
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  
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CEL PROGRAMU 

 Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły  

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

 Wypracowania metod współpracy szkoły z policją. 

 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 

I. Procedury postępowania 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 świadczące 

o demoralizacji.  

 

II. Procedury postępowania w przypadku , gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie  

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 

III.  Procedury postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów  

 lub palenia na terenie szkoły. 

IV.  Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie substancję przypominającą narkotyk. 

V. Procedury postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

VI. Procedury postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

VII. Procedury postępowania wobec ucznia, który przejawia zachowania świadczące  

o demoralizacji (palenie papierosów, używanie wulgarnych słów, itp.) 

VIII. Procedury postępowania wobec ucznia , który zniszczył wyposażenie szkoły lub mienie 

jej pracowników. 

IX. Procedury postępowania wobec ucznia, który ma nieobecności nieusprawiedliwione 

(dłuższe niż 14 dni). 

X. Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi na terenie szkoły. 

XI. Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń wyraża swoją agresję słowną, 

wykorzystując telefon komórkowy lub Internet. 

XII. Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń zagraża bezpieczeństwu swoich 

kolegów i koleżanek na lekcji. 

XIII. Procedury postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego 

opuszczenia szkoły. 

XIV. Procedury postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. 

XV. Procedury postępowania na  wypadek ujawnienia cyberprzemocy. 

XVI.   Procedura postępowania w przypadku przyniesienia do szkoły przez ucznia BRONI  

lub PRZEDMIOTÓW  przypominających broń. 

XVII.  Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia bądź używania 

niebezpiecznych narzędzi. 



 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

 

I. 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 świadczące o demoralizacji, nauczyciel 

powinien podjąć następujące kroki: 

 

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 się rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje się ucznia  

do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie  

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka 

w programie terapeutycznym. 

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

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję (specjalistę  

ds. nieletnich). 

5. Podobnie w sytuacjach, 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. 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje 

do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

4. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 



wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny 

do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

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

5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

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

 

III. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub 

palenia na terenie szkoły. 

1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna poinformować 

o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca/ pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby 

uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej lub kieszeni odzieży. 

(Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży, ani teczki 

ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji). 

3. Wychowawca/ pedagog szkolny zabezpiecza papierosy. 

4. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o paleniu papierosów przez dziecko. 

5. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje ucznia  

do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic (opiekun) 

dziecka. 

6. W przypadku nasilenia się zjawiska wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego 

 i dyrektora szkoły oraz stosuje wobec ucznia kary określone w Statucie Szkoły. 

 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia –jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla 

policji. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz 

rodziców/wychowawców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

2.W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież 

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy. 



3. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 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. 

 

UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane jest: 

1. Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

2. Wprowadzanie do obrotu środków odurzających. 

3. Udzielanie innej osobie, ułatwiania lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia. 

4. 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. 

Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, 

po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy dnia 6 czerwca 

1997 r. – 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. 

 

V.  Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

 1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, 

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4.  Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy. 

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu 

znana. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji.  

 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

1.  Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarzy w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 



3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 

5. Wpisanie uczniowi uwagi pisemnej do zeszytu uwag. 

 

VII. Uczeń przejawia zachowania świadczące o demoralizacji (palenie papierosów, 

używanie wulgarnych słów, itp.) 

1. Przekazanie informacji wychowawcy klasy. 

2. Wpisanie przez wychowawcę uwagi do zeszytu uwag. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia przez wychowawcę. 

4. Obniżenie oceny z zachowania. 

5. Rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem lub dyrektorem szkoły. 

 

VIII. Uczeń zniszczył wyposażenie szkoły lub mienie jej pracowników. 

 

1. Zgłoszenie o zaistniałych zdarzeniach wychowawcy. 

2. Powiadomienie o dokonanych zniszczeniach dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia o dokonanych zniszczeniach. 

4. Poniesienie odpowiedzialności materialnej przez rodziców ucznia za szkody wyrządzone 

przez ich dziecko. Ustalenie zasady zadośćuczynienia. 

5. Wpisanie uwagi pisemnej do zeszytu uwag. 

 

IX. Uczeń ma nieobecności nieusprawiedliwione (dłuższe niż 14 dni). 

1. Poinformowanie przez wychowawcę pedagoga szkolonego o nieobecnościach ucznia 

i wspólne ustalenie terminu zgłoszenia się rodzica do szkoły. 

2. Wysłanie do rodziców ucznia pisemnego wezwania do szkoły. 

3. Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z rodzicem ucznia. Zobowiązanie rodzica 

do kontroli uczęszczania dziecka do szkoły. 

4. Skierowanie upominającego pisma do rodziców ucznia w przypadku braku poprawy 

uczęszczania dziecka do szkoły (pedagog w porozumieniu z wychowawcą). 

5. Skierowanie pisma do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w przypadku nie realizowania 

obowiązku szkolnego przez ucznia (pedagog w porozumieniu z dyrekcją i wychowawcą). 

 

X. Uczeń uległ wypadkowi na terenie szkoły. 

1. Niezwłoczne powiadomienie, przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

pielęgniarki  

w celu udzielenia pomocy. 



2. Wezwanie, w razie potrzeby, pogotowia ratunkowego. 

3. Poinformowanie rodziców o zaistniałym wypadku przez pielęgniarkę lub wychowawcę. 

 

XI. Uczeń wyraża swoją agresję słowną, wykorzystując telefon komórkowy lub Internet. 

1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem. 

2. Zapisanie stosownej informacji w dzienniku i powiadomienie pedagoga szkolonego lub 

poinformowanie rodziców ucznia o zaistniałym problemie. 

3. W przypadku powtarzających się gróźb osoba poszkodowana zgłasza sprawę policji. 

 

 XII. Uczeń zagraża bezpieczeństwu swoich kolegów i koleżanek na lekcji. 

1. Niezwłoczne i dyskretne powiadomienie dyrekcji szkoły (sam nauczyciel, inny nauczyciel, 

pracownik szkoły lub uczeń). 

2. Ustalenie przyczyn agresywnego zachowania ucznia. 

3. Wezwanie rodziców do szkoły. 

4. Dalsze postępowanie zgodne z procedurą I. 

 

XIII. W przypadku, gdy uczeń wagaruje lub samowolnie opuszcza szkołę: 

1. Wychowawca na bieżąco powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych)  

o nieobecności ucznia na lekcjach. 

2. Ustala przyczynę wagarów i miejsca pobytu ucznia w czasie nieobecności w szkole. 

3. Wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przeprowadza rozmowę  

z rodzicami w obecności ucznia. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub 

samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. 

Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy podpisaną przez rodzica i ucznia. 

4. W przypadku braku poprawy i częstej nieobecności ucznia spowodowanej wagarami 

informuje o zdarzeniu pedagoga szkolnego. 

5. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa rodziców na rozmowę celem 

wyjaśnienia sytuacji i poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

o konsekwencjach wynikających z nierealizowania obowiązku szkolnego przez dziecko. 

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

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły 

powiadamia pisemnie sąd rodzinny lub policję. 

 

XIV. 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 niepowołanych do 

tych przedmiotów i wezwać policję. 

 



XV. Procedury postępowania na  wypadek ujawnienia cyberprzemocy. 

 

Interwencja powinna być podejmowana w każdym przypadku ujawnienia  cyberprzemocy. 

Obejmuje ona czynności wobec sprawcy, ofiary i świadków zdarzenia. 

1. Ujawnienie cyberprzemocy. Może tego dokonać ofiara, inni uczniowie, rodzice, 

nauczyciele. 

2. Zabezpieczenie śladów. Zarejestrowanie daty, godziny, treści wiadomości oraz jeśli to 

możliwe danych nadawcy (numer telefonu komórkowego, adres e-mail, nazwa użytkownika, 

adres strony WWW). 

3. Ustalenie okoliczności zdarzenia. Zbadanie i przeanalizowanie dostępnych materiałów. 

Ustalenie sprawcy oraz świadków zdarzenia. 

4. Powiadomienie dyrektora szkoły, wychowawcy, pedagoga. 

5. Powiadomienie rodziców. 

6. Powiadomienie sądu rodzinnego i nieletnich: 

-jeśli doszło do złamania prawa (włamania, groźby) są to przestępstwa ścigane z urzędu 

-w przypadku, gdy rodzice sprawcy nie zgłaszają się do szkoły, odmawiają współpracy 

-w przypadku, gdy mimo wezwań uczeń nie zaprzestał szkodliwego zachowania, 

-w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze 

(rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe, spotkania z pedagogiem) a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Obowiązuje ustawa  

o postępowaniu w sprawie nieletnich z 26.10.1982 r. 

7. Wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy cyberprzemocy: 

-zobowiązanie (najlepiej pisemne) do zaprzestania swojego działania  

i usunięcia z sieci krzywdzących materiałów. 

-przeproszenie osoby, której dobra zostały naruszone 

-publiczna nagana na forum społeczności uczniowskiej 

-rozmowa z pedagogiem szkolnym: omówienie skutków niewłaściwego postępowania, 

zaplanowanie zajęć mających na celu niedopuszczenie  

w przyszłości do podobnych zachowań, ustalenie sposobów zadośćuczynienia ofierze. 

-proporcjonalne do zachowania obniżenie punktów przy ocenie  

z zachowania 

-powiadomienie rodziców 

-monitorowanie sytuacji ucznia 

-w przypadku, gdy sprawca nie przyznaje się do winy, a zostaje ona udowodniona- prace 

społeczne użyteczne na rzecz szkoły 

W przypadku gdy ustalenie sprawcy jest niemożliwe, skontaktowanie się z dostawcą usługi  

w celu usunięcia krzywdzących materiałów na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18.07.2002 

roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 8. Podjęcie działań wobec ofiary przemocy 

-wsparcie emocjonalne i społeczne, 

-rozmowy z pedagogiem 

-zapewnienie, że szkoła podejmie wszelkie możliwe kroki, aby przerwać szkodliwe 

zachowania 

-zapewnienie, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy 

-okazanie empatii i zrozumienia 

-udzielenie porady oraz wsparcia zapewniających bezpieczeństwo, zerwanie kontaktu  

ze sprawcą, nie odpowiadanie na maile, telefony, nie kasowanie dowodów. W razie potrzeby 

zmiana danych: adresu poczty elektronicznej, wprowadzenie nowych kodów 

-udzielenie porady oraz wsparcia rodzicom ofiary 

9. Ochrona świadków zdarzenia tak, aby nie  narazić ich na groźby i zemstę ze strony 

sprawcy. 

10. Sporządzenie protokołu z zajścia. Pedagog/ koordynator ds. bezpieczeństwa 

 lub wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z rozmowy ze sprawcą, 

poszkodowanym, rodzicami oraz ewentualnymi świadkami. Jeśli są dowody cyberprzemocy 

należy je dołączyć do notatki. 

 



XVI.   Procedura postępowania w przypadku przyniesienia do szkoły przez ucznia 

BRONI  lub PRZEDMIOTÓW  przypominających broń. 

1.Przejęcie od ucznia broni lub przedmiotu przypominającego broń. 

a) Jeżeli uczeń wyda broń lub przedmiot przypominający broń dobrowolnie, nauczyciel 

 po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest przekazać ją dyrektorowi , 

 pedagogowi, wychowawcy. 

b) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania broni lub przedmiotu 

przypominającego broń, szkoła wzywa policję, która podejmuje działania zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

1. Powiadomienie o zaistniałym fakcie dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga 

I wychowawcę. 

2. Zabezpieczenie przez dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga broni lub przedmiotu 

przypominającego broń w depozycie, uniemożliwiając dostęp osób postronnych do tych 

przedmiotów. 

3. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem przez dyrektora, pedagoga oraz 

wychowawcę lub nauczyciela interweniującego. Sporządzenie z rozmowy notatki 

służbowej. 

4. Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły w trybie natychmiastowym. 

Potwierdzenie tego faktu zapisem w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku pedagoga. 

5. Rozmowa dyrektora, pedagoga oraz wychowawcy lub nauczyciela interweniującego 

z rodzicami (opiekunami prawnymi ) ucznia. Sporządzenie z rozmowy notatki służbowej  

o zaistniałym zdarzeniu. 

6. Przeprowadzenie przez wychowawcę klasy rozmowy z uczniem w obecności rodziców. 

Zobowiązane ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś 

bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Dokonanie odpowiedniego zapisu 

w dzienniku lekcyjnym oraz pedagoga. Zeszycie uwag i spostrzeżeń - podpisanie notatki 

przez rodziców (opiekunów dziecka).   

7. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie wstawiają się do szkoły, dyrektor SP  

 pisemnie zawiadamia o zaistniałej sytuacji Policję lub Sąd Rodzinny. 

8. Zgłoszenie zdarzenia Policji. 

9. Przekazanie Policji zabezpieczonej broni lub przedmiotu przypominającego broń oraz 

informacji dotyczącej szczegółów zdarzenia. Przekazanie notatek służbowych Policji. 

10. W przypadku prowadzenia przez Policję na terenie szkoły czynności służbowych 

zgodnych z prawem, dyrektor ma obowiązek umożliwić ich wykonywanie. 

11. Przekazanie rodzicom (opiekunom dziecka) pisemnej lub ustnej informacji na temat dalej 

podjętych przez szkołę działań. Sporządzenie z rozmowy notatki służbowej. 

 

 



XVII.  Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia bądź używania 

niebezpiecznych narzędzi. 

1. Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, 

łańcuchy, szpikulce, kije bejsbolowe, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub 

plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty. 

2. W przypadku posiadania przez ucznia niebezpiecznego przedmiotu w szkole ma on 

obowiązek oddania go nauczycielowi. 

3. Jeżeli uczeń wyda przedmiot dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu 

zobowiązany jest przekazać ją dyrektorowi, pedagogowi, wychowawcy. 

4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania przedmiotu szkoła 

wzywa Policję, która podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

5. Powiadomienie o zaistniałym fakcie dyrektora, pedagoga i wychowawcę. 

6. Zabezpieczenie przez dyrektora, pedagoga przedmiotu w depozycie, uniemożliwiając 

dostęp osób postronnych do tych przedmiotów. 

7. Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z uczniem przez dyrektora,  pedagoga oraz 

wychowawcę lub nauczyciela interweniującego. Sporządzenie z rozmowy notatki 

służbowej. 

8. Wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do szkoły w trybie natychmiastowym. 

Potwierdzenie tego faktu zapisem w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku pedagoga. 

9. Rozmowa dyrektora, pedagoga oraz wychowawcy lub nauczyciela interweniującego 

z rodzicami (opiekunami prawnymi ) ucznia.  

10. Zwrot zatrzymanego przedmiotu rodzicom/opiekunom ucznia wraz   z informacją             

o konsekwencjach jego posiadania. Sporządzenie z rozmowy notatki służbowej 

o zaistniałym incydencie, dokonanie podpisu przez rodziców dziecka i innych 

uczestników rozmowy. 

11. Przeprowadzenie przez wychowawcę klasy rozmowy z uczniem w obecności rodziców. 

Zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś 

bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Dokonanie odpowiedniego zapisu 

w dzienniku elektronicznym 

12. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie wstawiają się do szkoły dyrektor SP 

pisemnie zawiadamia o zaistniałej sytuacji Policję lub Sąd Rodzinny. 

13. Zgłoszenie zdarzenia Policji. 

14. Przekazanie Policji zabezpieczonego przedmiotu oraz informacji dotyczącej szczegółów 

zdarzenia. Przekazanie notatek służbowych Policji. 

15.  W przypadku prowadzenia przez Policję na terenie szkoły czynności służbowych 

zgodnych z prawem, dyrektor ma obowiązek umożliwić ich wykonywanie. 



16. Przekazanie rodzicom (opiekunom dziecka) pisemnej lub ustnej informacji na temat dalej 

podjętych przez szkołę działań. 

 

Metody współpracy szkoły z policją. 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny, koordynator  

d/s bezpieczeństwa oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. 

Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie, którego znajduje się 

szkoła/placówka. 

Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii 

oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco 

wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem 

uczniów. 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

-Spotkania z pedagogiem szkolnym, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii na temat zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. 

-Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, 

wychowania w trzeźwości itp. Oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, 

zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. 

-Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży 

-Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże 

przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły 

-Wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 

Uwaga: 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach(…)” 

albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej 

sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów wizyta 

policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi.  

 

 

 



Podstawy prawne konstruowania Procedur 

 

Przepisy prawa 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach 

świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego  2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej.  

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

 

7. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  

 

8. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  

 

9. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

 

10. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 

11. Konwencja o Prawach Dziecka. 

.  

12.Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w prawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty, działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 

 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


