
 

 

 

 

 

 

Procedury postępowania 

w sytuacjach zagrożenia 
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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 późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, z późn. zm.).



2 

 

I.Postępowanie w sytuacjach, gdy w szkole doszło do pobicia i niezbędne jest udzielenie pomocy lekarskiej  

 

 

 

NAUCZYCIEL 

Oddziela poszkodowanego 

od sprawcy 

Udziela pomocy 

poszkodowanemu 

Informuje wychowawcę/ 

pedagoga/ psychologa 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

Przejmuje opiekę nad 
ofiarą 

Udziale wsparcia sprawcy, 

informuje o 

konsekwencjach 

Wzywa rodziców sprawcy, 

informuje o 

konsekwencjach 

Informuje rodziców ofiary 

o przysługujących im 

prawach 

Informuje o zdarzeniu 

dyrektora 

Powołuje zespół nauczycieli w celu zbadania 

przyczyn i okoliczności zdarzenia 

W przypadku ciężkiego pobicia wzywa pomoc 

medyczną, informuje Kuratorium Oświaty, organ 

prowadzący i prokuraturę 
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II.Postępowanie w sytuacjach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że w domu ucznia panuje przemoc, zaniedbanie, alkoholizm, molestowanie i wykorzystywanie seksualne 

 

NAUCZYCIEL 

Zapewnia dziecku opiekę i poczucie 

bezpieczeostwa 

Informuje o podejrzeniu 

wychowawcę/ pedagoga/ psychologa 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

Informuje dyrektora o podejrzeniu Przekazuje formularz „A” 

Niebieskiej Karty 

przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnego 

W razie konieczności (w sytuacji 

zagrożenie zdrowia i życia) razem z 

pielęgniarką ocenia stan zdrowia 

dziecka, wzywa pomoc medyczną 

Uruchamia procedurę niebieskiej 

karty 

Monitoruje sytuację dziecka, zapewnia 

poczucie bezpieczeostwa, zgodnie z jej 

założeniami statutowymi 
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III.Postępowanie w sytuacjach, gdy doszło do kradzieży lub dewastacji mienia na terenie szkoły 

 

 

NAUCZYCIEL 

W obecności innego nauczyciela żąda 

od ucznia okazania rzeczy i 

wyjaśnienia okoliczności kradzieży 

lub dewastacji ucznia 

W przypadku odmowy – 

niezwłocznie wzywa rodziców i w ich 

obecności ponawia żądanie 

Informuje wychowawcę/ pedagoga/ 

psychologa 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

Wzywa policję, jeżeli uczeo 

nadal odmawia okazania rzeczy 

lub wyjaśnienia okoliczności 

dewastacji 

Współpracuje z rodzicami 

ucznia 

Stosuje wobec ucznia 

konsekwencje zgodnie ze 

statutem 

Sporządza notatkę ze zdarzenia i 

przekazuje ją dyrektorowi szkoły 

Czynności zgodnie z procedurami 

policji 

Ustala z rodzicami tryb 

postępowania rekompensującego 

zachowanie ucznia 

Uczeo naprawia szkodę 
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IV.W sytuacji, gdy uczeo notorycznie wagaruje i ucieka z lekcji 

 

 

NAUCZYCIEL 

Informuje o problemie rodziców Informuje wychowawcę/ pedagoga/ 

psychologa 

Organizuje pomoc uczniowi w celu 

nadrobienia braków 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

 

Monitoruje dalszą sytuację ucznia, udziela 

mu wsparcia 

Diagnozuje środowisko ucznia, wzywa 

rodziców 

Informuje o problemie dyrektora 

Informuje organ prowadzący 

o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku 

szkolnego/ nauki 

Wysyła pismo urzędowe do rodziców 

nakazujące przestrzegania Art. 18 pkt. 2 

ustawy o systemie oświaty 

Wysyła pismo do Wydziału Rodziny 

i Nieletnich Sądu Rejonowego z prośbą 

o wgląd w sytuację rodzinną dziecka 
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V.W sytuacji gdy autoagresja ucznia wymaga interwencji lekarza 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIEL 

Doprowadza ucznia do gabinetu pielęgniarki 

lub wzywa ją na miejsce zdarzenia 
Informuje wychowawcę/ 

pedagoga/ psychologa 

Pielęgniarka podejmuje czynności ratujące 

zdrowie, wzywa pomoc medyczną 
WYCHOWAWCA 

PEDAGOG 
PSYCHOLOG 

 

Otacza ucznia opieką Informuje i wzywa 

rodziców 

Informuje dyrektora 

o zdarzeniu 

Informuje rodziców o zdarzeniu i o 

podjętych przez szkołę działaniach 

Powołuje komisję do zbadania przyczyn i 

okoliczności zdarzenia (protokół + wnioski) 
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VI.W sytuacji gdy istnieje uzasadnione podejrzenie o próbie samobójczej ucznia 

 

 

NAUCZYCIEL 

Nie pozostawia ucznia samego, zapewnia mu 

wsparcie i bezpieczeostwo 

Ocenia realnośd zagrożenia Informuje wychowawcę/ pedagoga/ 

psychologa 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

Informuje o zagrożeniu rodziców 

ucznia i wzywa ich do szkoły 

Uruchamia pomoc uczniowi 

na terenie szkoły, 

a w uzasadnionych przypadkach 

informuje instytucje zewnętrzne 

Informuje dyrektora szkoły 

o zagrożeniu 

DYREKTOR 

W zależności od oceny stopnia ryzyka informuje 

instytucje zewnętrzne a uczniowi i rodzinie 

udziela pełnej informacji o istniej dostępnych 

ośrodkach wsparcia 
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VII.W sytuacji gdy szkoła uzyskuje informację o podjętej przez ucznia próbie samobójczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR 

Informuje Radę Pedagogiczną (pod rygorem 

tajemnicy rady) o podjętej przez ucznia próbie 

samobójczej celem obserwacji zachowania ucznia 

po powrocie do szkoły i zapewnieniu mu 

bezpieczeostwa 

Zleca zadania nauczycielom specjalistom 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 
 

Dokonują diagnozy ryzyka utrzymywania 

się zagrożenia po powrocie ucznia do  szkoły  

Udzielają wsparcia uczniowi i rodzinie Planują dalszą strategię postępowania 

z uczniem w oparciu o zalecenia lekarza/ 

specjalisty 

NAUCZYCIELE 

Respektują i wdrażają ustalone w szkole zalecenia do pracy 

z uczniem 
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VIII.W przypadku, gdy zauważalne są zaburzenia odżywania (anoreksja i bulimia) 

 

 

 

NAUCZYCIEL 

Monitoruje sytuację ucznia, nadal 

go obserwuje 

Informuje wychowawcę/ pedagoga/ 

psychologa 

Ucznia otacza pomocą i wsparciem 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

Informuje rodziców 

o zaobserwowanych 

zachowaniach 

destruktywnych ucznia 

Organizuje pomoc i wsparcie 

dla ucznia na terenie szkoły 

Współpracuje z rodzicami 

ucznia, udziela informacji o 

formach pomocy 

specjalistów 

Informuje o problemie 

dyrektora szkoły 

Jeśli zachodzi koniecznośd 

wzywa pomoc lekarską 

Monitoruje ustalone procedury 

postępowania zapewniając uczniowi 

bezpieczeostwo w szkole 
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IX.W przypadku gdy, istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeo zażył środki psychoaktywne 

 

NAUCZYCIEL 

Informuje wychowawcę/ pedagoga/ 

psychologa 

Izoluje ucznia od grupy; zapewnia 

mu bezpieczeostwo, w razie konieczności 

zapewnia pomoc medyczną 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

Informuje rodziców o podejrzeniu zażycia 

przez ucznia środków psychoaktywnych 

oraz wzywa ich do szkoły 

Wdraża i monitoruje procedury 

pomocy uczniowi oraz ich 

skutecznośd 

Informuje dyrektora o podejrzeniu zażycia 

przez ucznia środków psychoaktywnych 

Wzywa policję w celu 

zweryfikowania podejrzeo 
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X.W przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeo rozprowadza środki psychoaktywne 

 

 

NAUCZYCIEL 

Izoluje ucznia od klasy Informuje wychowawcę/ 

pedagoga/ psychologa 

Uczeo w przypadku potwierdzenia podejrzenia podlega 

karze  opisanej w statucie/ wyznaczonej przez 

dyrektora 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

 

Powiadamia dyrektora o 

podejrzeniu 

Uruchamia procedurę 

diagnozy problemu w 

szkole 

Informuje i wzywa 

rodziców do szkoły 

Żąda od ucznia 

przekazania środków 

Zabezpiecza środki i wzywa 

policję 

Rozpoznaje problem na terenie 

szkoły 

W przypadku odmowy 

przekazania środków, dalsze 

działania prowadzi policja 
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XI.Przemoc wirtualna na terenie szkoły 

 

NAUCZYCIEL 

Udziela bieżącego wsparcia uczniowi Informuje wychowawcę/ pedagoga/ 

psychologa 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 
 

Przeprowadza rozmowę 

z ofiarą przemocy, udziela jej 

wsparcia 

Ustala z rodzicami i uczniem 

(sprawcą) kontrakt; monitoruje 

kontrolę wspólnie podjętych 

ustaleo 

Informuje dyrektora szkoły 

o problemie 

Powiadamia o problemie 

rodziców ofiary (sprawcy 

jeżeli jest uczniem szkoły) 

Ustala okoliczności zdarzenia 

i ew. świadków, sprawcę, 

zabezpiecza dowody 

Zawiadamia policję 
Rodzice 

współpracują 

ze szkołą 

Rodzice realizują 

z uczniem i szkołą 

ustalenia zawarte 

w kontrakcie 
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XII.Procedury postępowania w przypadku ucznia przewlekle chorego 

 

 

WYCHOWAWCA 
PEDAGOG 

PSYCHOLOG 

 

Pozyskuje od rodzica informacje 

dotyczące choroby ucznia, 

wynikających z niej ograniczeo 

oraz możliwych sytuacji 

zagrażających dziecku 

(np. niebezpiecznych objawów, 

ataków) 

Informuje dyrektora szkoły 

o stanie zdrowia ucznia 
Wspólnie z pielęgniarką ustala 

indywidualne procedury  

postępowania w stosunku 

do każdego chorego ucznia, 

uwzględniające sytuację dnia 

codziennego oraz przypadki 

zaostrzenia objawów lub ataku 

choroby 

Organizuje szkoleniową radę pedagogiczną 

oraz informuje pozostałych pracowników szkoły 

w zakresie postępowania z dzieckiem na co dzieo 

oraz w sytuacjach kryzysowych 

W przypadku nasilenia objawów choroby w szkole, 

niezwłocznie informuje o tym rodziców 

NAUCZYCIELE 

Dostosowują wymagania edukacyjne  do potrzeb 

i możliwości dziecka 

Planuje formy udzielania 

pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole 
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XIII.W  przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzeniu wybuchowego w szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE O PODŁOŻENIU URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO 

Powiadamia dyrektora szkoły Zgłasza ten fakt na numer alarmowy 112 

Podaje: 
Treśd otrzymanej informacji o podłożeniu materiału wybuchowego, 
Miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może zawierad materiał 
wybuchowy, 
Numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko. 

DYREKTOR 

Poleca użytkownikom pomieszczenia sprawdzenie czy nie znajdują się 
w nim jakieś nieznane przedmioty lub zmiany w wyglądzie wnętrza 

Poleca pracownikom obsługi sprawdzenia części wspólnych (korytarzy, 
toalet, itp.) oraz najbliższego otoczenia budynku 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zarządza ewakuację budynku 
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XIV.W  przypadku wtargnięcia na teren szkoły uzbrojonego napastnika 

 

Osoba, która zarejestruje fakt 
wtargnięcia na teren szkoły osoby 

uzbrojonej 

Uruchamia dzwonek 

alarmowy 
Informuje 

Dyrektora 

Informuje pozostałych pracowników szkoły, 

w sposób, który nie wzbudza paniki 

Dyrektor zawiadamia policję lub 

wyznacza osobę, która to zrobi  Nauczyciel: 

Zapewnia uczniom bezpieczeostwo; 

Stara się uch uspokoid i wyciszyd; 

Zamyka i barykaduje drzwi sali 

od wewnątrz; 

-czeka do przybycia policji i zakooczenia 

sytuacji zagrożenia 
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Postanowienia koocowe: 

1. Policja powinna byd wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w Procedurach albo gdy wyczerpane zostaną 

środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecnośd policji jest konieczna. 

2. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna byd wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi 

lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 


