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PROCEDURY POSTĘPOWANIA  

W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ 

w Zespole Szkół nr 83 w Warszawie 

Przyjęte Uchwałą Rady Pedagogicznej ZS Nr 83 Nr 13/03-04 z dnia 26 stycznia 2004 roku. 

Zaopiniowane pozytywnie przez Radę ZS Nr 83 dnia 13 stycznia 2004 roku 

Obowiązuje od dnia 16 lutego 2004 roku. 

 

Podstawa prawna:  § 10 punkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 226); 

§25 punkt (c) Statutu Zespołu Szkół Nr 83 w  Warszawie . 

  

Coraz częściej obserwuje się, również w naszej szkole, niepokojące zachowania dzieci 

i młodzieży, niekiedy zagrażające ich zdrowiu, a nawet życiu. Szkoła nie może i nie pozostaje 

obojętna wobec przejawów demoralizacji swoich uczniów. Szczególnie zobowiązana jest do 

diagnozy niedostosowania społecznego oraz prowadzenia działań profilaktycznych, 

wychowawczych i resocjalizacyjnych (terapeutycznych). Rozporządzenie MEN i S z dnia 

31. 01. 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, pozycja 226) nakłada na 

szkołę obowiązek podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz 

opracowania, zgodnie ze statutem szkoły, strategii tych działań, w szczególności procedur 

postępowania w sytuacjach zagrożenia, z uwzględnieniem zadań osób podejmujących 

interwencję z zachowaniem wszelkich praw osób uczestniczących w zdarzeniu. 

W oparciu o powyższe rozporządzenie, odpowiednie ustawy oraz Statut Zespołu Szkół 

nr 83 opracowano następujące procedury postępowania w różnych sytuacjach. 

 

Samowolne opuszczanie zajęć edukacyjnych, tak zwane „wagary”. 

 

W przypadku, gdy cała lub część klasy samowolnie opuści zajęcia edukacyjne należy podjąć 

następujące kroki: 

1. Osoba, która stwierdzi zaistniałą sytuację informuje o niej wychowawcę klasy lub 

pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły. 
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2. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog szkolny, powiadamia 

o zdarzeniu telefonicznie lub pisemnie rodziców/opiekunów uczniów biorących udział 

w zajściu. 

3. Wychowawca niezwłocznie spotyka się z klasą w celu omówienia problemu 

i  wyciągnięcia konsekwencji. Jeżeli uzna za konieczne, zaprasza na nie pedagoga lub 

dyrektora szkoły. 

4. Jeżeli sytuacja tego wymaga, wychowawca może zwołać zebranie rodziców uczniów, 

którzy uczestniczyli w zajściu. 

 

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych: 

1. Wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o jego absencji w szkole. 

2. Wychowawca, po wcześniejszych konsultacjach z Zespołem Wychowawczym lub Radą 

Pedagogiczną, podejmuje decyzję o konsekwencjach zachowania ucznia zgodnie 

z  Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów 

w Zespole Szkół nr 3: § 39. 

3. W przypadku systematycznego uchylania się ucznia od spełniania obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki, pedagog szkolny lub dyrektor szkoły, po wyczerpaniu wszelkich 

oddziaływań wychowawczych, w tym takich środków, jak wcześniejsze rozmowy 

z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji 

sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

 

Negatywne zachowanie się ucznia na lekcjach i przerwach. 

 

W przypadku, gdy uczeń przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, używa wobec 

niego wulgarnych słów, nie wykonuje jego poleceń należy podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel komunikuje uczniowi, że nie zgadza się na jego zachowanie. 

2. Jeżeli ustne upomnienie nie przyniesie zmiany zachowania ucznia, nauczyciel o sytuacji 

powiadamia wychowawcę klasy, lub w przypadku jego nieobecności pedagoga 

szkolnego. 

3. Wychowawca lub pedagog podejmuje z uczniem rozmowę wychowawczą na temat jego 

zachowania.  
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4. W przypadku ponawiania przez ucznia w/w zachowań wychowawca lub pedagog 

powiadamia o fakcie dyrektora szkoły, który sam lub w obecności nauczyciela 

przeprowadza z uczniem rozmowę wychowawczą. 

5. Jeżeli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca lub pedagog wzywa do 

szkoły rodziców/opiekunów ucznia w celu ustalenia dalszego wspólnego postępowania 

wobec dziecka. W spotkaniu może uczestniczyć nauczyciel, na którego lekcjach mają 

miejsce zdarzenia, wychowawca klasy, pedagog szkolny lub (i) dyrektor szkoły. 

6. Jeżeli dotychczasowe działania nie przyniosą spodziewanych efektów, wychowawca 

proponuje ukaranie ucznia zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Zespołu Szkół nr 83 

§ 39 pkt. d i § 40 i Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania 

i Promowania Uczniów w Zespole Szkół nr 83 § 40 pkt. d. 

7. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog 

szkolny lub dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję – specjalistę ds. nieletnich. 

 

Przemoc rówieśnicza. 

Nadmierne pobudzenie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu innych. 

 

W przypadku, gdy uczeń zachowuje się agresywnie, stosuje przemoc wobec rówieśników 

czy dorosłych lub jego zachowanie cechuje nadmierne pobudzenie emocjonalne należy podjąć 

następujące kroki: 

1. Osoba, będąca świadkiem zdarzenia natychmiast interweniuje poprzez rozdzielenie 

bijących się uczniów, przekazanie komunikatu uczniowi, że nie zgadza się na jego 

zachowanie. 

2. Jeżeli ustne upomnienie nie przyniesie zmiany zachowania ucznia, osoba ta poprzez 

innego ucznia powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy, lub w przypadku jego 

nieobecności pedagoga szkolnego, sama natomiast stara się odizolować agresywnego 

ucznia, zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczniom biorącym udział w zajściu. 

3. Wychowawca lub pedagog stara się uspokoić ucznia, po czym podejmuje z uczniem 

rozmowę wychowawczą na temat jego zachowania.  

4. Wychowawca lub pedagog powiadamia o fakcie dyrektora szkoły oraz 

rodziców/opiekunów ucznia. 
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5. Jeżeli nie jest możliwe uspokojenie ucznia i jego zachowanie nadal jest agresywne, 

wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa rodziców do natychmiastowego 

wstawiennictwa celem odebrania dziecka ze szkoły. 

6. Jeżeli w powyższym przypadku kontakt z rodzicami/opiekunami ucznia jest niemożliwy 

lub odmawiają oni odebrania dziecka ze szkoły, pedagog lub dyrektor szkoły może 

wezwać najbliższą jednostkę policji. 

7. Jeżeli agresywne zachowania ucznia powtarzają się a dotychczasowe działania nie 

przyniosą spodziewanych efektów, wychowawca proponuje ukaranie ucznia zgodnie 

z   Regulaminem Wewnętrznym Zespołu Szkół nr 3 § 39 pkt. d i § 40 

i  Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów 

w Zespole Szkół nr 3 § 40 pkt. d. 

8. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog 

szkolny lub dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję – specjalistę ds. nieletnich. 

 

Niszczenie mienia cudzego i szkoły. 

 

W przypadku, gdy uczeń niszczy mienie innego ucznia lub szkoły należy podjąć następujące 

kroki: 

1. Osoba, będąca świadkiem zdarzenia komunikuje uczniowi, że nie zgadza się na jego 

zachowanie oraz powiadamia o zajściu wychowawcę klasy lub w przypadku jego 

nieobecności pedagoga szkolnego. 

2. Osoba, która uzyskała informację o zdarzeniu zawiadamia wychowawcę klasy lub 

w przypadku jego nieobecności pedagoga szkolnego. 

3. Wychowawca lub pedagog podejmuje z uczniem rozmowę wychowawczą na temat jego 

zachowania i jego konsekwencji. 

4. Jeżeli straty były znaczne (zarówno materialne, jak i emocjonalne), wychowawca lub 

pedagog powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły oraz wzywa rodziców/opiekunów 

ucznia do stawiennictwa w celu ustalenia konsekwencji postępowania ich dziecka (formy 

zadośćuczynienia). 

5. Jeżeli zachowania ucznia powtarzają się, wychowawca proponuje ukaranie ucznia 

zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Zespołu Szkół nr 83 § 39 pkt. d i § 40 
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i  Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów 

w Zespole Szkół nr 83 § 40 pkt. d. 

6. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań 

wychowawczych i ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, pedagog 

szkolny lub dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję – specjalistę ds. nieletnich. 

 

Kradzieże. 

 

W przypadku, gdy zgłoszenie kradzieży pieniędzy lub cennych przedmiotów (ubrań) 

nastąpiło bezpośrednio po fakcie i znana jest osoba sprawcy, osoba, której zgłoszono kradzież 

podejmuje następujące kroki: 

1. Prosi ucznia o powiadomienie pracownika szkoły, w obecności którego ma prawo żądać 

zwrotu zabranych pieniędzy lub przedmiotu lub pokazania torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży). 

2. Powiadamia o zajściu wychowawcę lub w przypadku jego nieobecności pedagoga 

szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca lub pedagog zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałym 

zdarzeniu i wzywa ich do jak najszybszego stawiennictwa. 

4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać skradzionego 

przedmiotu lub pieniędzy ani pokazać zawartości teczki, pedagog lub dyrektor szkoły 

wzywa policję, która postępuje zgodnie z odrębnie ustalonymi procedurami.. 

5. Wychowawca lub pedagog dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając możliwie dokładną 

notatkę. 

 

W przypadku, gdy zgłoszenie kradzieży nastąpiło bezpośrednio po fakcie i domniemana jest 

osoba sprawcy, osoba, której zgłoszono kradzież podejmuje następujące kroki: 

1. Uniemożliwia uczniom opuszczenie sali lekcyjnej / pomieszczenia, w którym 

przebywają. 

2. Prosi ucznia o powiadomienie wychowawcy lub pedagoga szkolnego o zaistniałej 

sytuacji. 

3. Wychowawca lub pedagog szkolny powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

4. Pedagog lub dyrektor wzywa policję, która postępuje dalej zgodnie z własnymi 

procedurami. 
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5. Wychowawca lub pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę. 

 

W przypadku, gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy kradzieży osoba, której ją zgłoszono 

zawiadamia pedagoga szkolnego, który podejmuje następujące działania: 

1. Niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły. 

2. Ustala okoliczności kradzieży i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Sporządza dokładną notatkę z ustaleń. 

4. Pisemnie i ewentualnie telefonicznie powiadamia policję o zdarzeniu. 

 

Wymuszenia. 

 

W przypadku zgłoszenia przez ucznia wymuszenia pieniędzy lub cennych przedmiotów 

(ubrań) osoba, której zgłoszono problem zawiadamia wychowawcę lub w przypadku jego 

nieobecności pedagoga szkolnego, który podejmuje następujące działania: 

1. Powiadamia dyrektora szkoły. 

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Powiadamia rodziców sprawcy, o ile jest uczniem szkoły. 

4. Powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój) lub sprawca nie jest 

uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana. 

 

Palenie papierosów.  

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń na terenie szkoły lub w jej otoczeniu pali 

papierosy (dotyczy to również wycieczek oraz wyjazdów na białe i zielone szkoły), ewentualnie 

w przypadku zauważenia takiej sytuacji, należy podjąć następujące kroki: 

1. Osoba stwierdzająca fakt zgłasza go wychowawcy klasy, a jeżeli jest świadkiem zajścia, 

żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem. Może dokonać tego w obecności 

pedagoga szkolnego lub poprosić go o pomoc w jej poprowadzeniu. 

3. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą efektów, wychowawca przekazuje rodzicom 

informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego 

nadzoru nad nim. Wychowawca może wezwać rodziców do szkoły i  przeprowadzić 

rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie 

z dzieckiem. 
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4. W szczególnych przypadkach, gdy rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną 

lub nie reagują na wezwania do stawiennictwa w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne 

jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, 

a  zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji, pedagog lub dyrektor 

szkoły może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję – 

specjalistę ds. nieletnich. 

 

Substancje chemiczne zmieniające świadomość: alkohol, narkotyki. 

 

W przypadku stwierdzenia obecności w szkole ucznia będącego pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków należy podjąć następujące kroki: 

1. Osoba, która podejrzewa zaistnienie takiej sytuacji odizolowuje ucznia od reszty klasy, 

stwarzając mu warunki maksymalnie eliminujące zdrożenie jego życia i zdrowia. 

2. Poprzez inną osobę, w szczególności innego ucznia powiadamia o swoich 

przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego 

3. Wychowawca klasy lub pedagog zawiadamia o zajściu dyrektora szkoły.  

4. Wychowawca, pedagog lub dyrektor wzywa lekarza w celu oceny stanu zdrowia 

oraz ewentualnego udzielenia pomocy medycznej. 

5. Wychowawca lub pedagog szkolny, zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów ucznia 

i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

6. W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów, o pozostaniu ucznia w szkole czy 

też przewiezieniu go do placówki służby zdrowia bądź też przekazania go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

7. W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów i jednoczesnej dużej agresywności 

ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zagrażającej zdrowiu lub życiu 

innych, pedagog lub dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 

8. Wychowawca proponuje ukaranie ucznia zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym 

Zespołu Szkół nr 83 § 39 pkt. d i § 40 i Wewnątrzszkolnym Regulaminem Oceniania, 

Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Szkół nr 83 § 40 pkt. d. 

9. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na 

terenie szkoły powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. Nakłada to na szkołę 

obowiązek powiadomienia policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego o tej 

sytuacji. 
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W przypadku stwierdzenia obecności na wycieczce szkolnej, białej czy zielonej szkole 

ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków należy podjąć następujące kroki: 

1. Osoba, która podejrzewa zaistnienie takiej sytuacji odizolowuje ucznia od reszty klasy, 

stwarzając mu warunki maksymalnie eliminujące zdrożenie jego życia i zdrowia. 

2. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielenia pomocy 

medycznej. O pozostaniu ucznia z grupą czy też przewiezieniu go do placówki służby 

zdrowia bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz 

po zdiagnozowaniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z kierownikiem 

wycieczki. 

3. W przypadku zachowania ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

zagrażającego zdrowiu lub życiu innych zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 

4. Powiadamia telefonicznie o fakcie rodziców/opiekunów ucznia oraz dyrektora szkoły. 

W przypadku, gdy pracownik szkoły znajdzie na jej terenie substancję przypominającą   

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1. Zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym 

jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję szkoły i wzywa policję. 

3. Próbuje ustalić (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) do kogo 

znaleziona substancja należy. 

4. Przekazuje zabezpieczoną substancję policji oraz informuje ją o szczegółach zdarzenia. 

 

W przypadku, gdy pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. W obecności innej osoby dorosłej ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę 

substancję, pokazał torbę szkolną oraz kieszenie (we własnej odzieży). 

2. Powiadamia o zajściu wychowawcę lub w przypadku jego nieobecności pedagoga 

szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca lub pedagog zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałym 

zdarzeniu i wzywa ich do jak najszybszego stawiennictwa. 

4. W przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji ani 

pokazać zawartości teczki, wzywa on policję, która postępuje zgodnie ze swoimi 

procedurami. 
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5. Jeżeli uczeń wyda substancję 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. 

6. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

 

Niepokojące zachowania o charakterze seksualnym. 

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń na terenie szkoły lub w jej otoczeniu 

przejawia zachowania o charakterze seksualnym (dotyczy to również wycieczek oraz wyjazdów 

na białe i zielone szkoły), ewentualnie w przypadku zauważenia takiej sytuacji, należy podjąć 

następujące kroki: 

1. Osoba stwierdzająca fakt zgłasza go wychowawcy klasy, a jeżeli jest świadkiem zajścia, 

żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą. 

2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem. Może dokonać tego w obecności 

pedagoga szkolnego lub poprosić go o pomoc w jej poprowadzeniu. 

3. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą efektów, wychowawca przekazuje rodzicom 

informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego 

nadzoru nad nim. Wychowawca może wezwać rodziców do szkoły i  przeprowadzić 

rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie 

z dzieckiem. 

4. W szczególnych przypadkach, gdy rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną 

lub nie reagują na wezwania do stawiennictwa w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne 

jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, 

a  zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie 

nierządu), pedagog lub dyrektor szkoły może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji 

sąd rodzinny lub policję – specjalistę ds. nieletnich. 

5. W szczególnych przypadkach, gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu 

przez niego przestępstwa (np. gwałtu), pedagog lub dyrektor szkoły, po uprzednim 

powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę 

policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami.  

Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę. 

 

Sytuacje specjalne. 
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W przypadku zaistnienia w szkole specjalnych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu 

ucznia (w wyniku działań własnych lub innych osób) lub znalezienia na terenie szkoły 

nieprzytomnego ucznia, pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do: 

1. Udzielenia pierwszej pomocy (pomocy przedmedycznej). 

2. Wezwania lekarza lub karetki pogotowia. 

3. Powiadomienia dyrektora szkoły. 

4. Wezwania policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne jest profesjonalne 

zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków. 

 

W przypadku, gdy do szkoły przyjdzie uczeń, którego obrażenia mogą świadczyć o pobiciu 

należy podjąć następujące kroki: 

1. Osoba stwierdzająca ten fakt powiadamia wychowawcę lub w przypadku jego 

nieobecności pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca lub pedagog szkolny stara się ustalić okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

3. Wychowawca lub pedagog powiadamia o zajściu dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów 

ucznia. 

4. Pedagog lub dyrektor szkoły wzywa lekarza lub karetkę pogotowia. 

5. W przypadku, kiedy sprawa jest poważna oraz istnieje podejrzenie przemocy domowej 

pedagog lub dyrektor  wzywa policję, która postępuje zgodnie ze swoimi procedurami. 

 

Procedurę postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia do szkoły przedmiotów 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu reguluje Regulamin Wewnętrzny Zespołu Szkół nr 83 

§ 35 (wykaz tych przedmiotów znajduje się w w/w Regulaminie § 34). 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym 

na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów 

i wezwać policję. 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

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

alkoholizmowi 

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
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4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

5. Ustawa a dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

6. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. 

w  sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich 

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 

8. Statut Zespołu Szkół nr 83 

9. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach 

zagrożenia dzieci oraz młodzieży z przestępczością i demoralizacją w szczególności 

narkomanią, alkoholizmem i prostytucją (moduł zawarty w projekcie Krajowego 

Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci 

i Młodzieży) 

 

Opracowanie: dr Teresa Lewandowska-Kidoń, pedagog 

Współpraca: mgr Małgorzata Wojdowska, pedagog, nauczyciel świetlicy 


