
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 

im. Leona Kruczkowskiego w Bytomiu 

nr 15/2015/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia  

w Szkole Podstawowej nr 46 im. Leona Kruczkowskiego w Bytomiu  

Podstawy  prawne stosowanych procedur: 

1) Ustawa Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 1379); 
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst 

jednolity: Dz.U. 2014 poz. 382); 
3) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 487); 
4) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 

poz. 198). 
5) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 355.) 
6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. 

zm.) 
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii  (Dz. U. z 2015, poz. 1249). 

8) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002r., Nr 6 poz. 69 
z późn. zm.); 
 

 

§ 1 

W związku z pojawiającymi się przypadkami agresywnych i niebezpiecznych zachowań 

uczniów na terenie szkoły, zarządzam wprowadzenie określonych procedur postępowania                  

w sytuacjach zagrożenia:  

1. agresywne zachowanie ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych, 

2. agresywne zachowanie ucznia (bójka, pobicie), 

3. obrażanie nauczycieli i pracowników szkoły przez uczniów, 



4. w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela; 

5. dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności, 

6. kradzieży dokonanej  przez uczniów, 

7. wobec  ucznia  sprawiającego trudności wychowawcze, 

8. w przypadku fałszerstwa, 

9. osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających na 

terenie szkoły; 

 

§ 2 

W  przypadku wystąpienia na terenie Szkoły sytuacji zagrożenia wymienionych w § 1 

zaleca się działania stosowne do okoliczności. Poszczególne działania zawarte są                             

w załącznikach od 1-9. 

 

§ 3 

W pozostałych przypadkach obowiązują Procedury postępowania nauczycieli                      
i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży 
przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem                               
i prostytucją, przygotowane przez Komendę Policji - jeden z modułów Krajowego Programu 
Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2016 r. 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji  

stwarzającego zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych: 

1. Podjęcie  przez nauczyciela  próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez 

rozmowę z uczniem. 

2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy 

lub dyżurnego ucznia zawiadamia pedagoga / pomoc nauczyciela / dyrektora / innego 

nauczyciela  o zaistniałej sytuacji. 

3. Zabranie ucznia z lekcji przez innego pracownika - nauczyciela szkoły. 

Zaprowadzenie do gabinetu pedagoga. W przypadku braku takiej możliwości 

zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom  poprzez wyprowadzenie ich                     

z klasy np. do świetlicy szkolnej lub czytelni. 

4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia. 

5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji. 

6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna, 

pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie 

rodziców ucznia i (lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego. 

7. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga  w celu 

dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.  

8. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku 

efektywnej współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu. 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia (bójka, 

pobicie): 

1. Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia (bójka, pobicie), 

zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania 

aktu przemocy. 

2. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną 

wszystkim uczestnikom zajścia. Jeśli to możliwe zostaje  przeprowadzona rozmowa 

mająca na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. 

3. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje wychowawcę klasy, który wraz 

z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem - 

agresorem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawiera z nim 

umowę dotyczącą poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku 

braku poprawy. 

4. Poinformowanie przez wychowawcę o przebiegu zdarzenia rodziców ucznia oraz 

dyrektora szkoły. 

5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem pomaga rodzicom w doborze metod 

wychowawczych. 

W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego ucznia, 

pedagog i wychowawca klasy podejmuje współpracę z PP-P i Policją oraz w porozumieniu                

z dyrektorem szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka wychowawczego 

zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika 

szkoły: 

1. Zgłoszenie problemu wychowawcy (wpis uwagi do dziennika). 

2. Rozmowa wychowawcy z uczniem na temat niewłaściwego zachowania. 

3. W przypadku, gdy uczeń obraził nauczyciela lub pracownika szkoły w obecności osób 

trzecich powinien przeprosić tę osobę w obecności świadków zdarzenia. 

4. Jeśli uczeń przeprosi i obieca poprawę - problem wygasa, ale zachowanie ucznia 

jest pod obserwacją. 

5. W przypadku, gdy uczeń wykazuje bierną postawę lub w dalszym ciągu obraża 

nauczyciela, powiadamiani są rodzice o zaistniałym fakcie i wezwani do szkoły. 

6. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły powtarza się, 

o zaistniałym fakcie powiadamiana jest Policja. 

Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego. 

  

  



Załącznik nr 4 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela 
lub innego pracownika szkoły. 

10. W przypadku naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły, przez 
ucznia lub inną osobę, poszkodowany ma obowiązek zgłoszenia powyższego 
zdarzenia do Dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności – do 
Wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.  

2. Dyrektor szkoły lub jego zastępca albo pedagog, do którego wpłynęło takie 
zgłoszenie, przeprowadza z uczniem rozmowę wstępną, a następnie podejmuje 
następujące działania: 

 a) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy:  
• wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o 

zaistniałej sytuacji,  
• uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie 

postanowień Statutu,  
• rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt 

indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,  
• jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o 

zaistniałych okolicznościach.  
b) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny:  

• wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o 
zaistniałej sytuacji,  

• uczeń otrzymuje naganę Dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie 
postanowień Statutu,  

• uczeń otrzymuje obniżoną ocenę zachowania co najmniej o jeden stopień,  
• rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt 

indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,  
• Dyrektor szkoły kieruje pismo do sądu rodzinnego / na Policję,  z informacją o 

popełnieniu czynu karalnego/przestępstwa przez ucznia;  
 
W każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową, dotyczącą zaistniałego zdarzenia. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej 

własności: 

1. Przeprowadzić rozmowę ze wszystkimi świadkami zdarzenia. 

2. Ustalić sprawcę lub sprawców. 

3. Wychowawca wzywa rodziców i powiadamia ich o zdarzeniu i szkodzie. 

4. Rodzic zobowiązuje się naprawić uszkodzone mienie lub pokryć koszty jego naprawy 

bądź wymiany. 

5. W przypadku szkody materialnej o znacznej wartości dyrektor szkoły powiadamia 

Policję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 Procedura postępowania  w przypadku kradzieży dokonywanych przez uczniów: 

1. Ustalić sprawcę  

2. Ustalić i przesłuchać ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Powiadomić Policję 

4. Powiadomić rodziców sprawcy kradzieży oraz rodziców poszkodowanego. 

5. W przypadku braku sprawcy powiadomić rodziców o możliwości dochodzenia 

roszczeń przy udziale Policji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze: 

1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i 

rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.  

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i 

rozwiązania problemów szkolnych ucznia.  

3. Nauczyciel informuje rodziców o istniejących trudnościach i zapoznaje ich ze swoim 

planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.  

4. Nauczyciel opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz 

z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica.  

5. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w 

dalszej edukacji ucznia.  

6. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a 

dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje 

zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 8 

Procedura postępowania w wypadku popełnienia fałszerstwa przez uczniów: 

Fałszerstwo 

Sytuacje fałszerstwa w szkole: 

 dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie 

ocen,  usprawiedliwianie nieobecności), 

 przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, 

 podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich, 

 podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez   

nauczyciela ściąganie, 

 inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, 

wycieczce itp.). 

1. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: 

-   wychowawca klasy, 

-   nauczyciel przedmiotu, 

-   pedagog szkolny, 

-   zespół wychowawczy, 

-   dyrektor szkoły. 

2. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: 

-   powiadomienie rodziców ucznia, 

-   spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa, 

 -   podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców. 

W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę                            

o interwencję  do Policji. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 9 

Procedura postępowania w wypadku wejścia osób dorosłych, będących pod wpływem 

alkoholu lub innych środków  na teren szkoły 

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na teren szkoły 

wejdzie osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

W takiej sytuacji pracownik szkoły powinien: 

     1. Grzecznie, ale stanowczo wyprowadzić osobę będącą pod wpływem alkoholu lub 

innych środków  poza teren szkoły. 

1. W przypadku napotkania oporu zawiadomić Dyrektora szkoły 

2. Dyrektor szkoły wzywa Policję. 

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie będącej pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających. 

W takiej sytuacji należy: 

1. Zawiadomić wychowawcę ucznia lub Dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca lub Dyrektor szkoły wzywa w trybie natychmiastowym drugiego 

     rodzica lub opiekuna. 

3. Jeżeli niemożliwe jest skontaktowanie się z rodzicem lub opiekunem Dyrektor szkoły      

      wzywa Policję. 

 

 


