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Cele procedur: 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez: 

 wdrażanie jednolitych zasad postępowania, 

 usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów, 

 usprawnienie organizacji pracy szkoły, 

 usprawnienie przepływu informacji pomiędzy organami szkoły oraz 

wewnątrz całej społeczności szkolnej, 

 zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły. 

Dotyczy: 

 nauczycieli 

 rodziców 

 uczniów 

 pracowników administracji i obsługi 

 

Spis treści: 

1. Bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

i przerw 

2. Bezpieczeństwa uczniów poza terenem szkoły 

3. Zasad rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych 

4. Bezpieczeństwa ucznia podczas nieobecności nauczyciela 

5. Bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym 

6. Zasad zwalniania ucznia z zajęć szkolnych 

7. Zasady zwalniania ucznia w przypadku złego samopoczucia i w innych 

przypadkach 

8. Zasady usprawiedliwiania ucznia 

9. Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych 

10. Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy 

11. Uczeń nieodebrany ze świetlicy 

12. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

13. Opieka nad uczniami w dni wolne od zajęć  dydaktycznych 

14. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia popełnienie samobójstwa 

15. Procedura postępowania wobec  sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa 

16. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego 

17. Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika 

szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole 

18. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły 

wobec ucznia 

19. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania rodziców i innych 

osób dorosłych 

20. Procedura postępowania w sytuacji ujawnienia ucznia zagrożonego 

demoralizacją 
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21. Procedura postępowania dyrektora, pedagoga  w przypadku uzyskania 

informacji o popełnieniu na terenie szkoły przestępstwa ściganego z urzędu 

22. Procedur postępowania dyrektora, pedagoga w przypadku ujawnienia 

przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego na terenie szkoły 

i wybranych kategorii przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego 

23. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów 

24. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą 

przemocy w rodzinie 

25. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego 

26. Procedura  postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk 

27. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów 

lub ich palenia na terenie szkoły 

28. Procedura postępowania w sytuacji cyberprzemocy 

29. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych 

30. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas 

przerw śródlekcyjnych 

31. Zabezpieczenie terenu i budynku szkoły 

32.  Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem 

33.  Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie 

będących w posiadaniu uczniów 

34. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się 

niewłaściwie i zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

35. Obecność na terenie szkoły zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

36. Kradzieże na terenie szkoły 

37. Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych i 

przerw: 

a) podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; 

b) w czasie lekcji nauczyciel nie może zostawić uczniów bez opieki, a w 

razie konieczności opuszczenia klasy zawiadamia telefonicznie 

pracowników sekretariatu lub  dyrektora, 

c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na zajęciach wychowania 

fizycznego nauczyciele  podczas zajęć w sali gimnastycznej i na 

boisku zobowiązani są do: 

 systematycznego kontrolowania stanu urządzeń i sprzętu 

sportowego, natychmiastowe usuwanie Zarzysku sprzętu 

sportowego;  

 zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów 

na lekcji, 
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 dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych 

uczniów; 

  zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na 

przyrządach;  

 zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania 

zajęć edukacyjnych. 

  przestrzegania regulaminu oraz wdrożenia zasad uczestniczenia 

w zajęciach wychowania fizycznego oraz zasad bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.  

 prowadzenia ćwiczeń z zastosowaniem metod i urządzeń 

zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących;  

d) bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczanie 

może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących mocowane są na 

stałe; 

e) podczas przerw za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele 

pełniący dyżury w oparciu o regulamin dyżurów nauczycielskich i 

zgodnie z harmonogramem, ustalanym po każdorazowym pozytywnym 

zaopiniowaniu nowego tygodniowego planu zajęć lekcyjnych; 

 harmonogram dyżurów jest dostosowany do rozkładu zajęć oraz 

możliwości kadrowych, 

 nauczyciele rozpoczynają dyżury o godzinie 745 

 w razie nieobecności nauczyciela, wyznaczony przez 

wicedyrektora nauczyciel opracowuje tymczasowy grafik 

dyżurów. 

f) nauczycieli dyżurujących podczas przerw  wspomagają pracownicy 

obsługi szkolnej, których dyżury są określone w grafiku dyżurów. Zakres 

zadań i odpowiedzialności określa zakres czynności zamieszczony w 

aktach osobowych. 

g) dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły reagują na wszelkie 

dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie ich 

bezpieczeństwa. 

38. Bezpieczeństwo uczniów poza terenem szkoły  

a) Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a 

podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;  

b) organizatorzy zajęć pozaszkolnych mogą korzystać w sprawowaniu 

opieki nad dziećmi z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub 

innych osób dorosłych, ale nie zmienia to zasady odpowiedzialności 

nauczyciela za bezpieczeństwo dzieci, 

c) rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniów biorących udział w wyciecze w drodze 

pomiędzy miejscem zbiórki a domem, 
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d) szczegóły organizacji wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek, 

który stanowi załącznik nr... do niniejszego dokumentu 

e) w przypadku wyjścia poza teren szkoły nauczyciel zobowiązany jest 

przyprowadzić uczniów do szkoły, 

f) Zajęcia zorganizowane poza szkołą kończą się zgodnie z zasadami 

rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych.- punkt 3 

g) opieka nauczyciela nad uczestnikami wycieczki trwa od momentu 

zbiórki,  do chwili powrotu z wycieczki i oddania uczestników pod 

opiekę rodziców, 

h) w czasie rekolekcji szkoła organizuje uczniom zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze  i zapewnia opiekę uczniom w kościele i drodze do i z 

kościoła. 

39. Zasady rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych: 

a) zaj. rozpoczynają się i kończą zgodnie z planem lekcji 

b) uczniowie kończący lekcje, którzy samodzielnie wracają do domu, po 

zakończeniu zajęć nie przebywają na terenie szkoły.  

c) uczniowie oczekujący na autobus szkolny i odbiór przez rodziców, po 

zajęciach oczekują w świetlicy szkolnej, 

d) uczniowie przebywający w szkole przed rozpoczęciem zajęć są objęci 

opieką na przerwie poprzedzającej rozpoczęcie lekcji. + 

40. Bezpieczeństwo ucznia podczas nieobecności nauczyciela: 

a) na czas nieobecności nauczyciela Dyrektor może dokonać tymczasowej 

zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć uczniów oraz nauczycieli, a 

także w harmonogramie dyżurów. 

b) uwzględniając możliwości lokalowe i kadrowe świetlicy, w przypadku 

nieobecności nauczyciela, klasa może zostać objęta opieką w świetlicy. 

Opiekę powierza się wówczas całkowicie nauczycielowi – wychowawcy 

świetlicy. 

c) uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej podlegają systematycznie 

sprawdzaniu obecności oraz zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminu świetlicy. 

d) w przypadku konieczności zmiany planu zajęć w klasach I-III, 

wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców z co 

najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Rodzic potwierdza uzyskaną 

informację podpisem lub wiadomością w dzienniku elektronicznym. 

Zmiana planu zajęć jest odnotowywana w  dzienniku elektronicznym. 

e) dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia klasy IV-VI, ze szkoły w 

dniu ogłoszenia nieobecności nauczyciela, tylko w przypadku złożenia 

przez rodzica /prawnego opiekuna/ pisemnej deklaracji na początku roku 

szkolnego. Lista uczniów, których rodzice nie wyrażą zgody jest 

dostępna w sekretariacie szkoły i mają do niej dostęp nauczyciele 

prowadzący zajęcia.  

41. Bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym: 
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a) za bezpieczeństwo uczniów podczas przebywania w autobusie szkolnym 

pełną odpowiedzialność ponosi opiekun autobusu szkolnego, 

b) opiekun autobusu szkolnego odbiera uczniów dojeżdżających od 

nauczyciela wychowawcy świetlicy, który doprowadza je do autobusu. 

42. Zasady zwalniania ucznia z zajęć szkolnych: 

a) ucznia można zwolnić na osobistą prośbę rodziców/ prawnych 

opiekunów  lub na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku 

elektronicznym, albo przekazaną wychowawcy. Powinna ona zawierać  

formułę:” Biorę na siebie odpowiedzialność prawną za pobyt i 

bezpieczeństwo mojego dziecka tym czasie poza terenem szkoły”, z 

wyraźnym podpisem i datą wystawienia. 

b) wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić 

zwolnienia, jeżeli uzna, że zwolnienie może być sfałszowane; 

c) jeżeli wychowawca w danym dniu jest nieobecny, ucznia kl IV-VI może 

zwolnić  pedagog, inny nauczyciel uczący w danej klasie, dyrektor lub 

wicedyrektor szkoły. 

d) zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zespoły 

wyrównawcze) odbywa się na takich samych zasadach jak z zajęć 

lekcyjnych. 

e) w czasie gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie 

szkoły. 

43. Uczeń może być zwolniony  z ćwiczeń na zaj. wf, na podstawie zwolnienia 

lekarskiego, a także osobistej lub pisemnej informacji rodzica 

44. Zasady zwalniania ucznia w przypadku złego samopoczucia: 

a) każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie 

potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy. 

b) zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być 

poprzedzone powiadomieniem rodzica /opiekuna ucznia o złym 

samopoczuciu dziecka i konsultowaniem z nim wszystkich działań; 

Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się w danym momencie z 

rodzicami ucznia, nauczyciel przekazuje taką potrzebę do sekretariatu. 

c) do czasu przybycia rodzica, uczeń pozostaje pod opieka osoby dorosłej 

d) dyrektor może wezwać pogotowie ratunkowe, jeżeli w jego ocenie 

niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie rodziców 

e) w przypadku zagrożenia życia decyzję o konieczności zabrania dziecka 

na izbę przyjęć podejmują służby medyczne 

f) uczeń chory nie może być zwolniony ze szkoły, jeśli nie zgłosi się po 

niego rodzic lub inna osoba upoważniona 

g) na początku każdego roku szkolnego rodzice przekazują wychowawcy  

klasy informację na temat osób przez nich upoważnionych do odbioru 

dziecka /zał. - oświadczenie/. Nazwiska osób upoważnionych mogą ulec  

zmianie po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez oboje 

rodziców 
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45. Inne zwolnienia ucznia: 

a) ucznia z lekcji może zwolnić za zgodą dyrektora, nauczyciel (opiekun) w 

przypadku  kiedy uczeń reprezentuje szkołę. 

b) w przypadku reprezentowania szkoły przez ucznia  musi wcześniej 

otrzymać pisemną zgodę rodzica – zał.  

c) nauczyciel przejmuje opiekę nad uczniem, w czasie pobytu poza szkołą,. 

d) w przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w 

dzienniku  

e) wychowawca wpisuje zwolnienie spowodowane przyczynami 

szkolnymi. W wyliczaniu frekwencji uznaje się, że uczeń był obecny na 

zajęciach.  

46. Zasady usprawiedliwiania ucznia: 

a) obecności uczniów są systematycznie kontrolowanie na każdej lekcji i 

zajęciach dodatkowych, a absencje, spóźnienia i ucieczki z lekcji są 

monitorowane i wychowawcy informują o nich rodziców poprzez 

informację w dzienniku elektronicznym, telefonicznie lub osobiście. 

b) usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych  powinno 

być dostarczone wychowawcy w terminie dwóch tygodni od powrotu do 

szkoły, w formie usprawiedliwienia pisemnego podpisanego przez 

rodziców(prawnych opiekunów), informacji zamieszczonej w dzienniku 

elektronicznym lub zwolnienia lekarskiego, ewentualnie osobistego 

usprawiedliwienia przez rodzica (prawnego opiekuna) 

47. Ucieczka ucznia ze szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych: 

a) nauczyciel, który stwierdził fakt ucieczki ucznia odnotowuje 

nieobecność w dzienniku  lekcyjnym i powiadamia telefonicznie 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zaistniałym fakcie. Informuje o 

tymwychowawcę klasy. 

b) wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi i odnotowuje ten fakt w dokumentacji 

wychowawcy.  

c) w przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

ucznia wychowawca wzywa  ich do szkoły listem poleconym, którego 

kserokopię zachowuje.  

d) jeżeli problem powtarza się, wychowawca informuje pedagoga 

szkolnego, który przeprowadza ponowną rozmowę z uczniem i jego 

rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

e) w przypadku braku poprawy zachowania lub braku zainteresowania ze 

strony rodziców/ opiekunów prawnych pedagog w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły podejmuje inne, przewidziane prawem czynności. 

f) powtarzające się ucieczki pedagog zgłasza do sądu rodzinnego 

48. Samowolne oddalenie się dziecka ze świetlicy: 

a) nauczyciel świetlicy ustala okoliczności oddalenia i podejmuje 

natychmiastowe poszukiwania zaginionego ucznia, odnotowuje w 
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dokumentacji jego nieobecność. W przypadku, jeśli pełni opiekę 

jednoosobowo, powiadamia o fakcie dyrekcję szkoły 

b) po odnalezieniu ucznia nauczyciel udziela mu upomnienia i informuje o 

konsekwencjach złamania zasad regulaminu oraz  informuje o 

zaistniałym fakcie  rodziców/ opiekunów  prawnych i wychowawcę 

klasy 

c) w przypadku nie odnalezienia dziecka nauczyciel świetlicy informuje o 

fakcie dyrektora szkoły i  rodziców /opiekunów prawnych. 

d) jeśli dalsze poszukiwania podjęte przez szkołę i rodziców nie 

przynosząoczekiwanego rezultatu, dyrektor szkoły powiadamia policję 

e) jeżeli zachowanie powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga 

i wychowawcę klasy, którzy w porozumieniu z rodzicami podejmują 

działania interwencyjne. 

49. Uczeń nieodebrany ze świetlicy 

a) nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami 

prawnymi  

b)  dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu 

ich przybycia. 

c) nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są 

zobowiązani  

d) do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. I zapisuje notatkę w 

dzienniku zajęć świetlicy.  

e) w przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi 

nauczyciel  

f) informuje dyrektora, który podejmuje kroki w celu nawiązania kontaktu 

z rodzicami. 

g) w przypadku braku kontaktu, powiadamia policję, zapewniając dziecku 

opiekę do czasu jej przyjazdu. 

h) jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i 

dyrektora szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze 

przewidziane prawem działania. 

50. Brak kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia 

a) w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie kontaktuje się z 

wychowawcą w czasie 

b) wyznaczonym, wychowawca prosi rodzica/ opiekuna prawnego o 

przybycie do szkoły, wykorzystując różne formy nawiązywania kontaktu 

z rodzicem: wpis do zeszytu wychowawczego, kontakt telefoniczny, 

wizyta w domu. Podjęte działania dokumentuje w dzienniku lekcyjnym. 

c) w przypadku braku reakcji ze strony rodzica/opiekuna prawnego 

wychowawca 

d) wysyła list polecony za potwierdzeniem odbioru.    

e) w przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nadal nie reaguje na 

wezwanie, 
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f) wychowawca w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły 

podejmuje dalsze przewidziane prawem działania. 

51. Opieka nad uczniami w dni wolne od zajęć dydaktycznych 

a) w dni wolne od zajęć dydaktycznych (oprócz sobót i niedziel) szkoła 

zapewnia uczniom opiekę na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), 

organizując dyżury nauczycielskie. 

b) rodzice składają wychowawcy klasy pisemną  informację  o potrzebie 

objęcia ich dziecka opieką  w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, 

określając dokładne daty i godziny  opieki. (zał nr) 

c) w tych dniach za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponoszą 

nauczyciele pełniący dyżur. 

52. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia popełnienie samobójstwa 

a) pracownik szkoły, który dowiedział się o usiłowaniu popełnienia 

samobójstwa, nie pozostawia ucznia pozostającego  w kryzysie, samego. 

W miarę możliwości próbuje przeprowadzić go w bezpieczne miejsce i 

podtrzymuje  z nim kontakt . 

b) zbiera wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia 

c) niezwłocznie powiadamia  o zaistniałym fakcie dyrekcję szkoły. 

d) dyrektor szkoły  zawiadamia rodziców ucznia (prawnych opiekunów) 

ucznia i zapewnia bezpieczeństwo poprzez: stałą obecność osoby 

dorosłej, udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy, powiadomienie 

pogotowia ratunkowego. 

e) dyrektor po zaistnieniu takiego zdarzenia, powołuje zespół kryzysowy do 

zdiagnozowania sytuacji i podjęcia działań interwencyjnych. 

f) pracą zespołu koordynuje pedagog szkolny, ewentualnie inna osoba 

wyznaczona przez dyrektora 

g) do zadań zespołu należy: 

 nawiązanie współpracy  instytucjami, które mogą pomóc w 

rozwiązaniu sytuacji kryzysowej 

 zapewnienie wsparcia psychologicznego w środowisku 

rówieśniczym 

 zdiagnozowanie ryzyka ponowienia próby samobójczej 

 pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę wsparcia 

specjalistycznego 

 realizowanie zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów 

opiekujących się uczniem. 

53. Procedura postępowania wobec  sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

a) nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o 

zdarzeniu pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 

b) przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

pod opiekę pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły. 

c) zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa ( np. ostre narzędzia, 

przedmioty kradzieży itp.)  
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d) we współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

e) pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów 

prawnych) ucznia- sprawcy. 

f) dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy 

sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest 

uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.  

g) w przypadku, gdy sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog wzywa rodziców 

(prawnych opiekunów) sprawcy w celu wyjaśnienia okoliczności 

zdarzenia. 

h) w obecności wychowawcy zobowiązuje ucznia do poprawnego 

zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

Informuje o konsekwencjach przewidzianych w prawie szkolnym. 

Zawiera kontrakt z rodzicami i uczniem 

54. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego 

a) nauczyciel będący świadkiem zajścia udziela pierwszej pomocy 

poszkodowanemu. 

b) niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu pedagoga szkolnego lub dyrektora 

szkoły. 

c) dyrektor powierza, w miarę możliwości ,opiekę pielęgniarce lub 

decyduje o konieczności wezwania pogotowia 

d) pedagog lub wychowawca powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia, 

pamiętając, aby informacją zawierała: 

 zwięzły opis zdarzenia, 

 opis aktualnego stanu fizycznego i psychicznego ofiary, 

 kroki podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa fizycznego ofierze. 

e) pedagog lub wychowawca udziela wsparcia osobie pokrzywdzonej w 

zdarzeniu, jeśli sytuacja tego wymaga 

55. Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika 

szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole: 

a) nauczyciel/pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu 

pedagoga lub dyrektora szkoły.  

b) pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę 

wdokumentacji pedagoga. 

c) pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, 

informuje o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

d) w uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie 

zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań. 

e) zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego. 

f) w sytuacji wyjątkowej (zagrożenia życia, nieobecności dyrektora, w 

godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik 

szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.  
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56. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły 

wobec ucznia 

a) po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika 

szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie 

wyjaśniające. 

b) dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec 

pracownika i informuje o nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

c) dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem 

rodzica i umieszczoną w dokumentacji zdarzeń. 

57. Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych 

osób dorosłychprzebywających na terenie szkoły wobec uczniów: 

a) nauczyciel/pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  

agresywnegoi wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.  

b) nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej 

sytuacji. 

c) w przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania 

agresywnego, dyrektorszkoły zawiadamia policję. 

d) w sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, braku dyrekcji w godzinach 

zajęć  popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły 

niezwłocznie powiadamia policję. 

58. Procedura postępowania w sytuacji ujawnienia ucznia zagrożonego 

demoralizacją 

a) w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, używa alkoholu lub innych 

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, 

bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji ( naruszenie 

zasad współżycia społecznego, popełnianie czynu zabronionego, 

systematycznego uchylania się od obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych) 

nauczyciel powinien podjąć następujące czynności: 

 przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy 

 wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora 

szkoły. 

 pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców, prawnych 

opiekunów ucznia i informuje ich o problemach wynikających z 

zachowania ucznia. 

 w obecności ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) pedagog 

szkolny przeprowadza rozmowę wychowawczą i w przypadku 

potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do poprawnego 

zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

 w przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców do 

współpracy ze szkołą na rzecz ich dziecka i brakiem poprawy w 

zachowaniu ucznia, dyrektor  pisemnie powiadamia o zaistniałej 
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sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

59. Procedura postępowania  dyrektora, pedagoga  w przypadku uzyskania 

informacji o popełnieniu na terenie szkoły przestępstwa ściganego z urzędu. 

a) przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu) 

zapewnić dyskrecję przekazującemu informację (np. nauczycielowi, 

uczniowi) poprzez wysłuchanie go bez świadków, o ile to możliwe w 

pomieszczeniu zamkniętym. Odnotować datę, godzinę zgłoszenia. 

b) zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym 

(powiadomić pogotowie ratunkowe). Powiadomić prawnych opiekunów 

ofiary. 

c) bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność 

informacji: 

 jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą 

ilością świadków uwiarygodnić informację, 

 ustalić czas, miejsce zdarzenia, zwłaszcza sprawdzić, czy 

zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce w 

czasie zajęć szkolnych, 

 w rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane 

personalne, 

 nie nagłaśniać zdarzenia. 

d) w przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia -

powiadomić dyżurnego policji i o ile jest to konieczne i możliwe, 

zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę 

(ów). 

 konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia 

przez nich zajęć szkolnych bądź próby ucieczki, ukrycia 

skradzionych przedmiotów. W przypadku zakończenia zajęć, o 

fakcie zatrzymania bezwzględnie należy powiadomić rodziców 

lub opiekunów prawnych. W trakcie prowadzenia zajęć szkolnych 

z powiadomieniem należy zaczekać do przyjazdu policji. Nie 

należy zatrzymywać „na siłę" sprawcy czynu -jeśli jest on znany, 

ale w ramach swojego autorytetu spowodować, by pozostał pod 

opieką pedagoga szkolnego, w oddzielnym pomieszczeniu do 

chwili przybycia policji, 

 jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścić 

ich w oddzielnych pomieszczeniach, 

 ofiarę należy odizolować od sprawców, 

 udzielić wsparcia psychologicznego osobom pokrzywdzonym w 

zdarzeniu, jeśli sytuacja tego wymaga. 

e) w przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub 

służących do popełnieniaprzestępstwa należy je zabezpieczyć: 
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 pozostawić w miejscu znalezienia, zabezpieczając przed 

przemieszczeniem, zniszczeniem, nakrywając je czymś i pilnując, 

 zapewnić, by przedmioty te nie były dotykane, a gdy istnieje 

potrzeba ich przemieszczenia, starać się chwytać je w jednym 

miejscu (jak najmniej typowym).Chodzi o zachowanie śladów w 

postaci odcisków palców 

 odnotować personalia uczestników i ewentualnych świadków 

zdarzenia 

 powiadomić o zdarzeniu Policję 

 wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego 

zgłoszenie policjanta 

Zakazy: 

 nie należy „na własną rękę" wyjaśniać przebiegu zdarzenia, a 

zwłaszcza konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć do 

pojednania, itp. 

 bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, 

kieszeni. Należy poprosić o ich dobrowolne okazanie 

60. Procedura  postępowania  dyrektora, pedagoga w przypadku ujawnienia 

przestępstwa ściganego na wniosek pokrzywdzonego na terenie szkoły i 

wybranych kategorii przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego 

a) przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu) 

zapewnić dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go 

bez świadków (o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym). 

Zanotować najważniejsze fakty podane przez osobę pokrzywdzoną (czas 

miejsce, sposób zachowania, rysopis sprawcy) 

b) odnotować godzinę zgłoszenia oraz zapytać o przyczynę ewentualnej 

zwłoki w podaniu tej informacji. 

c) zapewnić w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 

d) bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność 

informacji, w tym: 

 jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą 

ilością świadków uwiarygodnić informację 

 sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy 

miało miejsce w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników 

 nie nagłaśniać zdarzenia 

e) powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka pokrzywdzonego,          

zrelacjonować im zdarzenie i uzgodnić z nimi, czy będą chcieli zgłosić 

sprawę Policji. 

f) W przypadku odmowy złożenia wniosku o ściganie sprawców przez 

rodziców należy ich poinformować, jakie środki podejmie szkoła w 

stosunku do sprawców zdarzenia. 

Środki, jakie należy przedsięwziąć to między innymi: 
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 w ramach uprawnień statutowych szkoła stosuje względem 

sprawcy zdarzenia środki przewidziane w procedurze 

postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia. 

61. Procedura postępowanie w przypadku agresywnego zachowanie uczniów. 

a) nauczyciel lub pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego 

zachowania ucznia (bójka) jest zobowiązany do: 

 natychmiastowego rozdzielenia uczestników zajścia i 

odizolowania ofiary od sprawcy 

 udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, jeśli 

takiej wymaga 

 powiadomienia o zaistniałej sytuacji wychowawcy, a w 

przypadku jego nieobecności pedagoga  szkoły 

b) wychowawca przeprowadza indywidualną, wyjaśniającą przyczynę 

zajścia, rozmowę ze sprawcą i ofiarą. 

c) uświadamia sprawcy zajścia niewłaściwe zachowanie, które ma 

doprowadzić do zaniechania zachowań agresywnych. 

d) wychowawca notuje zdarzenie w zeszycie wychowawczym 

e) wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka 

poszkodowanego i sprawcy o zaistniałym zdarzeniu. 

f) w sytuacji powtarzającego się zachowania agresywnego ucznia 

wychowawca i pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych 

opiekunów) i w ich obecności zobowiązuje ucznia do przestrzegania 

zasad zachowania obowiązujących w szkole(zawarcie kontraktu z 

uczniem i rodzicami). 

g) w przypadku utrzymywania się nieprawidłowych zachowań ucznia 

pedagog sugeruje  rodzicom (prawnym opiekunom) badania 

specjalistyczne, w celu otrzymania wskazówek dotyczących zaburzeń 

ucznia. 

h) w przypadku utrzymujących się zachowań agresywnych ucznia 

zagrażających bezpieczeństwu pozostałej społeczności szkolnej lub 

braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dyrektor szkoły 

kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego o zastosowanie środka 

wychowawczego. 

i) w przypadku poważnego naruszenia nietykalności osób, wychowawca 

zgłasza problem dyrektorowi szkoły, który powiadamia policję i 

Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty 

62. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą 

przemocy w rodzinie. 

a) nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu 

poprzez wysłuchanie go bez świadków. Zapisuje datę i godzinę 

zgłoszenia 

b) nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę 

klasy lub/ i dyrektora/ wicedyrektora szkoły 
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c) wychowawca informuje pedagoga/psychologa lub/ i dyrektora/ 

wicedyrektora szkoły, o ile nie zrobił tego nauczyciel 

d) jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia dyrektor/ 

wicedyrektor lub pedagog wzywa lekarza 

e) dyrektor/ wicedyrektor lub  pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają 

rozmowę z poszkodowanym, o ile jest to możliwe ( gdzie i kiedy doszło 

do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość) 

f) pedagog zawiadamia lub/ i wzywa do szkoły rodzica ( prawnego 

opiekuna lub osobę z najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego 

sprawa nie dotyczy 

g) dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „ Niebieskie Karty” i 

wyznacza pracownika, który ją przeprowadza 

h) dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia 

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazuje mu 

sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego 

i) w przypadku osoby nieletniej dyrektor/ wicedyrektor zawiadamia sąd 

rodzinny i nieletnich 

63. Procedura  postępowania w przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. 

a) w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje 

się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego 

powinien odizolować ucznia od klasy, pamiętając, aby nie zostawić go 

samego 

b) zawiadamia dyrektora szkoły, który wzywa lekarza w celu stwierdzenia 

stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej 

c) sporządza notatkę w której zawarte są: opis zdarzenia, świadkowie i opis 

zachowania ucznia 

d) pedagog lub dyrektor  powiadamia  rodziców (prawnych opiekunów), 

których zobowiązuje  do niezwłocznego  odebrania dziecka ze szkoły 

e) dyrektor powiadamia  Policję w przypadku, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków odmawiają odebrania dziecka, a  

stan zdrowia, zachowanie nieletniego i zaistniała sytuacja dają powody 

do interwencji Policji 

f) policjanci mogą dokonać badania stanu trzeźwości nieletniego, w 

przypadku stwierdzenia w wydychanym powietrzu stężenia alkoholu 

powyżej 0,25 mg w 1 dm3. Policja może przewieźć nieletniego do izby 

wytrzeźwień lub w przypadkujej braku, do policyjnej izby dziecka. O 

fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców 

g) Pedagog w  porozumieniu z policjantem – specjalistą ds. nieletnich 

uzgadnia sposób załatwienia sprawy. 

h) W przypadku ujawnienia na terenie szkoły osób zajmujących się 

sprzedażą środków narkotycznych należy niezwłocznie powiadomić o 

tym Policję, bez nagłaśniania tego w środowisku szkolnym. 



PROCEDYRY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM 
SZKOŁY PODATWOWEJ im. „GAZETY OLSZTYŃSKIEJ”                                                  

W DYWITACH 
 

15 

 

64. Procedura  postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

a) nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor) 

ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość  

torby/plecaka oraz kieszeni (we własnej odzieży), Ew. innych 

przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwana 

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać czynności 

przeszukania – ta czynność zastrzeżona jest dla Policji 

b) wychowawca lub pedagog zawiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców i 

wzywa ich  do natychmiastowego stawiennictwa 

c) w przypadku gdy uczeń odmawia, pokazania  substancji i przekazania 

jej, dyrektor wzywa Policję, która dokonuje przeszukania ucznia oraz 

zabezpiecza 

d) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel/pedagog po 

odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać 

ją Policji 

e) Pedagog próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. 

Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając notatkę służbową. 

65. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów 

lub ich palenia na terenie szkoły. 

a) osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły 

powinna poinformować wychowawcę lub pedagoga szkolnego 

b) wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma 

prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość 

torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży. [Nauczyciel nie ma 

prawasamodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani 

teczki ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji] 

c) wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by 

sprawca uporządkował miejsce zdarzenia 

d) wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o 

paleniu papierosów przez dziecko 

e) przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje ucznia 

do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym 

incydencie, którą podpisuje rodzic (opiekun) dziecka (do teczki 

wychowawcy) 

f) W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, 

wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz 

stosuje wobec wychowanków kary określone w Statucie Szkoły. 

66. Procedura postępowania w sytuacji cyberprzemocy 

a) nauczyciel posiadający wiedzę o cyberprzemocy  przekazuje informacje 

wychowawcy, który informuje pedagoga szkolnego ni dyrektora szkoły 



PROCEDYRY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM 
SZKOŁY PODATWOWEJ im. „GAZETY OLSZTYŃSKIEJ”                                                  

W DYWITACH 
 

16 

 

b) pedagog szkolny, dyrektor  i wychowawca ustalają okoliczności 

zdarzenia i ewentualnych świadków 

c) wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i 

zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść 

wiadomości oraz, jeśli to możliwe dane nadawcy lub adres strony , na 

której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. W zabezpieczeniu 

powinien brać udział nauczyciel informatyki 

d) gdy ustalenie sprawcy  nie jest możliwe , należy skontaktować się z 

dostawcą usługi w celu usunięcia kompromitujących lub krzywdzących 

materiałów 

e) w przypadku, gdy zostało złamane prawo, należy bezwzględnie 

skontaktować się z Policją 

f) gdy sprawca jest znany, pedagog zobowiązuje ucznia do zaprzestania 

takiego działania i usunięcia szkodliwych materiałów z sieci 

g) wychowawca zawiadamia rodziców (Prawnych opiekunów) sprawcy 

cyberprzemocy i w ich obecności zobowiązuje ucznia do zaniechania 

podobnych działań, a rodziców Prawnych opiekunów do szczególnego 

nadzoru 

h) jeśli  rodzice prawni opiekunowie  sprawcy cyberprzemocy odmawiają 

współpracy, a uczę nie zaniechał dotychczasowego postępowania, 

dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny, 

szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach 

demoralizacji 

i) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze ( 

rozmowy z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie 

przynosi pożądanychrezultatów, dyrektor zwraca się do Sądu 

Rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków  

wynikających z Ustawy o Postępowaniu z Nieletnimi 

67. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych 

a) w szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i  

innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji 

b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginiony wyżej wymieniony 

sprzęt 

c) uczniowi, który nie przestrzega zasad,  sprzęt zostaje odebrany przez 

nauczyciela i przekazany wychowawcy, który powiadamia rodziców ( 

prawnych opiekunów) o zaistniałej sytuacji 

d) rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani odebrać sprzęt osobiście 

e) korzystanie ze sprzętu elektronicznego niezgodnie z procedurami  wiąże 

się również z sankcjami opisanymi w kryteriach oceny zachowania 

f) w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że w/w sprzęt został 

wykorzystany do zarejestrowania dźwięku lub obrazu na zajęciach ma 
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prawo żądać od ucznia ujawnienia nagrania i przekazania mu sprzętu 

użytego do rejestracji ( w obecności innej osoby dorosłej) 

g) w przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, że doszło do rejestracji lub 

gdy uczeń odmawia ujawnienia nagrania nauczyciel powiadamia o tym 

fakcie wychowawcę i pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 

Zabezpiecza sprzęt wykorzystany do rejestracji w celu uniemożliwienia 

jej skasowania i przekazuje go wychowawcy, pedagogowi lub 

dyrektorowi szkoły 

h) wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem, 

ustalają okoliczności i cel użycia przez niego sprzętu rejestrującego na 

lekcji i za jego zgodą odtwarzają ewentualne nagranie 

i) w przypadku, gdy uczeń nadal odmawia ujawnienia nagrania lub nie 

chciał dobrowolnie przekazać sprzętu nauczycielowi, wychowawca 

wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia i przekazuje 

im uzyskane informacje o zdarzeniu. Przeprowadza rozmowę z uczniem 

w obecności rodziców, zobowiązuje go do natychmiastowego 

skasowania ewentualnego nagrania i wyjaśnia konsekwencje związane z 

jego upowszechnianiem lub opublikowaniem. Wychowawca sporządza 

notatkę z rozmowy ( do teczki wychowawcy). W obecności ucznia 

przekazuje rodzicom zatrzymany sprzęt 

j) w przypadku, gdy uczeń ponownie złamie zakaz rejestrowania zajęć 

lekcyjnych bez zgody nauczyciela lub upowszechnia bądź publikuje 

dokonane nagrania ( np. w Internecie) podlega karom statutowym 

 Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas 

przerw śródlekcyjnych 

68. Wypadek podczas zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz podczas 

przerw śródlekcyjnych. 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną 

zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką 

szkoły: na terenie szkoły lub poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod 

opieką nauczycieli, „zielona szkoła” itp.). 

a) nauczyciel będący świadkiem wypadku niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, udziela pierwszej pomocy, wzywa 

pielęgniarkę szkolną, a w razie zagrożenia zdrowia i życia wzywa 

pogotowie ratunkowe 

b) nauczyciel lub pielęgniarka szkolna o wypadku niezwłocznie 

powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, a w przypadku 

ciężkiego wypadku również dyrektora szkoły 

c) nauczyciel informuje o okolicznościach wypadku pielęgniarkę, - 

kier.adm.która sporządza protokół wypadku 

d) jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną 

pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się 

nienaruszone i wyprowadza pozostałe dzieci z pomieszczenia. Dyrektor 
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zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez 

zespół powypadkowy 

e) o każdym wypadku ciężkim dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp 

f) o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły 

zawiadamia niezwłocznie prokuratora, policję i kuratora oświaty 

g) o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły 

zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego 

h) jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej 

poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun 

grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie 

69. Zabezpieczenie terenu i budynku szkoły. 

a) teren szkoły jest ogrodzony, a otwory kanalizacyjne, studzienki i inne 

zagłębienia zabezpieczone 

b) w miejscach, w których prowadzone są zajęcia regularnie sprawdzane są 

warunki bezpieczeństwa oraz  zapewnione jest odpowiednie oświetlenie, 

wentylacja i ogrzewanie pomieszczeń 

c) schody wyposaża się w balustrady 

d) ciągi komunikacyjne oznakowane są zgodnie z przepisami 

e) plan ewakuacji szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu w sposób 

zapewniający łatwy do niego dostęp, a drogi ewakuacyjne oznaczone są  

w sposób wyraźny i trwały uczniom uświadamia się zagrożenia, z jakimi 

mogą się zetknąć (agresja, przemoc, uzależnienia), oraz zapoznaje się ich 

z zasadami bezpieczeństwa i promocji zdrowia, które omawia się 

systematycznie podczas zajęć szkolnych i apeli. Zabezpiecza się szlaki 

komunikacyjne wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście uczniów na jezdnię 

f) wyposaża się niektóre pomieszczenia szkoły -  pokój nauczycielski, 

pokój nauczycieli wychowania fizycznego w apteczki zaopatrzone w 

środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

jej udzielania 

70. Zagrożenie pożarem, wybuchem i zatruciem. 

a) nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, 

ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego 

możliwe skutki 

b) nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na 

celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby 

udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu 

c) nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora 

szkoły  oraz kierownika do spraw gospodarczych 

d) dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o 

zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, 

Pogotowie Ratunkowe) 
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e) osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują 

ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi 

71. Stwierdzenie na terenie szkoły podejrzanych przedmiotów lub substancji nie 

będących w posiadaniu uczniów. 

Za podejrzane należy uznać przedmioty lub substancje o nieznanym 

pochodzeniu, np. przypominające narkotyk, materiał wybuchowy, żrący, 

nieznaną substancję chemiczną. itp. 

a) nauczyciel lub pracownik szkoły zabezpiecza tymczasowo dostęp 

uczniów do miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje 

podejrzane 

b) nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia dyrektora 

szkoły 

c) dyrektor szkoły oddelegowuje pracownika szkoły do zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb 

d) dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły zawiadamia 

odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną  i wydaje decyzję o 

ewentualnej ewakuacji uczniów z budynku szkoły 

72. Obecność na terenie szkoły osób niepożądanych, zachowujących się 

niewłaściwie  i zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

a) nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt 

przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w 

przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora 

szkoły 

b) nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe 

zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne 

upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  

i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.-ZAWSZE PROSI O 

OPUSZCZENIE SZK. NIE CZEKAJĄC NA NIEWŁAŚCIWE 

ZACHOWANIE , PATRZ PUNKT WYŻEJ 

c) w przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia Policję lub Straż 

Miejską   

73. Obecność na terenie szkoły zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

a) nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje 

dzieci od zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na 

polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku szkoły) 

b) nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia 

zawiadamia kierownika  gospodarczego lub pracownika obsługi. 

c) kierownik gospodarczy lub pracownik obsługi informują dyrekcję szkoły 

i  podejmują działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia. 

d) kierownik gospodarczy wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby 

weterynaryjne 

74. Kradzieże na terenie szkoły. 
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a) nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu 

informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i 

świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności  zdarzenia 

b) nauczyciel  podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego 

mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania 

domniemanego sprawcy 

c) nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o 

zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w 

przypadku jego nieobecności pedagogowi 

d) wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują 

wyjaśnianie okoliczności zdarzenia 

e) wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i  

jego rodzicami/ opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte 

podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi 

f) w uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z   

dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym 

fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i 

sprawcy 

75. Postanowienia dodatkowe 

a) szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, nie związane z 

procesem dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym / np. telefony 

komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, gry elektroniczne, 

zabawki , itp./ 

b) na lekcji wychowania fizycznego rzeczy  pozostawione są w pokoju 

nauczycieli wychowania fizycznego  i zamykane na klucz 

 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

 

112- OGÓLNY TELEFON ALARMOWY 

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE  

998 - STRAŻ POŻARNA  

997 - POLICJA 

 

Załączniki: 
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Agresywne zachowanie ucznia 

 

Umowa między wychowawcą a rodzicem podpisana w dniu…………… 

w obecności dyrektora,……………………………………… 
Umowa ma na celu pomoc i wsparcie ……………………………………. 

(w próbie ograniczenia zachowań agresywnych, w zmianie postaw do obowiązków 

szkolnych, poprawę zachowania). 

Zarówno wychowawca, jak i rodzic zobowiązuje się do przestrzegania tych samych 

zachowań w stosunku 

do……………………………………………………………………… 

- konsekwencji w egzekwowaniu zobowiązań, 

- stanowczości w stawianiu wymagań, 

- traktowania jak partnera, 

- okazywanie stałej dyspozycyjności na potrzeby  

 

Tak rodzic, jak i wychowawca zobowiązuje się do przestrzegania tych samych zasad 

zachowania: 

- zasada dyskrecji, 

- zasada otwartości do ……………………………… w trakcie rozmowy. 

- zasada prawdomówności, 

- zasada oceniania postępów, 

- zasada nie krytykowania wypowiedzi, 

- zasada dyspozycyjności w stosunku do   

- zasada niewracania do zdarzeń, które są powodem zawarcia kontraktu w formie 

negatywnejkrytyki. 

Rodzice zobowiązują się do kontaktu telefonicznego lub osobistego raz w miesiącu. 

Wychowawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia rodziców (prawnych 

opiekunów) o złamaniu kontraktu przez ……………………………………….. 

Umowa między wychowawcą a rodzicami twa do dnia ……………………..…. 

 

 

………………………      ……………………

  

podpis wychowawcy      podpis rodzica 
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SCHEMAT KONTRAKTU Z UCZNIEM SPRAWIAJĄCYM 

PROBLEMY WYCHOWAWCZE 

 
1. Zobowiązuję się.. (nie stosować przemocy, nie palić papierosów).  

2. W związku z tym, że stosowałem przemoc, paliłem papierosy)... tracę następujące 

przywileje... 

3. Zobowiązuję się przestrzegać następujących zasad zachowania w szkole ... w 

domu... 

4. Zgadzam się, że za złamanie którejś z zasad, poniosę następujące konsekwencje ...

  

5. Zgadzam się, że jeśli w ciągu ....będę przestrzegać powyższych zasad, to 

odzyskam zabrane mi przywileje.... 

6. Zgadzam się, że jeśli nie będę przestrzegać kontraktu, to poniosę surowsze 

konsekwencje niż te, które zapisane są powyżej.  
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Oświadczenia klas I-III 
 
 
 

Dywity,………………………….  
 
 
/imię i nazwisko rodzica, opiekuna 
 
 
……………………………………………….. 
 
adres, tel. kontaktowy 
 
…………………………………………………. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………….. uczeń uczennica klasy…….

 imię i nazwisko/ 

Szkoły Podstawowej w Dywitach  nie będzie uczęszczać do szkoły samodzielnie w roku szkolnym……../……… 

Deklaruję osobisty odbiór dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach.  

Upoważniam do sprawowania opieki .......................................................................................................  

/imię i nazwisko opiekuna/ 

 

 
 
 

czytelny podpis rodzica, opiekuna/ 
 

 

 
Dywity,………………………….  

 
 
/imię i nazwisko rodzica, opiekuna 
 
 
……………………………………………….. 
 
adres, tel. kontaktowy 
 
…………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że moje dziecko………………………………………………….. uczeń /uczennica klasy…….

 imię i nazwisko/ 

Szkoły Podstawowej w Dywitach  w roku szkolnym     /         będzie uczęszczać do szkoły samodzielnie. Ponoszę 

odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka ze szkoły. Znane mi są procedury bezpiecznego pobytu 

dziecka w szkole.  

 

 
 
 

czytelny podpis rodzica, opiekuna 
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Wzór prośby o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym 
 
Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku ............... ………………………......................................................... 

Uczniowi/ uczennicy kl. ………………………  w dniu ………………………………………………………….. 

Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka o godzinie  ..............................................  do szkoły i odebrania go 
 
o godzinie…………………………………………. 

 

 

 

Dywity, ……………………                                                                                                  

             podpis rodzica 
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Wzór prośby o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym 
 

 

Proszę  o objęcia opieką świetlicową mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 
 /imię i nazwisko dziecka, klasa/ 

 

1 kwietnia 2 kwietnia 3 kwietnia 7 kwietnia 

w  godzinach 

………………………

……. 

w  godzinach 

………………………

……. 

w  godzinach 

………………………

……. 

w  godzinach 

………………………

……. 

 
Dywity, ……………………                                                                                                  

             podpis rodzica 

 

 
 

 


