
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia i niepokojących 
sygnałów w zachowaniu ucznia

Działania podejmuje nauczyciel będący świadkiem wydarzenia
I. DEMORALIZACJA
1. W sytuacjach zagrożenia ucznia demoralizacją rozumianą jako:
- spożywanie alkoholu,
- używanie środków odurzających,
- palenie papierosów,
- wagarowanie,
- naruszanie zasad współżycia społecznego,
- popełnienie czynu zabronionego (np. kradzież),
- systematyczne uchylanie się od realizowania obowiązku
szkolnego,
- udział w działalności grup przestępczych
nauczyciel  zawsze powinien zawiadomić wychowawcę klasy.
2. Następnie powiadamia się:
a. dyrektora,
b. pedagoga,
c. Policję
d. rodziców.
3. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców szkoła powiadamia
sąd rodzinny lub Policję.

II. ALKOHOL / NARKOTYKI i INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE
1. Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod
wpływem alkoholu lub narkotyków, itp. środków podejmuje następujące kroki:
- powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,
- odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale nie pozostawia go samego,
- stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie lub zdrowie,
- wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia,
- ewentualnie udziela pomocy medycznej,
- zawiadamia o fakcie dyrekcję szkoły, rodziców/opiekunów,
których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze
szkoły.
W przypadku:
a. odmowy ze strony rodziców/opiekunów, o pozostaniu ucznia w szkole,
czy też przewiezienia go do placówki służby zdrowia przez pogotowie, bądź też do
przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji, decyzję podejmuje
lekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły po ustaleniu aktualnego stanu
zdrowia ucznia,
b. ucznia będącego pod wpływem alkoholu, jeżeli rodzice odmawiają
przybycia, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub
zdrowiu innych, szkoła zawiadamia policję,



c. spożywania przez ucznia alkoholu na terenie szkoły stanowi wykroczenie, należy powiadomić 
policję.
2. Gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien:
a. zachować ostrożność, zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych lub zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
b. próbuje ustalić do kogo należy znaleziona substancja,
c. powiadamia dyrekcję szkoły i policję,
d. przekazuje policji zarówno substancje, jak i informacje dotyczące
zdarzenia (np. notatka).
3. Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, podejmuje następujące kroki:
!!! Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania
– jest to czynność zastrzeżona dla Policji.
a. powiadamia dyrekcję szkoły,
b. każdorazowo powiadamia Policję, sporządza notatkę;
c. powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do
natychmiastowego stawiennictwa.

III. POSTĘPOWANIE WOBEC SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
1.   Postępowanie nauczyciela/wychowawcy wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa:  
a. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
b. ustalenie okoliczności czynu, sprawcy, ewentualnych świadków
wydarzenia,
c. przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod
opiekę,
d. powiadomienie rodziców ucznia,
e. niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest
poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała) lub sprawca nie jest uczniem
szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
f. zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów
z niego pochodzących i przekazanie policji.
2.   Postępowanie nauczyciela/wychowawcy będącego na miejscu zdarzenia  
wobec ofiary czynu karalnego:
a. udzielenie pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej) i wezwanie
karetki pogotowia,
b. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
c. powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia,
d. wezwanie Policji jeżeli sprawa tego wymaga.
UWAGA!
Nauczycielowi nie wolno samodzielnie dokonywać czynności przeszukania . Każde z opisanych 
zachowań jest czynem karalnym Ustawa o postępowaniu wobec nieletnich obejmuje osoby, które
ukończyły 13lat, a nie ukończyły 17lat Kodeks Postępowania Karnego obejmuje osoby, które 
ukończyły 17lat . Każdorazowo, w przypadku popełnienia czynu karalnego, należy zawiadomić:
Policję lub prokuratora – gdy uczeń ukończył 17lat



Policję lub sąd rodzinny – gdy uczeń nie ukończył 17lat

W Polsce karalne jest posiadanie każdej ilości środków
odurzających lub substancji psychoaktywnych, wprowadzanie do
obrotu środków odurzających, udzielanie, ułatwianie, umożliwianie
innej osobie, a także nakłanianie do użycia.

Akty prawne:
· Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich.
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31.01.2003r. w sprawie szczególnych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem.
· Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
· Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii
· Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.
· Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16
czerwca 1997r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach związanych z łamaniem
przez uczniów regulaminu szkoły

1. Wulgaryzmy, popychanie – natychmiastowa reakcja nauczyciela:
- zwrócenie uwagi,
- wpis do e-dziennika,
- w drastycznych przypadkach wezwanie rodziców.
2. Zniszczenia – natychmiastowa reakcja nauczyciela:
- powiadomienie wychowawcy i rodziców,
- uczeń naprawia szkodę na swój/rodziców koszt lub płaci za
zniszczenie.
-wpis do e-dziennika,
3. Spóźnienia:
- każdy nauczyciel jest zobowiązany zaznaczyć nieobecność
i spóźnienia,
- uczeń, który się spóźni powinien podać powód spóźnienia,
- spóźnienie powyżej 10 min. Traktowane jest jako nieobecność,
- zaznaczanie powyższego faktu w e-dzienniku.
4. Wychodzenie uczniów w czasie lekcji:
- generalnie nie wypuszczać – wyjątek przyczyny zdrowotne,
- w razie konieczności w sprawach organizacyjnych wychodzi jeden
uczeń ( kreda, gąbka, itp.),



5. Problem opuszczania terenu szkoły podczas przerw:
- każdy nauczyciel powinien zwrócić uwagę, zawrócić do szkoły, wpis
do dziennika,
- punktualne wychodzenie nauczycieli na dyżury,
6. Obce osoby na terenie szkoły:
- nauczyciel dyżurny oraz osoby na portierni rozliczają te osoby z pobytu w szkole, wyprasza z 
terenu szkoły, prosząc o poczekanie na parterze szkoły
- w przypadku, gdy osoba nie chcę opuścić szkołę, awanturuje się należy wezwać Policję
7. Palenie papierosów:
-Działania interwencyjne w przypadku gdy stwierdzono, że uczeń pali papierosy na terenie 
szkoły. 
- Nauczyciel powinien potwierdzić tożsamość ucznia na podstawie legitymacji szkolnej, dowodu 
tożsamości i niezwłocznie powiadomić wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności 
pedagoga/ psychologa szkolnego
- Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem 
- Uczeń zostaje wpisany do rejestru uczniów łamiących zakaz palenia na terenie szkoły -
 -W przypadku ucznia nieletniego, poniżej 17 r.ż należy wezwać rodziców/ opiekunów prawnych
i przeprowadzić w ich obecności rozmowę wychowawczą z uczniem 
-Dyrektor decyduje o wezwaniu Policji w celu udzieleni mandatu
9. Nieobecność rodziców ucznia, w tym nie pełnienie opieki przez rodzica nad dzieckiem:
Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni:
- poinformować dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem,
-  informacja  powinna  mieć  formę  pisemną  i  zostać  złożona  do  wychowawcy,  pedagoga,
dyrektora lub też w sekretariacie szkoły,
- w przypadku braku opisanych wyżej formalności wychowawca
klasy, uzyskując informację o nieobecności rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia, informuje dyrekcję szkoły,
- dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki
osoby dorosłej do Komendy Powiatowej Policji.

10.Działania interwencyjne w przypadku gdy uczeń dopuścił się użycia przemocy fizycznej 
względem uczniów lub nauczycieli, innych pracowników szkoły. 
Nauczyciel powinien: 
1. Odizolować ucznia od reszty klasy, przede wszystkim od ofiary przemocy
2. Przekazać go pod opiekę pedagoga/ psychologa szkolnego
3. Powiadomić o tym fakcie wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły
4. Ustalić i przekazać wszelkie informacje dotyczące zdarzenia wychowawcy a ten informuje 
dyrektora szkoły
5. Wezwać rodziców/opiekunów ucznia
6. Ustalenie faktów, przebiegu zdarzenia, propozycji kary pozostaje w kompetencji pedagoga, 
wychowawcy po wcześniejszych konsultacjach z dyrektorem szkoły
7. W przypadku gdy zachowania agresywne powtarzają się, szkoła może powiadomić o tym 
fakcie Policję lub Sąd Rodzinny.



 11.Działania interwencyjne w przypadku gdy ujawniono przypadek cyberprzemocy wśród 
uczniów. 
Nauczyciel powinien: 
1. Udzielić wsparcia ofierze cyberprzemocy
2. Powiadomić wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności pedagoga lub psychologa 
szkolnego i przekazać mu wszelkie uzyskane informacje na temat zdarzenia.
3. Wychowawca informuje pedagoga/psychologa, którzy dokonują analizy zdarzenia i planują 
dalsze postępowanie. O swoich działaniach informują dyrektora szkoły
4. W procedurze interwencyjnej powinien brać udział nauczyciel informatyki, w szczególności 
przy zabezpieczaniu dowodów i ustaleniu sprawcy
5. Poinformowanie rodziców ofiary i sprawcy, jeżeli jest on uczniem szkoły
6. Pedagog powinien przeprowadzić rozmowę ze sprawcą, zobowiązanie go do zaprzestania 
negatywnych zachowań, kara powinna wynikać z wewnętrznych przepisów szkolnych, powinna 
być dostosowana do rozmiaru i szkodliwości czynu
7. Podczas rozmowy z rodzicami dyrektor lub pedagog zobowiązuje rodziców do ścisłego 
nadzoru nad dzieckiem-sprawcą cyberprzemocy.
12. Postępowanie w sytuacji kradzieży na terenie szkoły
1. Uczeń, który stwierdza kradzież jego rzeczy na terenie szkoły bezzwłocznie zgłasza ten fakt 
wychowawcy klasy lub nauczycielowi, który w danej chwili prowadzi lekcję. Jeżeli stwierdzenie 
faktu kradzieży ma miejsce na przerwie uczeń powinien poinformować o tym wychowawcę 
klasy, w przypadku, gdy wychowawca jest nieobecny w danej chwili w szkole, kradzież należy 
zgłosić pedagogowi
2. Wychowawca lub nauczyciel wyjaśnia okoliczności (kiedy uczeń zauważył brak rzeczy; po 
sprawdzeniu ma pewność, że rzecz została skradziona, a nie zgubiona; wartości skradzionej 
rzeczy; osoby podejrzane za zaginięcie danej rzeczy)
 Powiadomienie pedagoga i psychologa – przeprowadzenie rozmów z pokrzywdzonym i sprawcą
3. Bez względu na wartość straconej rzeczy o zajściu informowani są rodzice zarówno 
poszkodowanego, jak i sprawcy oraz Dyrekcja szkoły.
4. Działania wobec ustalonego sprawcy kradzieży zwrot skradzionego przedmiotu lub 
równowartości w przypadku uszkodzenia tegoż przedmiotu lub niemożności zwrócenia go. 
Ostateczną decyzję o sposobie ukarania sprawcy podejmuje Dyrektor szkoły, który również 
zawiadamia Policję o popełnionym wykroczeniu lub przestępstwie,
5. Wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej. 
13.Postępowanie wobec aktów wandalizmu na terenie szkoły
1. W przypadku stwierdzenia aktu wandalizmu na przerwie bezzwłocznie należy poinformować o
tym nauczyciela dyżurującego lub pedagoga.
2. W przypadku stwierdzenia aktu wandalizmu w trakcie trwania lekcji należy zgłosić to 
wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi lub psychologowi.
a) Osoby, które przyjęły zgłoszenie wyjaśniają okoliczności zajścia, ustalają sprawcę.
 b) Następnie powiadamiana jest Dyrekcja szkoły i wychowawca klasy do której chodzi sprawca 
czynu. 
c) Powiadomienie rodziców ucznia będącego sprawcą aktu wandalizmu
3. Działania wobec osoby dopuszczającej się wandalizmu na terenie szkoły:  zobowiązanie do 
pokrycia strat przez rodziców ucznia, naprawienie zniszczonego mienia – koszty pokrywają 
rodzice sprawcy (zarówno w przypadku, gdy sprawca jest osobą niepełnoletnią jak i pełnoletnią);
ostateczną decyzję o sposobie ukarania sprawcy podejmuje Dyrektor  
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