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ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH 

 

POWIADAMIANIE RODZICÓW UCZNIA O TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH 

 Nauczyciel lub pracownik szkoły zgłasza wychowawcy dostrzeżone trudności lub sytuacje. 

 Wychowawca: 

 powiadamia rodziców o trudnych sytuacjach wychowawczych telefonicznie, osobiście lub pisemnie 

poprzez dziennik elektroniczny Librus, 

 jest również zobowiązany sporządzić notatkę służbową z powiadomienia rodziców w rubryce 

„Kontakty z rodzicami" (w dzienniku lekcyjnym klasy).  

 W przypadku nieobecności wychowawcy należy powiadomić pedagoga, psychologa lub dyrekcję szkoły. 

 Przekazanie odpowiednim instytucjom informacji o zaistniałej sytuacji następuje w przypadku szczególnie 

trudnych spraw wychowawczych i jednocześnie braku reakcji ze strony rodziców. 

 W każdym przypadku wymagającym dodatkowej pomocy, decyzję o wezwaniu policji podejmuje dyrektor 

szkoły. 

 

SAMOWOLNE OPUSZCZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH PRZEZ UCZNIA / NIEUSPRAWIEDLIWIONA 

NIEOBECNOŚĆ UCZNIA 

 Nauczyciel ma obowiązek odnotowania każdej nieobecności ucznia na zajęciach w dzienniku elektronicznym. 

 Jeżeli pozyskamy informację, że uczeń samowolnie opuścił szkołę, powiadamiamy o tym fakcie rodziców oraz 

wychowawcę klasy.  

 Wychowawca na wniosek rodzica usprawiedliwia uzasadnioną nieobecność ucznia w szkole. 

 Jeżeli rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia należy pozostawić w dzienniku szkolnym nieobecność 

nieusprawiedliwioną. 

 W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia, dłuższej niż tydzień, wychowawca 

zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności. 

 Jeżeli powiadomienia okażą się nieskuteczne, po upływie 2 tygodni należy wysłać pisemne zawiadomienie do 

rodziców ucznia informujące o nieobecności dziecka w szkole, a więc o nierealizowaniu przez niego 

obowiązku szkolnego lub nauki i wyznaczyć im termin stawienia się w szkole. 

 W przypadku zdiagnozowania wagarów wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje go o 

konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał. Udziela upomnienia oraz sporządza odpowiedni zapis 

w dzienniku szkolnym.  

 W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia należy: 

• powiadomić pedagoga szkolnego, 

• zobowiązać ucznia do spotkań z pedagogiem, 

• lub zobowiązać do podpisania kontraktu z pedagogiem lub wychowawcą, 

• zobowiązać rodziców do kontaktu osobistego bądź telefonicznego co najmniej raz na dwa tygodnie i 

do kontrolowania frekwencji i postępów dziecka, 

• porozmawiać z rodzicami ucznia w obecności pedagoga i wychowawcy. 

 Jeżeli powyższe działania nie przyniosą efektu, szkoła wszczyna postępowanie administracyjne i 

administracyjną egzekucję realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący, a dalej przez sąd 

rodzinny. 

 Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego. 
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STWIERDZENIE PALENIA TYTONIU LUB SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ UCZNIA 

 Zaistniały fakt należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy.  

 Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców ucznia oraz dyrekcję. 

 Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą i profilaktyczną. 

 

AGRESYWNE ZACHOWANIA WOBEC INNYCH UCZNIÓW LUB WOBEC PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY 

 Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany reagować na agresywne zachowanie ucznia w momencie, gdy takie 

zachowanie się pojawia.  

 Po zauważeniu agresywnego zachowania należy: 

 jak najszybciej je przerwać, 

 przeprowadzić rozmowę ze sprawcą agresji poza klasą. W trakcie rozmowy powiedzieć o dalszych 

krokach, jakie nauczyciel zamierza podjąć,  

 poinformować wychowawcę klasy o przebiegu rozmowy.  

 poinformować o agresywnym zachowaniu i jego konsekwencjach rodziców  uczniów i fakt ten 

odnotować w obowiązującej dokumentacji (dzienniku elektronicznym). 

  W przypadku powtarzających się zdarzeń lub szczególnie agresywnego zachowania:  

• należy przekazać informacje wychowawcy i pedagogowi szkolnemu i ustalić z nimi dalsze 

postępowanie, 

• wychowawca klasy w obecności pedagoga spisuje z uczniem i jego rodzicami umowę/kontrakt o 

oczekiwaniach wobec ucznia i konsekwencjach za łamanie zasad, 

• wychowawca czuwa nad przestrzeganiem przez ucznia przyjętych ustaleń,  

• wychowawca wymierza przewidziane w statucie sankcje w razie niewywiązywania się ucznia z 

umowy. 

 W przypadku stwierdzenia użycia przemocy fizycznej wśród uczniów należy: 

• odizolować sprawcę od innych uczniów zawsze pod opieką innego nauczyciela; sprawca przemocy nie może 

zostać sam, 

• ustalić, kto i w jakim stopniu został poszkodowany na podstawie obserwacji oraz informacji od świadków 

zajścia, 

• udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, 

• w razie potrzeby wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną, a za zgodą dyrekcji - pogotowie ratunkowe, 

• udzielić wsparcia ofierze, 

• powiadomić rodziców ucznia poszkodowanego/ofiary o zaistniałym zdarzeniu, 

• odnotować ten fakt w dzienniku elektronicznym, 

• niezwłocznie wezwać policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, lub gdy sytuacja jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) albo sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana,  

• wezwać do szkoły rodziców ucznia – sprawcy, a jeśli nie ma z nimi kontaktu telefonicznego, można wezwać 

ich listownie za potwierdzeniem odbioru (w celu udokumentowania podjętych działań), 

• w obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga zobowiązać ucznia sprawcę przemocy do natychmiastowego 

zaprzestania nagannego zachowania, poprzez spisanie kontraktu z uczniem, 

• zastosować właściwą karę regulaminową wobec ucznia, któremu udowodniono winę (wystarczą spójne 

zeznania kilku osób), 

• stosować oddziaływania wychowawcze (pomoc psychologiczna, udział w zajęciach terapeutycznych itp.) 

wobec ofiary sprawcy i monitorować zmiany zachowania. 
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KRADZIEŻE, NISZCZENIE MIENIA, ZASTRASZANIA, WYMUSZANIA LUB WYŁUDZENIA  

 Jeżeli jakikolwiek pracownik szkoły zauważy nieakceptowalne społecznie zdarzenie, ma obowiązek 

poinformować o tym niezwłocznie pedagoga i dyrektora szkoły. 

 Dyrektor może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, 

świadków, sprawcy. 

 Zawiadamia się rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego – o podjętych działaniach mających na 

celu wyjaśnienie sprawy. 

 Organizuje się spotkanie rodziców sprawcy i poszkodowanego. 

 Ustala się konsekwencje wobec sprawcy oraz formy zadośćuczynienia poszkodowanemu. 

 Sporządza się protokół ze spotkania. 

 W szczególnych wypadkach dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu policję. 

 

PRZEMOC W RODZINIE 

 Przyjmujemy informację o przemocy w rodzinie, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie 

go bez świadków (zapisać datę i godzinę zgłoszenia). 

 Informujemy o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy, pedagoga i dyrektora szkoły. 

 Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, dyrektor szkoły wzywa lekarza. 

 Dbając o dyskrecję, przeprowadzamy rozmowę z poszkodowanym, o ile jest to możliwe.  

 Dyrektor szkoły lub pedagog mogą wezwać do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z najbliższej 

rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy lub/i podjąć decyzję o wdrożeniu procedury 

„Niebieska Karta” i wyznaczyć pracownika, który ją przeprowadza.  

 Niezwłocznie po wdrożeniu procedury dyrektor zawiadamia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego 

i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.  

 W przypadku osoby nieletniej zawiadamia się sąd rodzinny i nieletnich.  

 

CZYNY KARALNE LUB PRZESTĘPSTWA, KTÓRYCH SPRAWCĄ JEST UCZEŃ 

 Wobec ucznia, który nie ukończył 18 lat i przejawia zachowania świadczące o demoralizacji należy 

zastosować następujące kroki: 

• powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga i dyrektora szkoły,  

• wezwać rodziców,  

• przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w obecności rodziców, 

• w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązać ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, 

• zobowiązać rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, 

• sporządzić notatkę z podjętych działań. 

 Jeżeli powyższe działania nie przyniosą zamierzonych efektów, trzeba powiadomić sąd lub policję (specjalistę 

ds. nieletnich).     

 Należy też zastosować wobec ucznia karę regulaminową przewidzianą w statucie szkoły.  

 W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego 

z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, szkoła jako instytucja jest obowiązana 

niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.   
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ZAŁĄCZNIK 1 

CZYNY KARALNE, BĘDĄCE PRZESTĘPSTWAMI I WYKROCZENIAMI, POPEŁNIANE PRZEZ NIELETNICH UCZNIÓW NA 
TERENIE SZKOŁY 
zabójstwo /art. 148 kk, 
nieumyślne spowodowanie śmierci /art. 155 kk, 
spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego kalectwa /art. 156 § 1 kk, 
nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub ciężkiego kalectwa /art. 156 § 2 kk, 
spowodowanie innego naruszenia czynności organizmu /art. 157 § 1 kk, 
naruszenie czynności organizmu do 7 dni (czyn ścigany z oskarżenia prywatnego) /art. 157 § 2 kk, 
nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności organizmu /art. 157 § 3 kk, 
udział w bójce lub pobiciu z narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu /art. 158 § 1 kk, 
udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym /art. 158 § 3 kk, 
udział w bójce lub pobiciu przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego narzędzia /art. 159 kk, 
sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, 
rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących /art. 163 § 1 kk, 
nieumyślne sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, 
rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących /art. 163 § 2 kk, 
spowodowanie śmierci poprzez sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia lub mienia w postaci pożaru, 
rozprzestrzenienia się substancji trujących, duszących lub parzących /art. 163 § 3 kk. 
zgwałcenie (czyn ścigany na wniosek pokrzywdzonego) /art. 197 § 1,2 kk, 
zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z innymi osobami /art. 197 § 3 kk, 
obcowanie płciowe z osobą poniżej 15 lat /art. 200 § 1 kk, 
prezentowanie lub udostępnianie treści pornograficznych osobom do 15 lat /art. 200 § 2,3 kk, 
rozpijanie małoletniego /art. 208 kk, 
znieważenie (czyn ścigany z oskarżenia prywatnego) /art. 216 § 1 kk, 
naruszenie nietykalności cielesnej (czyn ścigany z oskarżenia prywatnego) /art. 217 § 1 kk, 
publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa i jego pochwała /art. 255 § 1,3 kk, 
propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, rasizm, nietolerancji /art. 256 kk, 
publ. znieważanie grup ludności o różnych światopog. i przynależności narodowej, rasowej /art. 257 kk, 
nielegalne posiadanie broni palnej (w tym gazowej) i amunicji /art. 263 § 1,2 kk, 
podrabianie lub przerabianie dokumentu /art. 270 § 1,3 kk, 
używanie podrobionego dokumentu /art. 270 § 1,2 kk, 
kradzież lub przywłaszczenie dokumentu stwierdzającego tożsamość /art. 275 § 1 kk, 
kradzież cudzej rzeczy o wartości powyżej 250 PLN /art. 278 § 1,3 kk, 
kradzież rzeczy o wartości do 250 PLN (wykroczenie) /art. 119 § 1 kw, 
kradzież z włamaniem /art. 279 § 1 kk, 
rozbój, (inaczej rabunek) /art. 280 § 1 kk, 
rozbój przy użyciu broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego /art. 280 § 2 kk, 
kradzież rozbójnicza /art. 281 kk, 
wymuszenie rozbójnicze (inaczej tzw. "haracz") /art. 282 kk, 
przywłaszczenie mienia o wartości powyżej 250 PLN art. 284 § 1 kk, 
przywłaszczenie mienia o wartości do 250 PLN (wykroczenie) /art. 119 § 1 kw, uszkodzenie rzeczy (czyn ścigany na 
wniosek pokrzywdzonego) /art. 288 § 1,2 kk, 
uszkodz. rzeczy o wart. poniżej 250 PLN (czyn ścig. na wniosek pokrzyw. – wykroczenie) /art. 124 § 1 kw, 
zakłócenie porządku publicznego (wykroczenie) /art. 51 § 1 kw, 
zakłócenie porządku publicznego w sposób chuligański (wykroczenie) /art. 51 § 2 kw, 
paserstwo umyślne /art. 291 § 1,2 kk, 
paserstwo nieumyślne /art. 292 § 1,2 kk, 
paserstwo przedmiotu o wartości do 250 PLN (wykroczenie) art. 122 kw, 
nielegalne udzielanie lub nakłanianie do używania środków odurzających /art. 45, ustawy 
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nielegalne udzielanie lub nakłanianie do używania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
(sprzedaż narkotyku) /art. 46, ustawy 
nielegalne posiadanie środków odurzających /art. 48 ust.1,2, ustawy 
nielegalne posiadanie środków odurzających w znacznej ilości /art. 48 ust. 3, ustawy 
  


