHOWAWCA 

9. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły  

 - DYREKTOR 

10. Komisja wychowawcza z udziałem policji 

 - PEDAGOG I DYREKTOR 

11. Powiadomienie sądu rodzinnego 

 - PEDAGOG I DYREKTOR 


