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Wstęp 

 

Niniejszy dokument przedstawia strategie działań wychowawczych 

i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych demoralizacją       

i przestępczością. Zawiera również procedury postępowania interwencyjnego Ośrodka          

w sytuacjach zagrożenia dzieci. 

Procedury zostały opracowane w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony 

przed przemocą, uzależnieniem i demoralizacją a także w celu kształtowania zachowań                   

i postaw uczniów zgodnych z normami społecznymi.  

O obowiązujących procedurach wychowawcy informują rodziców na spotkaniach  

z rodzicami. Są one również dost ępne u dyrekto ra o raz na st ronie int er netowej 

Ośrodka.  

 

  Zasady ogólne: 

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone 

w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego  

ucznia. 

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez  

Ośrodek działaniach ich dotyczących. 

3. Osobą odpowiedzialną na terenie Ośrodka za respektowanie praw ucznia jest dyrektor. 

4. Uczniowie   wykraczający  poza   normy   prawne   i   zasady   zachowania   akceptowane 

w Ośrodku ponoszą sankcje przewidziane w Statucie. 

5. Z każdego zdarzenia stanowiącego zagrożenie osoba interweniująca sporządza notatkę 

służbową. Dokumentację tą przekazuje dyrektorowi szkoły. 

6. Osoba interweniująca to pracownik Ośrodka, który jako pierwszy był świadkiem, bądź  

uczestnikiem danego zdarzenia. 

7. Każde spotkanie z rodzicem powinno być zapisane przez wychowawcę                        

w dzienniku lekcyjnym i podpisane przez rodzica. 

8. W  sytuacji,  gdy Ośrodek  wykorzysta wszystkie  dostępne jej   środki  oddziaływań 

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor  

Ośrodka powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tych instytucji. 
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ROZDZIAŁ  1 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

 

1.1.  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 

świadcząc o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące 

kroki: 
 

 

Jako zachowania wskazujące na demoralizację rozumie się wszelkie zachowania naruszające 

zasady współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się 

od obowiązku szkolnego, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych. 

W każdorazowym przypadku konieczności zastosowania procedury nauczyciel postępuje według 

opisanego schematu. Interwencja skutkującą  pożądaną zmianą zachowania zostaje zakończona 

poprzez zawarcie z uczniem kontraktu oraz spisaniem notatki.  

W sytuacji wystąpienia konieczności podjęcia interwencji kryzysowej wymagającej 

odizolowania lub udzielenia pomocy uczniowi w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

nauczyciel oddaje zespół klasowy pod opiekę nauczyciela prowadzącego lekcję w najbliższej 

sali. 

Działania interwencyjne:  

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

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

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

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 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 może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie 

terapeutycznym. 

4. Wychowawca sporządza pisemne, krótkie sprawozdanie z rozmowy 

przeprowadzonej z rodzicami (prawnymi opiekunami), w którym umieszcza 

konkretne ustalenia z nimi zawarte, pod którymi  strony zamieszczają swój  
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czytelny podpis (notatka w aktach osobowych ucznia). 

 

Wychowawca reaguje na każdą uwagę wpisaną w dzienniku i przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą,   przypominając   o   konsekwencjach   nagannego   zachowania,   którego dotyczy 

uwaga.  

Wychowawca przypomina w razie potrzeby regulaminy szkolne i obowiązki ucznia. 

Po pięciu   uwagach   (wpisanych   w   okresie   do   2   miesięcy   od   pierwszej   uwagi) 

dotyczących  podobnych zachowań i braku poprawy zachowania ucznia, wychowawca udziela    

ustnej    nagany    i    umieszcza    informację    w    teczce    osobowej    ucznia. 

Informuje rodziców ucznia/prawnych opiekunów o udzielonej naganie. 

Po trzech naganach wychowawcy, dyrektor udziela nagany ustnej z wpisem do akt. 

W szczególnych przypadkach powyższa gradacja może zostać pominięta.  

W   przypadku   dalszego   negatywnego   zachowania   ucznia   oraz   po   wyczerpaniu   

wyżej wymienionych procedur: 

1. Dyrektor wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do Ośrodka. 

2. Dyrektor   zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, a rodziców/  

(prawnych opiekunów)  do bezwzględnego nadzoru nad dzieckiem i cotygodniowego  

kontaktu z wychowawcą lub psychologiem/pedagogiem szkolnym. 

3. Dyrektor udziela uczniowi nagany z wpisaniem do akt osobowych 

(może być udzielona przy całej klasie). 

4. Zespół  nauczycieli  i wychowawców  uczących  ucznia  dokonuje  ewaluacji IPET 

w   obszarze  wychowawczym,   określając  wsparcie dla  niego   celem  skutecznego  

wyeliminowania negatywnych zachowań. 

5. Jeżeli   rodzice   (prawni   opiekunowie)   odmawiają  współpracy   lub   nie   stawiają  się  

do Ośrodka, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, dyrektor Ośrodka pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji 

sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

6. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek kieruje pismo do sądu Rodzinnego z prośbą  

o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania. 

7. Jeżeli zdarzenie powtarza się Ośrodek występuje do Sądu Rodzinnego o zaostrzenie  

środków (do skierowania do Ośrodka wychowawczego włącznie), a do kuratora oświaty 

kieruje wniosek o skreślenie z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,  
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zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor   jako przedstawiciel  

instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić prokuraturę lub policję. 
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1.2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Ośrodka 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, 

powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie 

lub zdrowie. 

2. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy oraz 

dyrektora. 

3. Dyrektor lub nauczyciel wzywa  pielęgniarkę  szkolną w celu stwierdzenia stanu    

trzeźwości lub odurzenia - jeżeli zaistnieje konieczność, pielęgniarka wzywa lekarza. 

4. Dyrektor zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i zobowiązuje ich do 

odebrania ucznia z Ośrodka. Gdy rodzice /prawni  opiekunowie/ odmówią 

odebrania dziecka, o pozostawieniu ucznia w Ośrodku, 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 . 

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

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

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu 

innych osób. 

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych. O  fakcie  umieszczenia  zawiadamia  się  rodziców /prawnych  

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

7. Jeżeli  powtarzają  się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 

18 lat) znajduje  się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub  dopalaczy na terenie  

Ośrodka, dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub Sądu Rodzinnego. 

8. Spożywanie  alkoholu na terenie Ośrodka przez ucznia, który ukończył 

17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 

1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym 

fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji  

tej instytucji. 
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1.3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Ośrodka 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk lub dopalacz 

powinien podjąć następujące kroki:     
 

1. Nauczyciel,  zachowując   środki   ostrożności  zabezpiecza  substancję i opakowanie po 

substancji  przed  dostępem do niej  osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ustalić (o ile to jest możliwe  

w zakresie działań pedagogicznych), do kogo znaleziona substancja należy. 

2. Nauczyciel powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora. 

3. Dyrektor wzywa policję. 

4. Po przyjeździe policji  dyrektor  niezwłocznie   przekazuje   zabezpieczoną  substancję 

i informacje o szczegółach zdarzenia. 
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1.4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy 

sobie substancję przypominającą narkotyk lub dopalacz, powinien 

podjąć następujące kroki:     

 

2. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, psycholog, pedagog, dyrektor 

itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję i jej opakowanie, 

pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie 

innych przedmiotów budzących podejrzenie  co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. 

3. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania 

odzieży ani plecaka ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji! 

4. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora Ośrodka oraz rodziców/ 

     opiekunów prawnych ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

5. Jeżeli uczeń wyda substancję i jej opakowanie dobrowolnie, nauczyciel, po 

odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do 

jednostki policji. Wcześniej   próbuje   ustalić,   w  jaki   sposób   i   od   kogo,   

uczeń   nabył   substancję. Całe   zdarzenie   nauczyciel   dokumentuje, sporządzając   

możliwie   dokładną  notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

6. W   przypadku,   gdy   uczeń,   odmawia   przekazania   nauczycielowi substancji  

i pokazania zawartości plecaka, dyrektor lub nauczyciel wzywa policję. 

 

 

 

UWAGA: 

Zgodnie z art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 kodeksu postępowania 

karnego - w Polsce karalne jest: 

• posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

• wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

• udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie  

do użycia; 

• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,  jeśli sprawcą jest  uczeń, który ukończył   

13 lat a nie ukończył 17 lat. Mamy do czynienia z przestępstwem, jeżeli któryś                      

z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają 
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zastosowanie przepisy ustawy  z  dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.  

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie 

ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku  

popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub 

policję. 
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1.5. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego 

lub przestępstwa: 

 

2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

4. Przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły lub pedagogowi/ psychologowi szkolnemu pod 

opiekę. 

5. Powiadomienie rodziców ucznia sprawcy. 

6. Dyrektor niezwłocznie powiadamia policję, gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała, kradzież itp.) lub sprawca nie jest uczniem Ośrodka i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana. 

7. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji. 

8. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem sporządza notatkę 

z zaistniałego zdarzenia. 
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1.6. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 

karalnego: 

 

2. Nauczyciel, będący na miejscu zdarzenia wzywa pielęgniarkę w celu udzielenia 

pomocy medycznej, a w razie jej nieobecności udziela pomocy przedmedycznej,  zaś 

w przypadku poważnych obrażeń ciała ucznia wzywa karetkę pogotowia. 

3. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców ucznia. 

5. Dyrektor niezwłocznie wzywa  policję,   w  przypadku,   kiedy  istnieje   konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

W sytuacji zaistnienia zdarzeń, o których mowa w cz. I - VI, w czasie 

pozalekcyjnym, w godzinach pracy internatu, odpowiednie czynności w imieniu dyrektora 

podejmuje kierownik internatu. O zdarzeniu informuje dyrektora Ośrodka. 
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1.7. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który formułuje groźby             

o charakterze samobójczym: 

 

2. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem. 

3. Nauczyciel stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone zdrowie i życie 

ucznia. Ze względów bezpieczeństwa uczeń pozostaje pod opieką pracownika 

pedagogicznego lub pielęgniarki szkolnej. 

4. Nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor  przeprowadza rozmowę z uczniem. 

6. Dyrektor zapewnia pomoc psychologa lub pedagoga szkolnego. 

7. Dyrektor podejmuje wspólnie z wychowawcą klasy następujące działania: 

a. wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informacje 

o zaistniałej sytuacji, 

b. kontaktuje się z kuratorem w sytuacji, w której uczeń lub jego rodzina pozostają 

pod nadzorem kuratoryjnym, 

c. przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności jego rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz pedagoga lub psychologa, powiadamia o możliwości 

skorzystania z pomocy lekarza psychiatry. 

7. W przypadku nieskuteczności powyższych oddziaływań dyrektor szkoły: 

a. Występuje z wnioskiem o udzielenie pomocy specjalistycznej do  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

b. Wzywa do ucznia karetkę pogotowia ratunkowego, 

c. W przypadku ucieczki ucznia z Ośrodka powiadamia policję. 

8. Na bieżąco sporządza pisemne notatki z podejmowania działań. 
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1.8. Postępowanie w przypadku używania wulgaryzmów wobec      

rówieśników oraz pracowników szkoły i występowania innych 

przejawów agresji słownej: 

 

W przypadku jednorazowego incydentu: 

1. Nauczyciel (pracownik Ośrodka), który był świadkiem zdarzenia, przekazuje 

informację do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie. Zwraca uwagę uczniowi 

na niestosowne zachowanie. 

2. Wychowawca rozmawia z uczestnikami zajścia. 

3. Wychowawca odnotowuje zdarzenie w dzienniku lekcyjnym, 

W przypadku powtarzających się incydentów: 

1. Nauczyciel (pracownik Ośrodka), który był świadkiem zdarzenia, przekazuje 

informację do wychowawcy klasy o zaistniałej sytuacji. 

2. Wychowawca rozmawia z uczestnikami zajścia. 

3. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji (może  to  zrobić  

telefonicznie lub poprosić, o kontakt osobisty rodzica/ prawnego 

opiekuna ucznia) oraz odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

4. Wychowawca lub   psycholog, pedagog   szkolny   rozmawiają   z   poszkodowanym    

i sprawcą w obecności ich rodziców. 

5. Dyrektor  na   wniosek   wychowawcy   lub   psychologa   szkolnego   wymierza   

karę przewidzianą w Statucie. 

6. Wychowawca obniża ocenę zachowania. 
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1.9. Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania ucznia 

wobec rówieśników oraz pracowników Ośrodka: 

 

1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów). 

2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy, dyrektora, pedagoga/psychologa 

szkolnego o zdarzeniu i sporządza z niego notatkę (opis  zdarzenia,  osoby 

uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 

3. Wychowawca, dyrektor, pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę            

z  uczniem/uczniami  na temat zdarzenia i sporządzają z niego notatkę.   

4. Wychowawca informuje telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt       

w dzienniku). 

5. Rodzice ucznia zostają wezwani do szkoły na rozmowę w obecności wychowawcy 

klasy, dyrektora lub pedagoga/psychologa szkolnego. 

6. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do 

pedagoga/psychologa szkolnego oraz powiadamia dyrektora i rodziców ucznia. 

7. Dyrektor w porozumieniu  z  wychowawcą/wychowawcami  ucznia/uczniów  stosuje  

wobec niego/nich kary określone w Statucie . 

8. W przypadkach szczególnie  drastycznych   zachowań   agresywnych   (stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia lub życia) Ośrodek informuje o zdarzeniu policję lub/i Sąd 

Rodzinny. 
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1.10. Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej 

nauczyciela przez ucznia: 

 

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela uznajemy: 

- lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec nauczycieli, wyrażone w słowach lub gestach,  

- prowokacje pod adresem nauczycieli wyrażone w słowach lub gestach, 

- nagrywanie lub fotografowanie nauczycieli bez ich wiedzy i zgody, 

- naruszanie ich prywatności i własności prywatnej, 

- użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej, 

- pomówienia i oszczerstwa wobec nauczycieli, 

- naruszanie ich nietykalności osobistej. 

Wobec powyższych zachowań ucznia: 

1. Nauczyciel powiadamia dyrektora i wychowawcę klasy (w przypadku jego    

nieobecności informuje pedagoga/psychologa szkolnego). 

2. Wychowawca klasy  niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów 

o zaistniałej sytuacji, wzywa ich do Ośrodka, sporządza notatkę z rozmowy pod 

którą podpisują się rodzice/ prawni opiekunowie. 

3. W obecności rodziców/ prawnych opiekunów uczeń przeprasza osobę, której 

godność naruszył. 

4. Wychowawca klasy udziela uczniowi nagany. 

5. Jeżeli uczeń ma kuratora, zostaje on o tym zajściu powiadomiony przez wychowawcę.  

6. W przypadku powtórzenia się nagannego zachowania, wychowawca wzywa 

rodziców/prawnych opiekunów, sporządza notatkę z odbytej rozmowy oraz informuje 

dyrektora. 

7. Dyrektor udziela uczniowi nagany zgodnej ze Statutem. 

8. Uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania do nagannej. 

9. Osoba poszkodowana może  zgłosić na Policję  wniosek  o popełnieni  

przestępstwa z powództwa cywilnego. 

10. W przypadku trzykrotnego naruszania godności nauczyciela przez ucznia,  

Ośrodek zgłasza    ten     fakt    na    policję     oraz     kieruje    pismo     do     Sądu     

Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania. 

11. W związku z zaistniałą sytuacją uczeń może być przeniesiony do innej szkoły 
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(Ośrodka) lub skreślony  z listy uczniów (po ukończeniu 18 lat) zgodnie                     

z ustaleniami zapisanymi w Statucie. 

  

Zgodnie z artykułem 63 Kodeksu karnego, nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem      

obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, 

na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88. Poz.553. 

z późn. zm.). 

Zakres ochrony  nauczycieli określają przepisy rozdziału XXIX Kodeksu karnego  - 

„Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu 

terytorialnego". 

Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym regulują przepisy art. 222-226. 

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, za przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom 

publicznym należy uznać: 

 art. 222 - naruszenie nietykalności osobistej, 

 art. 223 - czynną napaść wspólnie z innymi osobami lub z użyciem broni palnej 

lub innego niebezpiecznego przedmiotu bądź środka obezwładniającego, 

 art. 224 - stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia 

funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności 

służbowej, 

 art. 226 - znieważenie funkcjonariusza publicznego. 
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1.11. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wagarowania przez 

ucznia: 

 

Podstawą sklasyfikowania  ucznia jest  co  najmniej   50%  obecności  na  wszystkich  

zajęciach edukacyjnych (zgodnie z zasadami oceniania). 

 

1. W przypadku nieobecności ucznia, trwającej dłużej niż 1 tydzień  wychowawca  

telefoniczne powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub kuratora 

sadowego (jeśli jest objęty jego nadzorem ) o nieobecności i ustala jej przyczynę. 

2. W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca 

wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną. 

3. W przypadku potwierdzenia wagarów, wychowawca przeprowadza rozmowę              

z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał. 

4. Wychowawca dokonuje zapisu zdarzenia w dzienniku lekcyjnym. 

 

W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z rodzicami 

ucznia: 

1. Wychowawca pisemne zawiadamia rodziców/ prawnych opiekunów o absencji 

dziecka i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego. 

2. Wychowawca i pedagog/psycholog szkolny dokonuje wizyty w domu ucznia, w celu 

ustalenia przyczyn jego nieobecności (w przypadku nie reagowania 

rodziców/prawnych opiekunów na przedłużającą się absencję) oraz zobowiązuje ich 

do zdyscyplinowania swojego dziecka do uczęszczania do szkoły. 

3. Zawarcie umowy - kontraktu (zapis w dzienniku). 

4. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców(prawnych opiekunów), dyrektor może 

skierować pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego 

postępowania. 

5. Wychowawca zobowiązany jest do stosowania powyższej procedury w sposób 

indywidualny uwzględniając sytuację rodzinną ucznia. 
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1.12. Procedury interwencyjne dotyczące niespełniania obowiązku 

szkolnego: 

 

1. Wychowawca klasy zobowiązany  jest do systematycznej kontroli obecności   

ucznia na zajęciach. 

2. Po stwierdzeniu faktu tygodniowej nieobecności ucznia, wychowawca 

zobowiązany jest do ustalenia powodu nieobecności i w przypadku nieuzasadnionej 

absencji poinformowania dyrektora. 

3. Wychowawca powinien nawiązać kontakt z rodzicami i poinformować              

o konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej nieuzasadnionej nieobecności 

dziecka w szkole. 

4. W przypadku dziecka, które nie spełnia obowiązku szkolnego, Ośrodek podejmuje 

postępowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym określone odrębnymi 

przepisami. 
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1.13. Postępowanie w przypadku, gdy do szkoły po dziecko przychodzi 

rodzic lub opiekun prawny z podejrzeniem, że znajduje się pod 

wpływem alkoholu: 

Nauczyciel: 

1. Nie może powierzyć opieki nad dzieckiem tej osobie.  

2. Nakazuje osobie nietrzeźwej opuszczenie terenu Ośrodka i wzywa innego opiekuna 

dziecka lub inną osobę do tego upoważnioną.  

3. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia Ośrodka nauczyciel wzywa policję.  

4. O fakcie, zgłoszenia się rodzica lub opiekuna w stanie nietrzeźwym po odbiór 

dziecka powiadamia dyrektora. 

5. W sytuacji, gdy w wyznaczonym czasie nie pojawi się po odbiór dziecka trzeźwy 

rodzic (opiekun prawny) dyrektor wzywa policję i jej powierza podjęcie 

odpowiednich kroków celem zabezpieczenia interesów dziecka. 
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1.14. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia Ośrodka 

lub cudzej własności: 

 

1. Pracownik Ośrodka interweniuje starając się powstrzymać sprawców. 

2. Pracownik Ośrodka ustala sprawców i przeprowadza rozmowę ze świadkami 

zdarzenia. 

3. Pracownik Ośrodka powiadamia wychowawcę klasy i dyrektora. 

4. Pracownik sporządza notatkę z zaistniałego zdarzenia.  

5. Wychowawca klasy wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia będącego 

sprawcą dewastacji. Informuje ich o zdarzeniu i konieczności naprawienia szkody. 

Odpowiedzialność prawno-materialną za wyrządzoną szkodę ponoszą rodzice lub 

opiekunowie prawni ucznia.  

6. W przypadkach szczególnych dyrektor powiadamia policję. 
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1.15. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie 

Ośrodka broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów: 

 

1. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osób postronnych do znalezionych materiałów 

niebezpiecznych. 

2.  Nauczyciel bezzwłocznie powiadamia dyrektora Ośrodka  o znalezionych materiałach 

niebezpiecznych.  

3. Dyrektor celem zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie Ośrodka 

uczniom ogłasza ewakuację zgodnie z opracowaną procedurą.  

4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję).  
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ROZDZIAŁ 2 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE WYPADKÓW ORAZ UDZIELANIA POMOCY 

PRZEDMEDYCZNEJ 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. 

zmianami). 

Definicja 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, 

które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką Szkoły: 

- na terenie Szkoły; 

- poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, zawody sportowe, 

olimpiady, „zielona szkoła”). 

Cele procedury  

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Szkoły gwarantujących poszkodowanemu 

uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

Osoby odpowiedzialne 

- Nauczyciele 

- Dyrektor 

- Pracownicy niepedagogiczni 

2.1. Postępowanie w przypadku lekkiego wypadku ucznia: 

W przypadku zaistnienia lekkiego wypadku ucznia, nie wymagającego interwencji lekarza 

(powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.)  

1. Nauczyciel powiadamia pielęgniarkę o zaistniałej sytuacji.  

2. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel powiadamia telefonicznie 

sekretariat o zaistniałej sytuacji.  

3. Dyrektor podejmuje dalsze kroki zmierzające do udzielenia pomocy dziecku.  

4. W razie konieczności wychowawcza informuje rodziców (prawnych opiekunów)         

o zaistniałej sytuacji i obliguje ich do osobistego odbiór ucznia.  

5. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność sprzętu nauczyciel 

natychmiast wycofuje go z użycia.  

6. Powyższe zdarzenie nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu 

powypadkowego. 
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2.2. Postępowanie w razie wypadku na terenie Ośrodka: 

 

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. 

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. Niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły. 

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

uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 

5. Po udzieleniu pierwszej pomocy o każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel 

pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców 

poszkodowanego ucznia i ustala z rodzicami: 

- potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

- godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia. 

6. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę             

i godzinę powiadomienia matki/ojca/opiekuna prawnego ucznia o wypadku. 

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

nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywa Pogotowie Ratunkowe. W przypadku 

stwierdzenia przez lekarza konieczności przewiezienia do szpitala, przy nieobecności 

rodziców/ prawnych opiekunów, opiekę nad uczniem przejmuje wychowawca klasy 

lub wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel. 

8. O każdym wypadku dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie specjalistę ds. BHP. 

9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty. 

10. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

11. 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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12. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem 

Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki      

i odpowiada za nie. 

13. Dyrektor Szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego. W skład zespołu 

wchodzi specjalista ds. BHP, ZSIP, (pracownik szkoły), pedagog szkolny. 

Przewodniczącym zespołu jest specjalista od spraw BHP. 

14. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu 

MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

15. Dyrektor Szkoły omawia z pracownikami Szkoły okoliczności i przyczyny wypadków 

oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im. 

 

Zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową: 

1. Przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności pedagoga), sporządza protokół 

przesłuchania. 

2. Przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania (w obecności 

pedagoga). 

3. Jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności pedagoga,              

a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka. 

4. Uzyskuje pisemne zgłoszenie wypadku od nauczyciela, pod opieką którego uczeń 

przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do 

procedury. 

5. Uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku. 

6. Sporządza protokół powypadkowy.  

7. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Szkoły. 

8. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. 

9. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć 

zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. 

10. Przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego                             

o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 
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11. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego 

zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy 

potwierdzają ten fakt podpisem w protokole. 

12. Protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy 

potwierdzają to podpisem w protokole. 

13. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich 

wniosek. 

14. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Szkole. 

15. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono 

protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy 

odbieraniu protokołu). 

16. Zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 

przewodniczącemu zespołu. 

Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

- niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu 

faktycznego; 

- sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowy, zastrzeżenia 

rozpatruje organ prowadzący. 

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Szkołę może: 

- zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie 

określonych czynności dowodowych; 

- powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego. 

 

Techniki i narzędzia monitorowania 

Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu Szkoły – pod względem BHP). 

Analiza dokumentacji 

- Rejestr wypadków 

- Protokoły powypadkowe. 
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Sposoby gromadzenia danych 

- Rejestr wypadków 

- Dokumentacja powypadkowa 

- Protokoły pokontrolne dyrektora Szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do 

kontroli. 

Postanowienia końcowe 

1. Do Procedury załącza się tabelaryczne zestawienie działań, stanowiące załącznik nr 2 do 

procedury. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. 

3. Regulamin może być zmieniony w części lub w całości uchwałą Rady Pedagogicznej.  

3. Rada Pedagogiczna została zapoznana z procedurą na mocy zarządzenia 

nr…………………..   
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 2.3. Procedura w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba udzielenia 

poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej: 

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest 

prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu Karnego). 

2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 

3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją 

zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej 

udzielić. 

5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej 

sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie. 

6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo 

zaopatrzyć. 

7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, 

zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (Pogotowie 

Ratunkowe). 

8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania. 

9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić. 

10.  Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej 

ani stałej (tabletki). 

11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny 

zmieniać pozycji poszkodowanego. 

12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.  
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Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia 

wypadku ucznia w SOSW w Ropczycach 

  

  Ropczyce, dn. ………………… 

ZGŁOSZENIE WYPADKU UCZNIA 

1. Imię i nazwisko poszkodowanego ucznia, klasa: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Miejsce wypadku: 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Data i godzina wypadku: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania poszkodowanego ucznia, telefon: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Skutki wypadku: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

6. Wstępne rozeznanie przyczyn i okoliczności wypadku: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

7. Imię i nazwisko oraz funkcja osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym uczniem w 

chwili wypadku 

………………………………………………………………………………………………… 

Podstawa prawna: 

& 41 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).  

…………………………………………… 

(podpis osoby zgłaszającej wypadek 

  



Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Ropczycach 

Interwencja  kryzysowa 

29 

 

Załącznik nr 2 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia 

wypadku ucznia w SOSW w Ropczycach 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU 

L.p. Rodzaj czynności Termin realizacji Odpowiedzialny 

1. 
Udzielić pierwszej pomocy i zapewnić 

poszkodowanemu opiekę 
Natychmiast 

Nauczyciel  lub inny pracownik szkoły, 

który zauważył lub dowiedział się o 

zaistniałym wypadku. 

2. 
Wezwać Pogotowie Ratunkowe lub jeżeli 

jest w szkole, to pielęgniarkę szkolną 
Natychmiast j.w. 

3. 

Zawiadomić : a) dyrektora szkoły 

                       b) specjalistę od spraw BHP 

Natychmiast j.w. 

4. 
Zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 
Niezwłocznie j.w. 

5. 
Przystąpić do ustalenia okoliczności i 

przyczyn wypadku 
Niezwłocznie Zespół powypadkowy 

6. Sporządzić protokół powypadkowy do 14 dni po wypadku Zespół powypadkowy 

7. Zatwierdzić protokół  powypadkowy do 5 dni po sporządzeniu Dyrektor 

8. 

Doręczyć protokół wraz z załącznikami osobie 

sprawującej opiekę nad poszkodowanym z 

pouczeniem o sposobie i terminie odwołania 

do 5 dni od 

zatwierdzenia 
Dyrektor 

9. 
Wpisać wypadek do rejestru wypadków 

uczniowskich 

niezwłocznie po 

zatwierdzeniu 
Specjalista ds. BHP 

10. 
Zarządzić zastosowanie środków 

profilaktycznych 

do 14 dni od 

zatwierdzenia protokołu 

Dyrektor na wniosek zespołu 

powypadkowego 

11. 

Omówić na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

okoliczności i przyczyny wypadków i 

zastosowanie środków profilaktycznych 

wg planu prac Rady 

Pedagogicznej 
Dyrektor 
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Podstawy prawne stosowanych procedur: 

 
1. Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy               

o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz przepisy wykonawcze w związku              

z ustawą.  

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

alkoholizmowi /tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 35 poz. 230 z późn. zm.  

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 19 

września 2005 r.).  

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm. 

5. Zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r.w sprawie 

metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich.  

6. Ustawa z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 

z późn. zm. 

7. 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/. 

8. Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach /Dz.U. z 2003 r. Nr 6                

z późniejszymi zm. 

9. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. nr 88. Poz.553. z późn. zm.) 

10. Rozdział XXIX Kodeksu karnego - „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji 

państwowych oraz samorządu terytorialnego”. 

11. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 

r., poz. 737). 

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

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach     

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.z 2009 r. Nr 105, poz. 870). 
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