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Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sycowie w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych 

Spis treści: 

I. Procedura postępowania w  przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, 

używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, 

bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

II. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje 

się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie niedozwolone 

substancje lub niebezpieczne narzędzie.  

IV. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk. 

V. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.  

VI. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.  

VII. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.  

VIII. Procedury postępowania nauczyciela wobec ucznia-ofiary czynu karalnego. 

IX. Procedura postępowania w przypadku stosowania przemocy fizycznej. 

X. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły 

(obelżywe wyzwiska, groźby, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu 

należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).  

XI. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne 

zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak 

reakcji na polecenia nauczyciela). 

XII. Procedura postępowania w  przypadku samowolnego opuszczania szkoły w czasie zajęć 

lekcyjnych. 

XIII. Procedura zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica 

XIV. Procedura zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia 

XV. Wagary. 

XVI. Wulgarne słownictwo. 

XVII. Procedura postępowania w razie wypadku w szkole. 
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XVIII. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach prób samobójczych, samookaleczeniach lub 

innych związanych z narażeniem życia. 

XIX. Procedura postepowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów. 

XX. Podstawy prawne stosowanych procedur.  

XXI. Czyny karalne nieletnich, będące przestępstwami i wykroczeniami ,których uczniowie 

mogą się dopuścić na terenie szkoły. 

PROCEDURY 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, używa alkoholu lub innych środków 

w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.  

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

uzyskaną informację. 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 i udział dziecka w programie terapeutycznym.  

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

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

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

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

instytucji.  

6. 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 jako przedstawiciel instytucji jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  

7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat, a szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, rada pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu z listy 

uczniów. 
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II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powinien podjąć następujące 

kroki:  

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora szkoły lub pedagoga szkoły lub wychowawcę.  

2. Odizolowuje ucznia (w miarę możliwości) od reszty młodzieży, ale ze względów bezpieczeństwa 

nie pozostawia go samego.  

3. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu policji, lekarza w celu stwierdzenia stanu 

zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.  

4. Powiadomienie o tym fakcie rodziców, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania 

ucznia ze szkoły.  

Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, bądź w przypadku braku kontaktu z rodzicami, 

o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu 

go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.  

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przybycia do szkoły . 

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny 

do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym, policję (specjalisty ds. nieletnich) lub sąd rodzinny.  

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie 

z art. 431 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.  

III. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 

niedozwolone substancje lub niebezpieczne narzędzie. 

1. Nauczyciel w obecności innego pracownika szkoły ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu 

podejrzaną substancję lub niebezpieczne narzędzie, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 
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kieszeni, ewentualnie innych przedmiotów mogących mieć związek z podejrzaną substancją. 

Nauczycielowi nie wolno samodzielnie dokonywać czynności przeszukiwań teczki lub odzieży. 

2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa 

rodziców do natychmiastowego stawienia się w szkole. 

3. W przypadku, gdy uczeń na żądanie nauczyciela odmawia opróżnienia torby i kieszeni, szkoła 

wzywa policję. Policja bez względu na protesty ma prawo przeszukać ucznia w obecności 

nauczyciela. Jeżeli podejrzenia okażą się niesłuszne, nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności. 

4. Jeżeli uczeń oddaje substancję dobrowolnie, nauczyciel zobowiązany jest do bezzwłocznego 

przekazania jej policji do analizy. Całe zdarzenie zostaje udokumentowane notatką, którą 

sporządza nauczyciel we współpracy z pedagogiem szkolnym. 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:  

1. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.  

2. Próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy. 

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

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące 

szczegółów zdarzenia. 

V. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia. 

1. Zgłasza fakt wychowawcy. 

2. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców ucznia. 

3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców 

o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie. 

4. W przypadku ponownego udowodnienia uczniowi palenia o fakcie zostaje poinformowany 

dyrektor szkoły, który ma prawo wezwać policję w celu nałożenia mandatu na ucznia. 

VI. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności. 

1. Interwencja świadka zdarzenia, powstrzymanie sprawców. 

2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami 

mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie 

sprawcy/sprawców. 

3. Wezwanie rodziców/opiekunów - jeżeli znani są sprawcy. 

4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji. 
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5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec 

rodziców/opiekunów sprawców lub odpracowanie szkody. 

 VII. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.  

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,  

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę,  

4. Powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia-sprawcy.  

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża 

i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).  

Każdy przypadek czynu karalnego (sprawca ukończył 13 lat) zaistniałego na terenie szkoły 

obowiązkowo zgłaszany jest na policję przez dyrektora szkoły lub pedagoga.  

 Do czynów karalnych ściganych z urzędu, a najczęściej popełnianych przez uczniów należą: 

 bójki (co najmniej dwóch uczestników na dwóch); 

 pobicia (dwóch, trzech lub więcej na jednego); 

 wymuszania pieniędzy z użyciem przemocy (rozbój); 

 kradzież; 

 uszkodzenie ciała (agresja fizyczna) - jeżeli lekarz sądowy oceni niezdolność powyżej 7 dni, 

do 7 dni przestępstwo jest ścigane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

Osoba podejmująca interwencję powinna o tym poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ze 

względu na konieczność posiadania zaświadczenia o urazach od lekarza sądowego. Uwaga: Czyny 

karalne do których może dojść na terenie szkoły znajdują się pod punktem XXI.  

VIII. Procedury postępowania nauczyciela wobec ucznia-ofiary czynu karalnego. 

1. Nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy - zapewnia pomoc higienistki szkolnej 

(jeżeli jest na terenie szkoły), wzywa lekarza, jeśli ofiara doznała poważniejszych obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcę. 

3. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia. 
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4. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w  przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia 

IX. W przypadku stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej przez ucznia:  

1. Pracownik szkoły, który jest świadkiem stosowania przemocy zgłasza ten fakt wychowawcy.  

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem i zgłasza ten fakt pedagogowi, 

a jeżeli sytuacja tego wymaga dyrektorowi szkoły. 

3. Wychowawca natychmiast powiadamia rodziców sprawcy i poszkodowanego pisemnie lub 

telefonicznie i odnotowuje ten fakt w dzienniku szkolnym.  

4. Uczeń stosujący przemoc otrzymuje upomnienie, a w szczególnie drastycznej agresji lub 

powtarzających się aktach przemocy naganę.  

5. W sytuacji powtarzających się aktów przemocy lub w szczególnie drastycznej agresji 

wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, który zgłasza te fakty na policji. 

X. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika 

szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie 

przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły). 

1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego. 

2. Powiadomienie policji lub prokuratury. 

3. Natychmiastowe obniżenie punktacji z zachowania oraz wpis do dziennika. 

4. Nagana dyrektora szkoły 

5. Oprócz wszczętych procedur prawnych, wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia (np. praca 

społeczna). 

XI. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne 

zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela,  głośne rozmowy, spacery po sali, brak 

reakcji na polecenia nauczyciela). 

1. Upomnienie słowne. 

2. Próba uspokojenia sytuacji w oddziale. 

3. Powiadomienie wychowawcy (nagana wychowawcy) oraz pedagoga szkolnego. 

4. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela, wychowawcy i pedagoga, powiadomienie 

dyrekcji szkoły. 

5. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów oraz ewentualnie kuratora sądowego). 
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6. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły. 

7. Systematyczne spotkania z pedagogiem szkolnym 

 

XII. W przypadku samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych  

1. Pracownik szkoły, który stwierdził, że uczeń samowolnie opuścił zajęcia lekcyjne zgłasza ten fakt 

wychowawcy, a jeżeli ten jest nieobecny pedagogowi szkolnemu.  

2. Notoryczne opuszczanie lekcji ww. osoby niezwłocznie zawiadamiają rodziców i umawiają się 

na rozmowę.  

3. Z uczniem przeprowadzana jest rozmowa ostrzegawcza w obecności rodzica. 

4. Uczeń otrzymuje uwagę w dzienniku szkolnym.  

5. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności (nawet w sytuacji usprawiedliwienia od 

rodziców).  

6. Jeżeli podobna sytuacja powtórzy się uczeń otrzymuje upomnienie, a następnie naganę. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko w przypadku 

samowolnego opuszczenia zajęć szkolnych.  

XIII. Procedura zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodzica: 

1. Ucznia można zwolnić na pisemną prośbę rodziców odnotowaną w zeszycie kontaktów 

z wychowawcą. Rodzic zobowiązany jest do uzasadnienia przyczyny zwolnienia i odnotowuje 

w nim swoją odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. Zwolnienia na luźnych 

kartkach nie będą respektowane. 

2. Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać wychowawcy zaraz po przyjściu do szkoły. Jeżeli 

wychowawca w danym dniu jest nieobecny, uczeń zgłasza się do nauczyciela przedmiotu, 

z którego chce się zwolnić  (parafka nauczyciela). 

3. Wychowawca (nauczyciel) podejmuje decyzję o zwolnieniu. 

4. Wychowawca może odmówić zwolnienia ucznia, jeżeli wie, że zagraża to realizacji 

obowiązku   szkolnego (poniżej 50% obecności na zajęciach szkolnych lub konkretnego 

przedmiotu). 

5. Wychowawca/pedagog może także  odmówić zwolnienia, jeżeli uzna, że uczeń sam napisał 

prośbę i sfałszował podpis rodzica. 

6. W razie wątpliwości, co do zasadności zwolnienia, autentyczności wpisanej do zeszytu prośby 

i podpisu rodzica wychowawca/pedagog powinien to zweryfikować poprzez jak najszybszy 

kontakt z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach. 
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7. Rodzice mogą przyjść do szkoły i osobiście poprosić wychowawcę o zwolnienie dziecka, 

wychowawca odnotowuje to w dzienniku w zakładce: kontakty z rodzicami. 

8. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z zajęć może nastąpić telefonicznie. 

9. Wszystkie wpisane w zeszycie prośby rodziców o zwolnienia z zajęć powinny być weryfikowane 

przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę. 

10. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń ma utrudniony powrót do domu po zajęciach 

lekcyjnych komunikacją publiczną, istnieje możliwość na pisemną prośbę rodziców zwolnienia 

ucznia do 15 minut przed końcem ostatniej lekcji. Decyzję o zwalnianiu ucznia podejmuje 

wychowawca po przeanalizowaniu rozkładu jazdy PKS. Wychowawca przekazuje imienną listę 

uczniów zwalnianych nauczycielom przedmiotów przez dziennik elektroniczny.  

11. Zwalniany uczeń ma obowiązek uzupełnić materiał i nadrobić zaległości na najbliższe zajęcia 

lekcyjne z danego przedmiotu. 

12. Rodzice ( prawni opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko zwolnione 

z zajęć szkolnych.  

XIV. Procedura zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia: 

1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana 

i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.  

2. Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone z: 

 zapewnieniem uczniowi pomocy medycznej w zakresie możliwości szkoły; 

 powiadomieniem sekretariatu szkoły o zdarzeniu; 

 powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i skonsultowaniem 

z nimi wszystkich działań. 

3. Nauczyciel kieruje chore dziecko pod opiekę pielęgniarki szkolnej, która decyduje czy uczeń 

może zostać w szkole. 

4. W przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę, iż złe samopoczucie jest uzasadnione 

dolegliwością, sekretariat powiadamia rodziców telefonicznie i prosi o przybycie do szkoły. 

5. W razie nagłej potrzeby pracownik szkoły decyduje o wezwaniu  pogotowia.   

6. Wychowawca odnotowuje fakt zwolnienia ucznia w dzienniku, w zakładce: kontakty z rodzicami. 

7. Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką pracownika szkoły. 

8. W sytuacji, gdy pielęgniarka jest nieobecna w szkole pracownik szkoły telefonicznie kontaktuje 

się z rodzicami i wspólnie podejmują decyzję o zwolnieniu ucznia. 



 9 

9. Rodzice ( prawni opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko zwolnione 

z zajęć szkolnych.  

 

XV. Wagary 

W sytuacji, gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu 

wagarów:  

1. Jeżeli podejrzenia się potwierdziły, po przyjściu ucznia do szkoły przeprowadza z nim 

rozmowę wychowawczą.  

2. Zgłasza tę sprawę pedagogowi, który przeprowadza z uczniem rozmowę motywującą, 

spisuje kontrakt lub podejmuje inne środki oddziaływania wychowawczego.  

3. Kontaktuje się z rodzicem/opiekunem 

4.  Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności (nawet w sytuacji usprawiedliwienia od 

rodziców/opiekunem).  

5. Powyżej 50% frekwencji nieusprawiedliwionej w okresie jednego miesiąca – skutkuje 

wysłaniem pisemnego upomnienia-zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów 

o absencji ucznia. W przypadku braku kontaktu  z rodzicami/opiekunami lub nie 

odebranie upomnienia (list polecony) skutkuje przekazaniem sprawy opiece społecznej 

oraz właściwemu dzielnicowemu  (KPP) w celu ustalenia miejsca pobytu i sposobu 

kontaktu z rodzicami. 

XVI. Wulgarne słownictwo 

Gdy nauczyciel jest świadkiem używania przez ucznia wulgarnego słownictwa ma 

bezwzględny obowiązek zareagowania.   

1. Sam bądź z pomocą pedagoga przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem  

2. Wpisuje uwagę w dzienniku.  

3. Powiadamia wychowawcę. Jeżeli świadkiem stosowania wulgarnego słownictwa jest 

pracownik obsługi, zgłasza ten fakt wychowawcy, bądź pedagogowi szkolnemu, który 

wpisuje informację do dziennika lekcyjnego. 

 

XVII. Procedura postępowania w razie wypadku w szkole. 
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Procedura postępowania w razie wypadku ucznia obejmuje i reguluje działania pracowników 

szkoły.  

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:  

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając 

fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej 

pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy 

poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury),  

2. Nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, 

jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów,  

3. Powiadamia dyrektora szkoły.  

4. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z oddziałem – prosi o nadzór nad swoimi 

uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.  

5. O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń 

w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten 

powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę 

powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku.  

6. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu 

ustala z nim  potrzebę wezwania pogotowia,  

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.  

O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący 

i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.  

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty.  

O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego.  

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 

miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania 

oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 
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XVIII. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach prób samobójczych, 

samookaleczeniach lub innych związanych z narażeniem życia: 

 

W przypadku uzyskania informacji bądź stwierdzenia, że uczeń próbował dokonać aktu 

samobójczego, samookaleczenia bądź narażał własne życie lub zdrowie nauczyciel powinien 

podjąć następujące kroki: 

1. Powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 

2. Powiadomić rodziców ucznia. 

3. Wezwać lekarza lub pod opieką wyznaczonego nauczyciela udać się wraz z uczniem 

do najbliższego szpitala, jeżeli zdarzenie miało charakter targnięcia się na własne 

życie. 

4. Sporządzić notatkę służbową. 

5. Nauczyciel powinien również: 

 ustalić i potwierdzić zaistniałe zdarzenie, 

 pod żadnym pozorem nie pozostawiać ucznia samego, 

 przeprowadzić ucznia w bezpieczne miejsce, 

 zebrać informacje o zdarzeniu(jeżeli są świadkowie). 

XIX. Procedura postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie 
 

Podstawa prawna:  

• art. 39 ust. 2, art. 41 ust. 1 pkt. S, art. 43 ust. 1 i ust. 3, art. 60 ust. 1 pkt. 7 ustawy o systemie 

oświaty ( Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami);  

• art. 14 § 1 i § 2, art. 73, art. 74, art. 104, art. 107, art. 108, 109 Kodeksu postępowania 

administracyjnego;  

• Statut Szkoły.  

 

1. Nauczyciel, dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły sporządza notatkę służbową 

o zaistniałym incydencie i przekazuje ją dyrektorowi szkoły. Do notatki o zdarzeniu 

mogą być załączone np. pisemne zeznania świadków. 

2. Dyrektor bada, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły jako 

przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów.  

3. Dyrektor szkoły przygotowuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów. 

4. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń zostają pisemnie poinformowani 

o sytuacji szkolnej ucznia i uruchomieniu procedury skreślenia i prawie do obecności 

ucznia i rodzica na posiedzeniu rady pedagogicznej zwołanej w celu podjęcia uchwały 
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dotyczącej skreślenia ucznia z listy uczniów z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 4.a. 

procedury. 

a) W przypadku kontraktu zawartego między uczniem a dyrektorem szkoły 

stosuje się odrębne zasady postepowania (pkt. 21-26 procedury). 

5. Dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej, z którego sporządzany jest 

protokół zawierający wnioski z dyskusji, które będą mieć wpływ na podjęcie przez 

radę pedagogiczną decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.  

6. W trakcie dyskusji członkowie rady pedagogicznej powinni przedyskutować, czy:  

a) wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na 

ucznia;  

b) stosowano wobec ucznia gradacje kar;  

c) prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze;  

d) udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.  

7. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów. 

Uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.  

8. Dyrektor przedstawia treść uchwały samorządowi uczniowskiemu, który wyraża 

swoją opinię na piśmie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor bada zgodność uchwały rady pedagogicznej z przepisami prawa 

oświatowego (art.41 ust.3 ustawy o systemie oświaty), po czym wydaje na piśmie 

decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.  

10. Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:  

• numer (szkoła prowadzi rejestr decyzji),  

• oznaczenie organu wydającego decyzję,  

• datę wydania,  

• oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia),  

• podstawę prawną: właściwy punkt, paragraf ustawy o systemie oświaty, art. 104 k. p. 

a, artykuł Statutu Szkoły,  

• treść decyzji (rozstrzygnięcie),  

• uzasadnienie decyzji,  

• tryb odwoławczy,  

• podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji.  

11. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora do organu wskazanego 

w pouczeniu zawartym w decyzji (zgodnie z art.31 pkt.5 lit. b ustawy o systemie 
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oświaty jest nim kurator oświaty), za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni 

od daty doręczenia (nie zaś wydania) decyzji.  

12. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.  

13. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie 

ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest pocztą - listem 

poleconym, za potwierdzeniem odbioru.  

14. Uczeń pełnoletni i rodzice ucznia niepełnoletniego mają prawo wglądu 

w dokumentację dotyczącą sprawy, w części dotyczącej ich dziecka.  

15. Jeżeli uczeń pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego wniosą odwołanie, 

dyrektor szkoły w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną 

analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty.  

16. Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie.  

17. Jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać 

odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który 

ponownie bada sprawę.  

18. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności.  

19. Rygor natychmiastowej wykonalności (art. l08k.p.a.) nadaje się w przypadkach:  

• gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego;  

• dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami;  

• ze względu na inny interes społeczny;  

• ze względu na wyjątkowy interes strony.  

20. Od rygoru natychmiastowej wykonalności również przysługuje odwołanie.  

21. Po wyczerpaniu wszystkich przewidzianych Statutem Szkoły kar, zanim zostanie 

postawiony wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów Dyrektor szkoły może 

podpisać z uczniem Kontrakt. 

22. Podpisanie Kontraktu ma na celu umożliwienie uczniowi zweryfikowania swojego 

zachowania i dokonania zmiany w swoim postepowaniu, tak, aby uniknąć kary 

skreślenia z listy uczniów a tym samym mieć możliwość dokończenia nauki w szkole. 

23. W Kontrakcie uczeń z własnej woli składa zobowiązania. 

24. W przypadku nieprzestrzegania zobowiązań zawartych w Kontrakcie uczeń uchwałą 

rady pedagogicznej zostaje skreślony z listy uczniów z pominięciem procedury. 
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25. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły wydaje na piśmie decyzję 

o skreśleniu ucznia z listy uczniów.  

26. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicowi ucznia niepełnoletniego oraz 

uczniowi pełnoletniemu przysługuje prawo do odwołania się od w/w decyzji zgodnie 

z procedurą. 

 

Uwaga: Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła pełni funkcje - dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą. Zatem skreślenie z listy uczniów winno być stosowane tylko 

w szczególnych (określonych w Statucie Szkoły) przypadkach, po wykorzystaniu wszystkich 

możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia, w tym pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

XX. Podstawy prawne stosowanych procedur: 

 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/. 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

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

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

Nr 24, poz. 198/ 

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

329 z późn. zm./ 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/. 

XXI. Czyny karalne nieletnich będące przestępstwami i wykroczeniami, do których uczniowie 

mogą się dopuścić na terenie szkoły: 

 

 Zabójstwo                       art. 148 kk, 

 Nieumyślne spowodowanie śmierci      art. 155 kk, 

 Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego kalectwa art. 156  1 kk 

 Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub  art. 156  2 kk        

ciężkiego kalectwa 
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 Spowodowanie innego naruszenia czynności organizmu               art. 157  1 kk 

 Naruszenie czynności organizmu do 7 dni                                                                                                           

( czyn ścigany z oskarżenia prywatnego )      art. 157  2 kk 

 Nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu   art. 157  3 kk 

 Udział w bójce lub pobiciu z narażeniem na bezpośrednie 

     niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  art. 158  1 kk 

 Udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym    art. 158  3 kk 

 Udział w bójce lub pobiciu przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego  

narzędzia          art. 159 kk       

 Sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub  

mienia w postaci pożaru, rozprzestrzeniania się substancji trujących,  

duszących lub parzących        art. 163  1 kk 

 Nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa 

dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, rozprzestrzeniania 

się substancji trujących, duszących lub parzących     art. 163  2 kk 

 Spowodowanie śmierci poprzez sprowadzenie powszechnego 

niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru 

rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących 

lub parzących          art. 163  3 kk 

 Zgwałcenie ( czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego )   art. 197  1,2 kk 

 Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie 

         z innymi osobami         art. 197  3 kk 

 Obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 lat      art. 200  1 kk 

 Prezentowanie lub udostępnianie treści pornograficznych 

          osobom do 15 lat         art. 200  2,3 kk 

 Rozpijanie małoletniego        art. 208 kk 

 Znieważenie ( czyn ścigany z oskarżenia prywatnego )    art. 216  1 kk 

Naruszenie nietykalności cielesnej 

( czyn ścigany z oskarżenia prywatnego )      art. 217  1 kk 

 Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa i jego pochwała  art. 255  1,3 kk 

 Nielegalne posiadanie broni palnej ( w tym gazowej ) i amunicji   art. 263  1,2 kk 

 Podrabianie lub przerabianie dokumentu      art. 270  1,3 kk 

 Używanie podrobionego dokumentu      art. 270  1,2 kk 
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 Kradzież lub przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość  art.275&1kk 

 Kradzież cudzej rzeczy o wartości powyżej 250 PLN             art. 278  1,3 kk 

 Kradzież rzeczy o wartości do 250 PLN ( wykroczenie )    art. 119  1 kw 

 Kradzież z włamaniem                   art. 279  1 kk 

 Rozbój, ( inaczej rabunek )        art. 280  1 kk 

 Rozbój przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu 

lub środka obezwładniającego        art. 280  2 kk 

 Kradzież rozbójnicza        art. 281 kk 

 Wymuszenie rozbójnicze ( inaczej tzw. „haracz” )    art. 282 kk 

 Przywłaszczenie mienia o wartości powyżej 250 PLN    art. 284  1 kk 

 Przywłaszczenie mienia o wartości do 250 PLN (wykroczenie)   art. 119  1 kw 

 Uszkodzenie rzeczy ( czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego )  art. 288  1,2 kk 

 Uszkodzenie rzeczy o wartości poniżej 250 PLN 

( czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego – wykroczenie )   art. 124  1 kw 

 Zakłócanie porządku publicznego ( wykroczenie )    art. 51  1 kw 

 Zakłócanie porządku publicznego w sposób chuligański ( wykroczenie ) art. 51  2 kw 

 Paserstwo umyślne         art. 291  1,2 kk 

 Paserstwo nieumyślne        art. 292  1,2 kk 

 Paserstwo przedmiotu o wartości do 250 PLN ( wykroczenie )   art. 122 kw 

 Nielegalne udzielanie lub nakłanianie do używania środków 

odurzających          art. 45  1,2 kk 

 Nielegalne udzielanie lub nakłanianie do używania środków 

odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  

( sprzedaż narkotyków )        art. 46  1,2,3 kk 

 nielegalne posiadanie środków odurzających                art. 48  1,2 kk 

UWAGA: 

 

Demoralizacja – zgodnie z art.4 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 

To naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, 

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, 

udział w działalności grup przestępczych. 

Stan nietrzeźwości -  stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu, lub w wydychanym 

powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³. 

 


