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Procedury postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na 

terenie szkoły

Działania interwencyjne

1. Procedura postępowania nauczycieli 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. 

a) W przypadku gdy, uczeń nie ukończył 18 lat należy podjąć następujące kroki:

 Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy,

 Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły,

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

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

dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym,

 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z 

wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich),

 Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z

pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji,

b) W przypadku gdy, uczeń  ukończył 18 lat należy podjąć następujące kroki:

 Przekazać informację wychowawcy klasy,

 Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora 
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szkoły,

 Uczeń jest zobligowany do udziału w programie terapeutycznym,

c) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako 

przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora 

lub policję.

2. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel ( inny pracownik szkoły) 

zauważy, że uczeń pali papierosy na terenie szkoły.

Należy podjąć następujące kroki:

 Poinformować o tym wychowawcę klasy, 

 Wychowawca klasy podejmuje stosowne działania m.in. udziela upomnienia i odnotowuje

to w dzienniku wprowadzając ujemne punkty przy ocenie zachowania (zgodnie z WSO).

 W przypadku notorycznego łamania zakazu palenia papierosów na terenie szkoły 

wychowawca powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora,

 Dyrektor podejmuje stosowne działania m.in. powiadamia w formie listu nagannego 

rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji.

3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Należy podjąć następujące kroki:

 Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,

 Odizolowuje ucznia od reszty klasy, odprowadza do gabinetu lekarskiego i zostawia pod 

opieką pielęgniarki szkolnej,

 Zawiadamia o tym dyrektora szkoły,

 Pracownik sekretariatu szkoły powiadamia telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do 

odebrania dziecka ze szkoły,

 Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, albo 

zachowanie nieletniego przed przybyciem rodziców daje powody do interwencji policji,

     dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji,
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 W przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla 

swego życia lub zdrowia innych osób, nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia 

stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej,

 W przypadku przewiezienia przez policję ucznia do izby wytrzeźwień, albo do 

policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia 

(maksymalnie do 24 godzin),  dyrektor zawiadamia rodziców (opiekunów) oraz sąd 

rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

Należy podjąć następujące kroki:

 Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 

próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,

 Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora  szkoły i wzywa policję, 

 Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

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

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

Należy podjąć następujące kroki:

 Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog  itp.) ma prawo żądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 

własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z 

poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać przeszukania 

odzieży ani teczki ucznia, 

 W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania substancji i pokazania 

zawartości teczki, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora szkoły,

 Dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia

oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,

 Pracownik sekretariatu szkoły powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów ucznia
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i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,

 Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

 Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z 

ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 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 (art. 4 Upn i art. 304 

Kpk).

1. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel zauważy,  zachowanie 

agresywne ucznia i/lub niszczenie mienia szkolnego.   

Należy podjąć następujące kroki:

 Nauczyciel, którzy zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim 

poinformowany zgłasza ten fakt wychowawcy klasy,

 Wychowawca razem z pedagogiem/psychologiem przeprowadza rozmowę z uczniem 

mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia,

 W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy 

zniszczeniu, wychowawca razem z pedagogiem/psychologiem ustala z uczniem, w jaki 

sposób uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania,

 Wychowawca informuje dyrektora szkoły i rodziców,

 W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi 

wychowawca razem z pedagogiem/psychologiem przeprowadza rozmowę ze sprawcą i 

ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę 

zadośćuczynienia.
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W  poważnych  przypadkach  obowiązują  procedury  postępowania  dotyczące

uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa

ściganego na wniosek poszkodowanego - przedstawione poniżej:

1.  Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który dopuścił się czynu 

karalnego lub przestępstwa.

 niezwłoczne powiadomienie przez nauczyciela wychowawcy i dyrektora szkoły,

 przekazanie sprawcy (o ile przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi/psychologowi  szkolnemu pod opiekę,

 dyrektor szkoły wzywa policję,

 pracownik sekretariatu szkoły powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów ucznia

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,

 ustalenie przez nauczyciela (w miarę możliwości) okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia,

 zabezpieczenie przez nauczyciela (w miarę możliwości) ewentualnych dowodów 

przestępstwa  lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji 

2. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 

karalnego. 

 udzielenie przez nauczyciela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej 

udzielenia poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej w przypadku kiedy ofiara doznała 

obrażeń,

 pracownik sekretariatu szkoły, w razie konieczności określonej przez pielęgniarkę szkolną

wzywa pogotowie ratunkowe,

 niezwłoczne powiadomienie przez nauczyciela dyrektora szkoły,

 pracownik sekretariatu szkoły powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów ucznia,

 dyrektor niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa,

  ustalenie przez nauczyciela (w miarę możliwości) okoliczności i ewentualnych świadków

zdarzenia.
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3. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku próby samobójczej na terenie 

szkoły. 

 udzielenie przez nauczyciela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej 

udzielenia poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej,

 pracownik sekretariatu szkoły wzywa pogotowie ratunkowe,

 niezwłoczne powiadomienie przez nauczyciela dyrektora szkoły,

 pracownik sekretariatu szkoły powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów ucznia,

 dyrektor niezwłocznie wzywa policję,

 dyrektor zawiadamia organ nadzoru pedagogicznego,

 dyrektor zawiadamia organ prowadzący,

 wychowawca zwołuje zebranie nauczycielskiego zespołu klasowego, podczas którego 

ustalane są proponowane formy pomocy uczniowi,

 po powrocie ucznia do szkoły wychowawca razem z pedagogiem/psychologiem 

proponuje uczniowi i rodzicom skorzystanie z pomocy psychologicznej lub ewentualnie 

kieruje do specjalistycznej placówki.

4. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku próby samobójczej poza terenem 

szkoły.

 spotkanie wychowawcy z rodzicami ucznia,

 wychowawca powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i psychologa,

 zwołanie przez wychowawcę zebrania nauczycielskiego zespołu klasowego, podczas 

którego ustalane są proponowane formy pomocy uczniowi,

 po powrocie ucznia do szkoły wychowawca razem z pedagogiem/psychologiem 

proponuje uczniowi i rodzicom skorzystanie z pomocy psychologicznej lub ewentualnie 

kieruje do specjalistycznej placówki.
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5. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły 

broni,  materiałów wybuchowych,  innych niebezpiecznych substancji lub 

przedmiotów.

 odizolowanie przez nauczyciela (w miarę możliwości) dostępu do  broni,  materiałów 

wybuchowych,  innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów i niezwłocznie 

powiadomić dyrektora o zaistniałej sytuacji,

 dyrektor niezwłocznie wzywa policję,

 dyrektor  w razie konieczności zarządza przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z 

obowiązującymi zasadami.


