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W S T Ę P 

 

 

Szkolna Księga Bezpieczeństwa zawiera wszelkie procedury postępowania nauczycieli 

i pracowników szkoły w sytuacjach związanych z pojęciem ogólnego bezpieczeństwa. Procedury 

postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością 

i demoralizacją. Ich obligatoryjny charakter jest szkołom narzucony przez prawo oświatowe i 

wynika z zapisu w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003r w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 

młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W § 9 obligują one wszystkie placówki oświatowe do 

informowania rodziców i policji o sytuacjach kryzysowych w szkole. Natomiast w § 10 – do 

opracowania (zgodnie ze statutem) strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz 

interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.  

  

Art 304 § 1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o popełnieniu 

przestępstwa ściganego z urzędu, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub 

policję. Przestępstwami ściganymi z urzędu są np.: 

 spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ( art.156 kodeksu karnego) lub innego uszkodzenia 

ciała ( art. 157 kodeksu karnego) ; 

 pobicie (art. 158 paragraf 1 kodeksu karnego); 

 narażenie na niebezpieczeństwo ( art. 160 kodeksu karnego); 

 czyn lubieżny z osobą małoletnią poniżej lat 15. ( art. 200 kodeksu karnego); 

 znęcanie się ( art. 207 kodeksu karnego). 

 

Nauczyciele zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które 

uzyskali przy wykonywaniu swoich działań. 

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 63 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel podczas lub w związku z 

pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym. Organ prowadzący szkołę i dyrektor 

szkoły są więc zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy jego uprawnienia 

zostaną naruszone.   
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I. Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych. 

Działania wychowawcy: 

1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynach nieobecności dziecka. 

2. Jeżeli przez dwa tygodnie nie ma informacji od rodziców o przyczynach nieobecności dziecka 

wychowawca ma obowiązek rozpoznać przyczynę nieobecności ucznia w szkole, poprzez 

nawiązanie kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub uczniem (telefon, wiadomość 

poprzez dziennik elektroniczny, wyjście do domu, list polecony z podpisem dyrektora szkoły). 

3. Jeżeli nieobecność przedłuża się wychowawca zgłasza sprawę pedagogowi szkolnemu. 

 

Działania pedagoga szkolnego: 

1. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia zobowiązując ich na piśmie do 

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

2. Pedagog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne na piśmie. 

3. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców pisemnego zobowiązania, pedagog 

wszczyna proces administracyjno- prawny (sąd rodzinny i nieletnich, wydział edukacji-organ 

prowadzący szkołę, może zawiadomić dzielnicowego).  

 

II. Procedury postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego 

opuszczenia szkoły. 

1. Wychowawca na bieżąco powiadamia telefonicznie lub w razie braku kontaktu poprzez 

dziennik elektroniczny rodziców (opiekunów prawnych) o nieobecnościach na lekcjach . 

2. Ustala we współpracy z pedagogiem szkolnym 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. Ustala 

z rodzicami strategie postępowania. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy podpisana 

przez rodzica i ucznia (do teczki wychowawcy). 

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 nie realizacji 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 oraz organ prowadzący. 
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III.  Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń samowolnie opuści świetlicę szkolną. 

1. Wychowawca świetlicy na bieżąco powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów 

prawnych) o nieobecnościach ucznia na zajęciach świetlicowych.   

2. Ustala we współpracy z pedagogiem szkolnym przyczynę wagarów i miejsca pobytu ucznia  

w czasie nieobecności w świetlicy. 

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. Ustala z 

rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy podpisaną 

przez rodzica i ucznia (do teczki wychowawcy). 

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 nie realizacji 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 policje oraz organ prowadzący.  

 

IV. Procedura postępowania w przypadku złamania przez ucznia zakazu korzystania w czasie 

zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego 

urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu. 

1. Nauczyciel ma obowiązek zareagować w przypadku, gdy bez jego zgody na zajęciach 

lekcyjnych uczeń korzysta, dyktafonu, aparatu fotograficznego bądź innego urządzenia 

służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że w/w sprzęt został wykorzystany do 

zarejestrowania dźwięku lub obrazu na zajęciach ma prawo żądać od ucznia ujawnienia 

nagrania i przekazania mu sprzętu użytego do rejestracji ( w obecności innej osoby dorosłej). 

3. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, że doszło do rejestracji lub gdy uczeń odmawia 

ujawnienia nagrania nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę i pedagoga szkolnego 

lub dyrektora szkoły. Zabezpiecza sprzęt wykorzystany do rejestracji w celu uniemożliwienia 

jej skasowania i przekazuje go wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły. 

4. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem, ustalają okoliczności 

i cel użycia przez niego sprzętu rejestrującego na lekcji i za jego zgodą odtwarzają ewentualne 

nagranie. 

5. W przypadku, gdy uczeń nadal odmawia ujawnienia nagrania lub nie chciał dobrowolnie 

przekazać sprzętu nauczycielowi, wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych 

opiekunów ) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje o zdarzeniu. Przeprowadza rozmowę z 

uczniem w obecności rodziców, zobowiązuje go do natychmiastowego skasowania 

ewentualnego nagrania i wyjaśnia konsekwencje związane z jego upowszechnianiem lub 

opublikowaniem. Wychowawca sporządza notatkę z rozmowy ( do teczki wychowawcy). 

W obecności ucznia przekazuje rodzicom zatrzymany sprzęt. 
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6. W przypadku, gdy uczeń ponownie złamie zakaz rejestrowania zajęć lekcyjnych bez zgody 

nauczyciela lub upowszechnia bądź publikuje dokonane nagrania ( np. w Internecie) podlega 

karom statutowym. 

 

    V. Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub 

rodzina jest niewydolna wychowawczo (rodzice uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub 

przejawiający zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych, dziecko jest 

uczestnikiem lub ofiarą przemocy domowej, nieuregulowana jest sytuacja prawna dziecka). 

1. Nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaobserwowanej sytuacji pedagoga szkolnego, 

z którym udaje się na wywiad środowiskowy do miejsca zamieszkania ucznia. 

2. W przypadku potwierdzenia złej sytuacji domowej ucznia pedagog szkolny informuje o tym 

fakcie dyrektora szkoły. 

3. Problem zostaje objęty praca zespołu wychowawczego w celu udzielenia pomocy dziecku. 

4. Pedagog szkolny nawiązuje współpracę z MGOPS oraz informuje na piśmie o sprawie sąd 

rodzinny.  

 

VI. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych 

uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. 

1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów). 

2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o zdarzeniu. 

3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami na temat 

zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 

4. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów, uczestników 

zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku). 

5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do pedagoga szkolnego 

oraz powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań 

agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia). 

6. Wychowawca ucznia/uczniów w porozumieniu z dyrektorem szkoły stosuje wobec 

ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły.  

VII. Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu pedagoga 

szkolnego, wychowawcę lub dyrektora szkoły. 

2. Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 

pedagogowi szkolnemu, wychowawcy lub dyrektorowi szkoły. 

3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa ( np. ostre narzędzia, przedmioty kradzieży 

itp.)  

4. We współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

5. Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia- 

sprawcy. 

6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

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

nikomu znana.  
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VIII. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego. 

 Wychowawca, pedagog powinien podjąć następujące kroki: 

1.  Powierzyć opiekę nad uczniem – ofiarą czynu karalnego pielęgniarce lub osobie przeszkolonej 

w udzielaniu pierwszej pomocy. To ona decyduje o konieczności ewentualnego wezwania 

pogotowia. 

2. Powiadomić o zdarzeniu rodziców ucznia, pamiętając, aby informacją zawierała: 

  - zwięzły opis zdarzenia, 

  - opis aktualnego stanu fizycznego i psychicznego ofiary, 

  -kroki podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa  fizycznego        

     ofierze. 

IX.  Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich 

palenia na terenie szkoły. 

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

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 oraz kieszeni we własnej odzieży. 

[Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani teczki 

ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji]. 

3. Wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by sprawca 

uporządkował miejsce zdarzenia. 

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 (do teczki 

wychowawcy). 

6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca powiadamia 

pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz stosuje wobec wychowanków kary określone w 

Statucie Szkoły. 

 

X. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

1.  Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uzyskanej informacji wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

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

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 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. 
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4. W przypadku, gdy rodzice odmówią współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają 

informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd 

rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowy z uczniem i rodzicami, ostrzeżenia przed konsekwencjami, 

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

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję ( specjalistę ds. nieletnich). 

 

XI. Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły 

substancje przypominające wyglądem narkotyk. 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

niepowołanych osób oraz jej ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 

2. O ile to możliwe próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych) do kogo znaleziona 

substancja należy. 

3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, który wzywa 

policję. 

4. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję                     

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

XII. Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominają narkotyk. 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu 

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 wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki 

ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji!] 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ( prawnych 

opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo żądań, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

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

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona substancję i zabiera ja do 

ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor szkoły po odpowiednim zabezpieczeniu 

zobowiązany jest przekazać ja policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, 

uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając notatkę z ustaleń 

i sporządzeń. 
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XIII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia. 

1. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga.  

2. We współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez 

wychowanka ( z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia). 

3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem w ich 

obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców ( do teczki wychowawcy). 

4. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży. 

5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną 

w Statucie Szkoły. 

 

XIV. Procedury postępowania, w przypadku jeżeli nauczyciel podejrzewa krzywdzenie 

dziecka – przemoc seksualna: 

 I. Zawiadamia o swoich spostrzeżeniach pedagoga lub dyrektora szkoły. 

 II. Pedagog podejmuje działania pomocowo – interwencyjne: 

1. Zapewnia dziecku bezpieczeństwo fizyczne, 

2. Zapewnia emocjonalne wsparcie dla dziecka i rodziny, 

3. Zapewnia pomoc medyczną, 

4. Uruchamia działania prawne, 

5. Wskazuje konieczność i możliwość pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. 

 

III. W przypadku, kiedy znamy (lub podejrzewamy) osobę będącą sprawcą wykorzystywania, 

pedagog: 

1. Odizoluj ją od dziecka. 

2. Dba o to aby dziecko nie zostawało samo. 

3. Zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa. 

4. Informuje dziecko, że niczemu nie jest winne, nie ponosi odpowiedzialności za to co   

się stało. 

XV. Procedura postępowania w przypadku innego zagrożenia bezpieczeństwa pobytu 

uczniów na terenie szkoły np. chęci zabrania ucznia z zajęć przez osobę nieupoważnioną lub 

nieznaną, uprowadzenia ucznia, wtargnięcia osób obcych i inne, należy: 

1.    Poinformować stronę o konieczności udania się do dyrektora szkoły w celu wyjaśnienia 

sprawy. 

2. Zawiadomić koordynatora ds. bezpieczeństwa tj. pedagoga, a jeśli sytuacja     tego      wymaga 

to również policję. 

3. Uniemożliwić wykonanie niezgodnego z prawem działania – jeśli to konieczne – użyć    tyle 

siły ile to niezbędne, gdy sytuacja tego wymaga.  
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XVI. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu        

przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły. 

 

[Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu: udział w bójce lub 

pobiciu, doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej 

czynności seksualnej, znęcanie się, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, 

wywieranie wpływu na świadka, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież  rozbójcza, 

wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo]. 

Osoba będąca świadkiem lub posiadająca informację o popełnieniu ww. przestępstw natychmiast 

powiadamia dyrektora szkoły.  

Dalsze działania podejmuje dyrektor szkoły. 

 

XVII. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia. 

1. Każdy pracownik Szkoły Podstawowej w Lubzinie ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek 

sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub 

podjęcia informacji, że uczeń planuje podjąć próbę samobójczą, każdy pracownik powinien 

niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących 

na ryzyko zachowań samobójczych. 

 O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z 

poniższych czynników: 

1. Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei 

2. Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub 

testamentu 

3. Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów 

4. Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie 

5. Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność 

6. Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań 

7. Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, 

spożywanie alkoholu 

8. Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 

9. Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych 

10. Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo 

 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny podejmują 

odpowiednie działania interwencyjne: 

 Jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia 

 Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu występowania ustalenia 

przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia 
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 Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 

 Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną 

na terenie szkoły lub poza nią 

 

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo 

( informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) 

 Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor    szkoły 

podejmują następujące działania: 

a. Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce 

b. Informują o zaistniałej informacji i zagrożeniu rodziców 

c. Przekazują dziecko pod opiekę rodziców ( prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną 

zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji) 

 

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą. 

Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, 

pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły a ten rodziców/opiekunów prawnych 

2. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji  

i przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, 

dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

4. O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu 

podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły 

przez wszystkich nauczycieli 

5. Pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa  

w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje  

o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą 

6. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji 

7. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 

uczniom szkoły 
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 Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa. 

1. Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich dyrektorowi 

szkoły 

2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę  przez dyrektora szkoły 

3. Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań 

4. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej 

5. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców 

6. Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych 

7. Udzielanie wsparcia uczniom 

8. Unikanie umedialniania problemu  

9. Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

 

XVIII.   Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy. 

W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży 

nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły 

1. Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych)  

i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami (opiekunami). Sporządza notatkę  

z przeprowadzonej rozmowy (do teczki wychowawcy). 

2. W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku 

szkolnego przez uczennicę. 

3. Pedagog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich samych 

z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią. 

4. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą  

w trakcie pobytu w szkole oraz ewentualnej kontroli w czasie jej przebywania w domu.  

5. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie sąd rodzinny lub policję 

(informuje o tym fakcie rodziców uczennicy). 

 

XIX. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty        

oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem. 

 Nie wolno: 

1.Opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub koperty 

2.Wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska 

3.Zlekceważyć niebezpieczeństwa i zataić informacji 

 

 Należy: 

 Zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp uczniom 

 Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły 

Dyrektor szkoły powiadamia policję i straż pożarną oraz podejmuje decyzję o ewentualnej 

ewakuacji szkoły.   
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XX. Postępowanie w czasie zagrożenia „bombowego” (przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, 

znalezienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, przedmiotu niewiadomego 

pochodzenia). 

 

a) Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazła przedmiot 

niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić 

zagrożenie dla osób i mienia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

b) Zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się podejrzany przedmiot. 

c) Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! 

d) Dyrektor niezwłocznie powiadamia Policję. 

e) Do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły. 

f) Jeżeli zaistnieje taka konieczność dyrektor zarządza ewakuację. 

g) Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: 

pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne. 

h) Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje Policja. 

i) Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

j) Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie  

i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

k) Nauczyciele wspólnie z uczniami opuszczają klasę, udając się na wyznaczone miejsce. 

Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją 

zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji.  

 

XXI. Procedury  postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego, katastrofy 

budowlanej, ataku terrorystycznego, zagrożenia wybuchem gazu. 

 

1. W PRZYPADKU POWSTANIA ZAGROŻENIA: 

a) Pracownik szkoły lub uczeń. po stwierdzeniu zagrożenia zawiadamia o tym fakcie 

pracowników sekretariatu szkoły. 

b)   Pracownicy sekretariatu zawiadamiają o zagrożeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę a 

następnie straż pożarną, policję, pogotowie. Dyrektor lub jego zastępca po rozpoznaniu 

zagrożenia zarządza ewakuację uczniów i pracowników z budynku szkoły i kieruje akcją. 

c)    Pracownicy sekretariatu informując odpowiednie służby o zagrożeniu, podają swoje imię, 

nazwisko, stanowisko służbowe, adres szkoły. Wyznaczeni pracownicy szkoły natychmiast 

otwierają drzwi ewakuacyjne i pomagają wyprowadzić uczniów na zewnątrz, kierując ich do 

miejsca I etapu ewakuacji na boisko szkolne . 

  



 
  

15  

2. WYKAZ SAL EWAKUOWANYCH POSZCZEGÓLNYMI WYJŚCIAMI: 

Wyjście obok szatni — pedagog, świetlica, szatnia gimnazjum, szatnia podstawówka. 

Sala gimnastyczna — wyjście ewakuacyjne (tył sali gimnast.), plac obok zerówki. 

  Plac obok klasy zero — sala gimnastyczna, pracownia języka ang., pokój nauczycieli wf, WC 

nauczycieli, szatnia dz., szatnia chł., WC dziewcząt, WC chłopców, pracownia informatyczna, 

sekretariat, klas nr 2, pracownia techniczna (suteryny). 

Wyjście na wprost pokoju nauczycielskiego — sala nr 3, sala nr 11, sala nr 10, sala nr 9, 

pokój nauczycielski, sala nr 5, sala nr 6, sala nr 7, sala nr 8. 

3. OGŁOSZENIE I ODWOŁANIE ALARMU Jest ogłaszany na terenie budynku 

szkolnego przez przerywany dźwięk dzwonka elektrycznego trwającego 2 minuty. W 

przypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji powtarzany jest słowny komunikat. Treść tego 

komunikatu może być następująca: „EWAKUACJA", „ POŻAR, POŻAR, 

EWAKUACJA SZKOŁY!" Odwołanie alarmu komunikuje się dwoma długimi 

dzwonkami. 

4. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE BUDYNKU SZKOŁY OPUSZCZAJĄ 

POMIESZCZENIA I BUDYNEK ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI USTALENIAMI: 

a) Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali nakazuje uczniom opuścić salę i budynek szkoły 

informując o kierunku ewakuacji (zgodnie ze schematem dróg ewakuacji). 

b) Nauczyciel wyłącza komputer i zasilanie, gasi światło. Pozostawia otwarte pomieszczenie do 

dyspozycji służb ratowniczych, 

c) Po zabraniu rzeczy podręcznych — nie wchodząc do szatni - uczniowie w zwartej 

kolumnie, szybkim krokiem, opuszczają salę lekcyjną i budynek szkoły pod kierunkiem  

i opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali. Grupę prowadzi uczeń wyznaczony przez 

nauczyciela, który zamyka kolumnę. 

d) Przemieszczanie się w kierunku wyjść ewakuacyjnych odbywa się prawą stroną korytarzy i 

klatek schodowych. Środek korytarza i lewa strona klatki schodowej pozostają wolne do 

dyspozycji służb ratowniczych. 

e) Nauczyciele mają obowiązek przeciwdziałać panice, nie dopuszczać do zakłócenia porządku 

w czasie ewakuacji. Zabrania się biec i zmieniać ustalony dla danej sali kierunek ewakuacji. 

f) Pracownicy administracji i obsługi pomagają nauczycielom w przeprowadzeniu ewakuacji i 

opuszczają budynek szkoły jako ostatni. Na zewnątrz budynku przebywają w pobliżu wyjść 

ewakuacyjnych i nie zezwalają na wejście do środka nikomu poza służbami ratowniczymi. 
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5. NA MIEJSCU EWAKUACJI: 

a) Po wyjściu z budynku szkolnego, uczniowie pod opieką nauczycieli gromadzą się w 

miejscu ewakuacji - nauczyciel dokładnie sprawdza obecność uczniów danej 

klasy i stwierdza. czy wszyscy uczniowie obecni na jego lekcji opuścili budynek i 

znajdują się w rejonie ewakuacji. 

b) Po sprawdzeniu obecności uczniów nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan 

zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, 

chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia itp. Wszystkich poszkodowanych należy traktować 

jako ofiary zdarzenia i udzielić im pomocy doraźnej. 

c) Następnie nauczyciel przekazuje Dyrektorowi Szkoły informację o zakończeniu ewakuacji 

danej klasy, podając w kolejności: oznaczenie klasy, liczbę uczniów obecnych na danej lekcji  

stwierdzenie ewakuowania się wszystkich uczniów lub ewentualnie 

nieobecnych.Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów do domów bez 

wcześniejszego powiadomienia o zdarzeniu rodziców. Wskazana jest pełna informacja o 

tym zdarzeniu w dzienniku lekcyjnym.Dalsze decyzje podejmuje dyrektor Szkoły po 

uzgodnieniu z odpowiednimi służbami (Państwowa Straż Pożarna, Policja). 

6. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA 

1) Dyrektor (w wypadku nieobecności dyrektora jego zastępca) 

a) Podejmuje decyzję o ewakuacji /pełna lub częściowa/ i nadzoruje przebieg ewakuacji.  

b) Nadzoruje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.  

c) Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: 

transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, 

wodnej, i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych. 

d) Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych.  

e) Zarządza ewakuację samochodów. 

f) Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia.i opieką nauczyciela prowadzącego 

zajęcia w danej sali. Grupę prowadzi uczeń wyznaczony przez nauczyciela, który zamyka 

kolumnę. 

2.Przemieszczanie się w kierunku wyjść ewakuacyjnych odbywa się prawą stroną korytarzy i 

klatek schodowych. Środek korytarza i lewa strona klatki schodowej pozostają wolne do 

dyspozycji służb ratowniczych. 

3.Nauczyciele mają obowiązek przeciwdziałać panice, nie dopuszczać do zakłócenia porządku 

w czasie ewakuacji. Zabrania się biec i zmieniać ustalony dla danej sali kierunek ewakuacji. 

4.Pracownicy administracji i obsługi pomagają nauczycielom w przeprowadzeniu ewakuacji i 

opuszczają budynek szkoły jako ostatni. Na zewnątrz budynku przebywają w pobliżu wyjść 

ewakuacyjnych i nie zezwalają na wejście do środka nikomu poza służbami ratowniczymi. 
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7 NA MIEJSCU EWAKUACJI: 

a) Po wyjściu z budynku szkolnego, uczniowie pod opieką nauczycieli gromadzą się  

w miejscu ewakuacji - nauczyciel dokładnie sprawdza obecność uczniów danej 

klasy i stwierdza. czy wszyscy uczniowie obecni na jego lekcji opuścili budynek  

i znajdują się w rejonie ewakuacji. 

b) Po sprawdzeniu obecności uczniów nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan 

zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, 

chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia itp. Wszystkich poszkodowanych należy traktować 

jako ofiary zdarzenia i udzielić im pomocy doraźnej. 

c) Następnie nauczyciel przekazuje Dyrektorowi Szkoły informację o zakończeniu ewakuacji 

danej klasy, podając w kolejności: oznaczenie klasy, liczbę uczniów obecnych na danej lekcji 

— stwierdzenie ewakuowania się wszystkich uczniów lub ewentualnie nieobecnych. 

d) Niedopuszczalne jest zezwolenie na rozejście się uczniów do domów bez wcześniejszego 

powiadomienia o zdarzeniu rodziców. Wskazana jest pełna informacja o tym zdarzeniu 

w dzienniku lekcyjnym. 

e) Dalsze decyzje podejmuje dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami 

(Państwowa Straż Pożarna, Policja). 

8. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA 

1) Dyrektor (w wypadku nieobecności dyrektora jego zastępca) 

a) Podejmuje decyzję o ewakuacji /pełna lub częściowa/ i nadzoruje przebieg ewakuacji. 

b) Nadzoruje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.  

c) Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: 

transport, załadunek i ochrona dokumentacji szkoły, zabezpieczenie instalacji gazowej, 

wodnej, i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych. 

d) Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych.  

e) Zarządza ewakuację samochodów. 

f) Określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia. 

Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi /PSP, Policją, Pogotowiem 

Ratunkowym, Pogotowiem Gazowym itp./ 

h) Kieruje akcją ewakuacyjną i ratowniczą do czasu przybycia Państwowej Straży Pożarnej. 

i) Przekazuje przybyłemu na miejsce dowódcy akcji ratowniczo — gaśniczej następujące 

informacje: czy wszystkie osoby opuściły budynek szkolny; o wyłączeniu głównego zasilania 

elektrycznego, (w przypadku nie wyłączenia zasilania przekazuje informację o usytuowaniu 

głównego wyłącznika); o źródle zagrożenia i jego rodzaju. 

j) Nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze.  
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2) Pracownicy sekretariatu: 

a) Zgodnie z decyzją dyrektora lub zastępcy informują o zagrożeniu odpowiednie służby 

Numery alarmowe: Państwowa Straż Pożarna — tel. 998, Pogotowie Ratunkowe — tel. 999, 

Policja — tel. 997, Pogotowie gazowe — tel. 992 Pogotowie energetyczne —tel. 991 Telefon 

alarmowy 112 

b) Nadzorują zabezpieczenie dokumentacji szkoły, ewakuację ważnego mienia, urządzeń, 

pieczęci i kasy. 

c) Pomagają w czasie ewakuacji pełniąc przy drzwiach dyżur do momentu opuszczenia 

szkoły przez dyrektora. 

3) Nauczyciele 

a) Ogłaszają alarm dla uczniów klas. 

b) Nakazują opuszczenie szkoły. 

c) Przeliczają uczniów i kierują do wyjść ewakuacyjnych zgodnie ze schematem dróg 

ewakuacyjnych. 

d) Informują dyżurujących pracowników obsługi o opuszczeniu klas przez uczniów.  

e) Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów klas. 

f) Zwracają uwagę na zachowanie uczniów w czasie ewakuacji. 

g) Przeciwdziałają wszelkim objawom paniki. 

h) Pomagają osobom/uczniom/ poszkodowanym w akcji ewakuacyjnej i ratowniczej.  

i) Po wyprowadzeniu uczniów na miejsce ewakuacji dokonują ponownego przeliczenia  

i składają meldunek dyrektorowi (zastępcy) szkoły. 

j) Biorą udział w innych działaniach związanych z akcją ratowniczą oraz zabezpieczeniem 

dokumentów szkoły. 

k) Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji przechodzą  

w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji  

na zewnątrz (zapobiegając powracaniu uczniów do budynku). 

 

4) Pracownicy obsługi 

a) konserwator po otrzymaniu komunikatu o ewakuacji uruchamia sygnał alarmowy,  

b) Konserwator otwiera drzwi ewakuacyjne przy auli, wyłącza główny wyłącznik prądu                        

i gazu, podejmuje działania ratowniczo — gaśnicze przy użyciu gaśnic 

proszkowych i hydrantów wewnętrznych do czasu przybycia jednostek ratowniczych, 
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c) Sprzątaczki pomagają w ewakuacji, kierują ruchem przy wyjściach ewakuacyjnych, 

sprawdzają, czy w toaletach, klasach, szatniach, przebieralni i na korytarzach nie pozostała 

jakaś osoba, 

d) Konserwator po otrzymaniu komunikatu o zakończeniu ewakuacji odwołują alarm dworna 

długimi dzwonkami 

 

XXII. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy                

w rodzinie. 

1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie 

go bez świadków. Zapisuje datę i godzinę zgłoszenia. 

2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy lub/                                

i dyrektora/ wicedyrektora szkoły. 

3. Wychowawca informuje pedagoga/psychologa lub/ i dyrektora/ wicedyrektora szkoły, o ile 

nie zrobił tego nauczyciel. 

4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia dyrektor/ wicedyrektor lub 

pedagog/ psycholog wzywa lekarza. 

5. Dyrektor/ wicedyrektor lub/ i psycholog/ pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają 

rozmowę z poszkodowanym, o ile jest to możliwe ( gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub 

zdarzeń, jaka była ich częstotliwość). 

6. Pedagog/ psycholog zawiadamia lub/ i wzywa do szkoły rodzica ( prawnego opiekuna lub 

osobę z najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy. 

7. Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „ Niebieskie Karty” i wyznacza 

pracownika, który ją przeprowadza. 

8. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego. 

9. W przypadku osoby nieletniej dyrektor/ wicedyrektor zawiadamia sąd rodzinny i nieletnich. 

 

XXIII. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia poczucia 

bezpieczeństwa. 

 Procedura postępowania w sytuacji problemowego zachowania ucznia (bójki, kradzieże, 

wymuszenia, wulgaryzmy) 

1. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, używanie wulgarnych słów 

- upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy, 

- wpis uwagi do dziennika, 

- nauczyciel ma prawo postawić negatywną ocenę za lekceważący stosunek do przedmiotu, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z wychowawcą, pedagogiem, rodzicami, 

- zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą, 

- wpływ na ocenę z zachowania,  

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga. 

 

2. Niekulturalne zachowanie wobec kolegów i pracowników szkoły 

- upomnienie ucznia przez nauczyciela w obecności klasy, 
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- wpis uwagi do dziennika, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia, 

- zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą, 

- wpływ na ocenę z zachowania,  

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga. 

 

3. Dewastacja i niszczenie mienia szkolnego 

- sporządzenie przez nauczyciela notatki ze zdarzenia, 

- zobowiązanie rodziców i ucznia do naprawienia wyrządzonej szkody, poniesienia kosztów 

finansowych lub w ramach zadośćuczynienia zobowiązanie do wykonania prac społecznych, 

- zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą,  

- wpływ na ocenę z zachowania,  

- zawieszenie ucznia decyzją rady pedagogicznej w jego prawach, 

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga. 

  

4. Bójki  

- sporządzenie notatki ze zdarzenia, 

- rozmowa wyjaśniająco – dyscyplinująca ucznia z wychowawcą, 

- zawarcie kontraktu między uczniem i wychowawcą, oraz rodzicem i wychowawcą, 

- wpływ na ocenę z zachowania, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z policjantem na terenie szkoły, 

- nauczyciel ma obowiązek rozdzielić uczniów używając nawet siły fizycznej, zabezpieczyć 

uczniów, zawiadomić pielęgniarkę, 

- w przypadku dotkliwego pobicia, zagrażającego zdrowiu i życiu dziecka, zawiadomienie 

pielęgniarki lub wezwanie pogotowia z  natychmiastowym wezwaniem rodziców i policji.   

 

5. Wymuszania oraz psychiczna agresja wobec innych uczniów 

- sporządzenie notatki ze zdarzenia, 

- rozmowa wyjaśniająco - dyscyplinująca z wychowawcą w obecności rodziców 

- zawarcie kontraktu miedzy uczniem i wychowawcą, oraz między rodzicami a szkołą 

- wpływ na ocenę z zachowania, 

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga, 

- poinformowanie policji, 

- skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu dla nieletnich, 

- decyzją rady pedagogicznej przeniesienie do równoległej klasy, 

- przeniesienie ucznia, po uzgodnieniu z kuratorem oświaty, do innej placówki, 

  

6. Kradzieże 

- sporządzenie notatki, 

- rozmowa wyjaśniająca - dyscyplinująca z wychowawcą, 

- nauczyciel ma prawo zażądać zwrotu przywłaszczonej rzeczy, zażądać aby pokazał zawartość  

- tornistra oraz kieszeni w obecności innego pracownika szkoły, 

- w przypadku powtarzających się kradzieży lub kradzieży o znacznej wartości wychowawca 

lub pedagog w porozumieniu z dyrektorem powiadamia policję, 
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- nauczyciel powiadamia dyrekcję oraz wzywa rodziców do natychmiastowego wstawienia się  

w szkole, 

- wpływ na ocenę z zachowania, 

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z policjantem na terenie szkoły. 

 

7. Kontrakt między rodzicami, a szkołą powinien zawierać: 

- zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, 

- zobowiązanie do częstszego kontaktu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym (ustalić 

częstotliwość), 

- przyjęcie do wiadomości nałożonej kary (określić na piśmie jakiej), 

- kontrakt z rodzicami powinien zawierać czas jego obowiązywania, datę i podpisy,  

- kopię kontraktu otrzymuje rodzic i pedagog szkolny. 

   

8. Kontrakt pomiędzy wychowawcą a uczniem powinien zawierać: 

- zobowiązanie do zaniechania działania niezgodnego z prawem (napisać konkretnie), 

- przyjęcie do wiadomości nałożonej kary (napisać jakiej), 

- zgodę na poniesienie surowszych konsekwencji (napisać jakiej) w przypadku, gdy zachowanie 

nie ulegnie zmianie. 

W przypadku złamania  zasad kontraktu pedagog szkolny na wniosek wychowawcy klasy i za 

zgodą dyrektora szkoły ma prawo wystąpić z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ucznia 

do Sądu Rodzinnego. 

 

XXIV.Procedury reagowania w przypadku wyst,ąpienia w szkole zagrożeń 

bezpieczeństwa cyfrowego. 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest jednym z najważniejszych zadań placówki, a 

w przypadku ujawnienia zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia w szkole konkretnych działań 

interwencyjnych. 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy:  

  Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inni 

uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele. Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek 

cyberprzemocy, procedura interwencyjna obejmuje:  

 udzielenie wsparcia ofierze przemocy;  

 zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia;  

 wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy 

ucznia.  

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia: 

  Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów 

elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane.  
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1. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać 

informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora.  

2. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia  

i zaplanować dalsze postępowanie.  

3. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.  

4. Należy zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie na 

etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy.  

3. Zabezpieczenie dowodów: 

1. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy 

zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane 

nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres 

strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.  

2. Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi 

(odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał,  

z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog 

szkolny, rodzice, a wreszcie policja, jeśli doszło do złamania prawa.  

4. Identyfikacja sprawcy:  

1. Szkoła podejmuje działania mające na celu identyfikację sprawcy cyberprzemocy.  

2. W sytuacji, gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą 

usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów. Do podjęcia 

takiego działania zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

3. W przypadku, gdy zostało złamane prawo, a tożsamości sprawcy nie udało się, ustalić należy 

bezwzględnie skontaktować się z Policją.  

5. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy: 

  W przypadku gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog 

szkolny powinien podjąć następujące działania.  

1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, 

wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji 

konfliktowej.  

2. Omówienie z uczniem skutków jego postępowania i poinformowanie o konsekwencjach 

regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane. 

3. Zobowiązanie sprawcy do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych 

materiałów. 

4. Ustalenie ze sprawcą sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy.  

- Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich  

z osobna, zaczynając od lidera grupy. 

- Nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy.  
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- Należy powiadomić rodziców sprawcy i omówić z nimi przebiegu zdarzenia, a także 

zapoznać z materiałem dowodowym i decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych 

przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.  

6. Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy: 

  Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły, takie same, jak  

w przypadku każdego rodzaju przemocy. Dodatkowo uczeń-sprawca może mieć np. czasowy 

zakaz korzystania ze szkolnej pracowni multimedialnej w czasie wolnym lub przynoszenia  

do szkoły akcesoriów elektronicznych. 

  Podejmując decyzję o rodzaju kary, należy wziąć pod uwagę:  

 rozmiar i rangę szkody – czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający na 

dotarcie do niego wielu osobom (określa to rozmiar upokorzenia, jakiego doznaje ofiara), 

czy trudno jest wycofać materiał z sieci itp.;  

 czas trwania prześladowania – czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent;  

 świadomość popełnianego czynu – czy działanie było zaplanowane, a sprawca był 

świadomy,  

że wyrządza krzywdę koledze (niektóre akty cyberprzemocy popełniane są nieświadomie 

lub  

z niewielką świadomością konsekwencji), jak wiele wysiłku włożył w ukrycie swojej 

tożsamości itp.;  

 motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem 

odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześladowanie;  

 rodzaj rozpowszechnianego materiału.  

7. Działania wobec ofiary cyberprzemocy:  

1. Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzieloną 

przez pedagoga szkolnego, psychologa lub wychowawcę klasy. 

2. W strategii działań pomocowych uczeń-ofiara powinien otrzymać wsparcie psychiczne oraz 

poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić 

do eskalacji prześladowania.  

3. Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielająca pomocy monitorują 

sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania 

przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.  

4. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie, 

podjętych działaniach szkoły i w miarę potrzeb, otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów. 

8. Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie: 

1. Profesjonalną opieką szkoła otacza świadków zdarzenia uczestniczących  

w ustalaniu przebiegu zajścia.  

2. Osoba, której uczeń zaufał informując o cyberprzemocy, ma obowiązek postępować tak, by 

swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego problem. 

3. Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, jako metody wyjaśniania sprawy. 

4. Postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę dyskrecji i zapewnienia  

o nie ujawnianiu danych osobowych świadka (chyba, że jest to na prośbę policji). 
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9. Sporządzenie dokumentacji z zajścia: 

1. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, 

rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, 

personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.  

2. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać 

notatkę po jej sporządzeniu.  

3. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć  

do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).  

10. Współpraca szkoły z Policją i Sądem Rodzinnym:  

1. Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się  

do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powinien 

pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły 

napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka. 

2. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa  

z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.),  

a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do 

sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z Ustawy  

o postępowaniu z nieletnimi.  

3. W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa (np. groźby 

karalne, propozycje seksualne itp.), dyrektor szkoły zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i 

do sądu rodzinnego.    

 

XXVI. Procedury postepowanie w przypadku wypadku w szkole. 

I. Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach    i placówkach  z późniejszymi zmianami (Rozp. MEN z dnia 31 października 

2018 r., Dz. U.       z 2018 r. poz. 2140). 

II. Postanowienia ogólne 

1. Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, 

które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły: 

 na terenie szkoły; 

 poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli). 

2. W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi 

nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowymi, czy też 

nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia. 

3. W czasie pełnienia dyżurów na przerwach pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie 

ucznia ponosi nauczyciel dyżurujący w danym rejonie wskazanym w grafiku dyżurów lub 

nauczyciel zastępujący go. 

4. Na wycieczkach szkolnych pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponoszą 
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wskazani w karcie wycieczki nauczyciele (opiekunowie). Na wyjściach poza teren szkoły 

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel organizujący 

wyjście dzieci ze szkoły. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, 

urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie 

zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. 

Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie 

ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący 

natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę, a w razie ich nieobecności 

osobę zastępującą. 

6. Za wypadek w szkole uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 

powodujące uraz (zdefiniowanym jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka 

wskutek działania czynnika zewnętrznego), 

 wypadkiem  śmiertelnym  jest  wypadek,   w   wyniku   którego   nastąpiła   śmierć    

w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku, 

 wypadkiem ciężkim jest wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie 

ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 

uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu,  

a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, 

całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne 

zeszpecenie lub zniekształcenie ciała, 

 następstwa o dużym stopniu szkodliwości – amputacja, skomplikowane złamanie, 

ciężkie zatrucie, choroby pourazowe znacznie skracające życie lub powodujące śmierć, 

 następstwa o średnim stopniu szkodliwości – zranienia, oparzenia I i II stopnia na 

niewielkiej powierzchni ciała, proste złamania itp. 

 następstwa o małym stopniu szkodliwości – zaburzenia stanu zdrowia prowadzące do 

chwilowego złego samopoczucia. 

7. Wypadkiem zbiorowym jest zaś wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy 

co najmniej dwie osoby. 

 

III. Cele procedury 

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących 

poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc. 

IV. Zakres procedury 

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku 

ucznia. 

V. Osoby odpowiedzialne 

1. Nauczyciele 

2. Dyrektor 

3. Pracownicy niepedagogiczni 

4. Specjalista BHP 
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VI. Opis działań 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia: 

 niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając 

fachową pomoc medyczną, 

 odprowadza ucznia do gabinetu higienistki szkolnej celem udzielenia pierwszej 

pomocy (ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim, odprowadzić może inny 

pracownik obsługi szkolnej), 

 w razie nieobecności higienistki odprowadza ucznia do gabinetu higienistki lub 

sekretariatu, gdzie pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie, 

 osoba udzielająca pierwszej pomocy upewnia się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię 

lub cukrzycę bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić 

niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. 

 nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, 

jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia, może stwarzać zagrożenie 

dla bezpieczeństwa uczniów, 

 niezwłocznie powiadamia dyrektora lub osobę go zastępującą, 

 jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela nieprowadzącego w tym czasie zajęć lub innego pracownika szkoły 

znajdującego się w pobliżu. 

2. O każdym wypadku nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, 

powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt tego powiadomienia dokumentuje 

wpisem w protokole powypadkowym, podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca 

ucznia o wypadku, oraz wypełnia notatkę dotyczącą wypadku/zdarzenia na temat miejsca 

zaistnienia zdarzenia, powodu oraz obrażeń (notatka stanowi załącznik nr 6 do procedury). 

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi nauczyciel lub dyrektor, powiadamiając rodzica o zdarzeniu, 

ustala z nim: 

 potrzebę wezwania pogotowia, 

 potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, 

 godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia, 

 potrzebę spisania protokołu powypadkowego. 

4. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. 

5. Po stwierdzeniu, że uczeń poszkodowany w wypadku wymaga specjalistycznej pomocy, 

zanim przyjedzie pogotowie, należy doprowadzić go do gabinetu higienistki szkolnej lub 

wezwać ją na miejsce zdarzenia. 

6. Do czasu przybycia higienistki lub pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone  

w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące 

zdrowie i życie ucznia. 

7. W przypadku, gdy stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na przeniesienie go do 

gabinetu pielęgniarki, należy pozostawić go w miejscu wypadku i natychmiast wezwać 

pogotowie ratunkowe. 

8. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 
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policję, organ prowadzący, prokuratora i kuratora oświaty wg wzoru stanowiącego 

załącznik do procedury nr 1. 

9. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia 

niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

10. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu 

dokonania oględzin, wykonania szkicu lub fotografii przez zespół powypadkowy. 

11. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za 

nie. 

12. Postępowanie powypadkowe prowadzone jest z urzędu tzn. poszkodowany (rodzic/prawny 

opiekun ucznia) nie musi składać nigdzie wniosku o ustalenie okoliczności i przyczyn 

wypadku w szkole. 

13. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego (wzór zarządzenia 

załącznik nr 2)- Członkowie zespołu powypadkowego stanowi zespół do spraw 

bezpieczeństwa: 

 w skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz pracownicy szkoły przeszkoleni w  zakresie bhp, 

 jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu 

wchodzi społeczny za-ca dyrektora szkoły oraz pracownicy szkoły przeszkoleni  

w zakresie bhp, 

 w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora 

oświaty, 

 przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie 

zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor, 

 zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację 

powypadkową; 

a) w przypadku uczniów do lat 13 członek zespołu powypadkowego zbiera informacje od 

poszkodowanego i świadków zdarzenia sporządzając notatkę służbową, 

b) ustala okoliczności i przyczyny wypadku poprzez rozmowę z poszkodowanym 

uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga) sporządza protokół/notatkę 

rozmowy wg wzoru stanowiącego załącznik do procedury nr 3, 

c) ustala okoliczności i przyczyny zaistnienia wypadku i sporządza protokoły/notatki; 

jeżeli świadkami są uczniowie – ustalanie okoliczności odbywa się w obecności 

wychowawcy lub pedagoga, a protokół/notatkę odczytuje się w obecności ucznia – 

świadka i jego rodziców, 

d) zbiera od świadków informacje dotyczące wypadku, są one załącznikiem do protokołu, 

e) sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku w razie potrzeby, 

f) uzyskuje pisemne informacje na temat okoliczności zdarzenia od nauczyciela, pod 

opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek- zgłoszenie 

wypadku, 

g) uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku. 

Jeżeli jest to możliwe, niezwłocznie powinno się uzyskać opinię lekarską na piśmie. 

Wykonuje tę czynność pielęgniarka placówki lub upoważniona przez dyrektora osoba. 
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h) sporządza protokół powypadkowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

procedury. 

i) protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły, 

j) przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku komisja  uwzględnia wszystkie 

czynniki (materialno-techniczne, organizacyjne i ludzkie), 

k) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; 

członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może 

przedstawić swoje odrębne stanowisko, które odnotowuje się w protokole 

powypadkowym 

l) protokół sporządza się nie później niż w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  

o wypadku; 

m) sporządzenie protokołu powypadkowego po upływie 21 dni wymaga zamieszczenia  

w tych dokumentach informacji o przeszkodach i trudnościach uniemożliwiających 

dotrzymanie wymaganego terminu; 

n) protokół powypadkowy podlega zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły w ciągu 5 dni od 

sporządzenia; 

o) z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 

powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego 

ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole: 

 protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, 

którzy potwierdzają odbiór protokołu, 

 organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się 

na ich wniosek, 

 jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole, 

 w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym 

doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym 

informowani przy odbieraniu protokołu), 

 zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie 

przewodniczącemu zespołu, 

 zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: 

- niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla 

ustalenia stanu faktycznego, 

- sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym, 

 zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący, 

 po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: 

- zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub 

przeprowadzenie określonych czynności dowodowych 

- powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego. 

14. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu 

MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

15. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz 

ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. Formułuje jednocześnie polecenia 

powypadkowe wg wzoru będącego załącznikiem nr 5 do procedury. 
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VII. Techniki i narzędzia monitorowania 

1. Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu szkoły – pod względem bhp). 

2. Analiza dokumentacji (rejestr wypadków, protokoły powypadkowe). 

3. Monitoring sprawowanej przez pracowników szkoły opieki nad uczniami. 

 

VIII. Sposoby gromadzenia danych 

1. Rejestr wypadków. 

2. Dokumentacja powypadkowa. 

3. Protokoły pokontrolne dyrektora szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do 

kontroli. 
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4. ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Zawiadomienie o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym w Szkole Podstawowej   

w Lubzinie  lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do 

tych jednostek. 

 

1. Nazwa, adres i telefon szkoły/ placówki: 

  

2. Imię i nazwisko poszkodowanego ucznia , klasa: 

  

3. Rodzaj wypadku (ciężki, zbiorowy, śmiertelny): 

  

4. Miejsce  wypadku, nazwa zajęć w czasie których doszło do wypadku, imię  

i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę: 

  

5. Krótki opis doznanych obrażeń: 

  

6. Krótka informacja dotycząca okoliczności wypadku oraz udzielonej pomocy: 

  

7. Podjęte przez dyrektora środki zapobiegawcze, wydane zarządzenie w związku  

z wypadkiem: 

  

 

 

............................... ....................................... 

Miejscowość, data    Podpis i pieczątka dyrektora
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

ZARZĄDZENIE 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Jana Brzechwy w Lubzinie 

w sprawie powołania Zespołu powypadkowego w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy                       

w Lubzinie 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, 

poz. 69, z 2009r. Nr 139, poz. 113, z 2010r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011r. Nr 161, poz.968) ze 

zm. 

Zarządza się co następuje: 

§ 1 

Powołuję Zespół powypadkowy w składzie: 

1)........................................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................................................... 

w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia.................................................................. 

w dniu ………..………oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej w tym protokołu 

powypadkowego. 

Zobowiązuję zespół powypadkowy do: 

- niezwłocznego wszczęcia postępowania powypadkowego, 

- sporządzenia szkicu lub fotografii miejsca wypadku (w razie potrzeby), 

- uzyskania opinii lekarskiej, 

- zapoznania się z materiałami zebranymi przez wszystkich członków zespołu 

powypadkowego, w tym przez organ zewnętrzny prowadzący śledztwo, 

- ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku poprzez rozmowę ze świadkami wypadku oraz 

wychowawcą/nauczycielem sprawującym opiekę nad uczniem w chwili wypadku, 

- sporządzenia w terminie 14 dni protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 

ucznia. 

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania. 

 

 

                                             .......................................... 

Data i podpis dyrektora szkoły 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

PROTOKÓŁ USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU 

 (ROZMOWA Z POSZKODOWANYM/ŚWIADKIEM) 

 

Sporządzony dnia  ........................ przez zespół powypadkowy w składzie: 

 1. Imię i nazwisko  …..............……………………………………………………………………. 

stanowisko służbowe ………………….…………………………………………………………….. 

miejsce zatrudnienia ………………………………………………………………………………… 

w sprawie wypadku………………………………………………………………………………….. 

……………………………..………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko  ..............………………………………………………………………………. 

stanowisko służbowe ………………….…………………………………………………………….. 

miejsce zatrudnienia ………………………………………………………………………………… 

w sprawie wypadku………………………………………………………………………………….. 

……………………………..………………………………………………………………………… 

3.Imię i nazwisko  …..............………………………………………………………………………. 

stanowisko służbowe ………………….…………………………………………………………….. 

miejsce zatrudnienia ………………………………………………………………………………… 

w sprawie wypadku………………………………………………………………………………….. 

……………………………..………………………………………………………………………… 

                                                 (podać okoliczności wypadku) 

któremu uległ w dniu ……………………………………  o godzinie …………..…………………. 

uczeń……………………………………………………………………………………….…………

…………………………...............................................................................................................…... 

( imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

Spisany w obecności: 

……………………………………………………………………………………………..........…… 

……………………………………………………………………………………..........…………… 

……………………………………………………………………………………………..........…… 

 ( imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia) 
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poszkodowany/świadek 

……………………………………………………………………………..........…………………… 

syn/córka…………………………………………............................................................................... 

lat……..................................................................................................................................................

zamieszkały…………………………………………………………………...............…………...….

..............................................................................................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art.247 K.K. 

zeznaję co następuje:…………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………….........……. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

…………………………………………………………….……………………………….........…… 

………………………………………………………………………………………..……................ 

………………………………………………………………………………………………..........…

…………………………………………………………………………………………….........……. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

…………………………………………………………….……………………………….........…… 

………………………………………………………………………………………..……................ 

………………………………………………………………………………………………..........… 

…………………………………………………………………………………………….........……. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

……………………………………………………………………………………………….........…. 

…………………………………………………………….……………………………….........…… 

………………………………………………………………………………………..……................ 

………………………………………………………………………………………………..........… 

 

Zeznanie powyższe po zapoznaniu się z treścią podpisuję. Do sposobu przesłuchania zastrzeżeń 

nie wnoszę. 

 

……………………………  ………………………………… 

( podpis poszkodowanego/ świadka)            (podpisy osób uczestniczących w przesłuchaniu) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY 

 

Zespół powypadkowy w składzie: 

1) przewodniczący................................................................................................................................ 

      (imię i nazwisko, stanowisko) 

2) członek zespołu................................................................................................................................ 

3) członek zespołu................................................................................................................................ 

      (imię i nazwisko, stanowisko) 

dokonał w dniach ......................................................................ustaleń dotyczących okoliczności 

przyczyn wypadku jakiemu w 

dniu.......................godz............uległ(a)................................................................................................ 

          (imię i nazwisko)  

z (wskazanie klasy) ...........................szkoły....................................................................................... 

        (nazwa i adres szkoły lub placówki) 

urodzony(a) .......................................... zamieszkały(a) ...................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

       (adres) 

Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki, o dużym stopniu szkodliwości): 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Rodzaj urazu i jego opis: 

.............................................................................................................................................................. 

Udzielona pomoc: 

.............................................................................................................................................................. 

Miejsce wypadku: 

.............................................................................................................................................................. 

Rodzaj zajęć: 

.............................................................................................................................................................. 

Opis wypadku — z podaniem jego przyczyn 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

1. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku 

...................................................................................................................................................... 

2. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili 

wypadku w miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie — podać, z jakiej 

przyczyny) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

3. Świadkowie wypadku: 

1)................................................................................................................................................... 

     (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 

2)................................................................................................................................................... 

3).................................................................................................................................................... 

4)……………………………………………………………………………………........….…... 

5)………………………………………………………………………………………........….... 

4. Środki zapobiegawcze: 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

5. Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie 

i terminie złożenia zastrzeżeń. Podpis pouczonych: 

1) .................................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................................. 

6. Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na 
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piśmie: 

1) ................................................................................................................................................... 

2) ................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

7. Data podpisania protokołu: 

.............................................................................................................................................................. 

Podpisy członków zespołu: 

1. ...................................................................................... 

2.  ..................................................................................... 

3. …………………………………………………………  

 

.............................................................................................. 

Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły lub placówki 

 

 

 

Potwierdzenie przez osoby uprawnione: 

1) zaznajomienia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego: 

.............................................................................................................................................................. 

2) złożenia zastrzeżeń na piśmie (§ 48.1. rozp. ): 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

3) otrzymania protokołu: 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych   i  niepublicznych  

szkołach  i placówkach,    z późniejszymi zmianami (Rozp. MEN z dnia 31 paź dziernika 2018 

r., Dz. U. z 2018 r. poz. 2140). 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

dnia   

 

(pieczęć nagłówkowa placówki) 

 

 

Pan/Pani 

 

        (imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

POLECENIE POWYPADKOWE NR  _/  /20 

 

Na podstawie protokołu powypadkowego nr.........z wypadku, któremu  uległ  w 

dniu………………... uczeń z klasy/grupy…………………………….w celu ustalenia środków 

niezbędnych do zapobieżenia okolicznościom i przyczynom wypadków w szkole polecam: 

1. Zalecenia powypadkowe: 

 

2. Odpowiedzialni: 

 

 

Termin:    

 

(pieczęć imienna i podpis dyrektora placówki) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

Notatka dotycząca zdarzenia/wypadku ucznia: 

 

1. Nazwa, adres i telefon szkoły/ placówki: 

  

2. Imię i nazwisko poszkodowanego ucznia , klasa: 

  

3. Rodzaj wypadku 

  

4. Miejsce wypadku, nazwa zajęć w czasie których doszło do wypadku, imię i nazwisko 

nauczyciela sprawującego opiekę: 

  

5. Krótki opis doznanych obrażeń: 

  

6. Krótka informacja dotycząca okoliczności wypadku oraz udzielonejpomocy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

Rejestr wypadków uczniów ( dzieci )  

w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie 

 

 

L.p. 

Imię i nazwisko  

( wskazanie klasy 

lub innej jednostki 

podziału 

organizacyjnego 

osób pozostających 

pod opieką szkoły lub 

placówki) 

 

 

Data i 

rodzaj 

wypadku 

 

 

Miejsce i 

rodzaj 

wypadku 

 

 

Rodzaj urazu i 

jego opis 

 

 

Okoliczności 

wypadku 

 

 

Udzielona 

pomoc 

 

 

Uwagi 

 

 

Podpis 

dyrektora 

szkoły lub 

placówki 
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XXVI. Procedury postępowanie z dzieckiem przewlekle chorym. 

 

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE 

 

Choroba przewlekła to proces patologiczny trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się brakiem nasilonych 

objawów chorobowych. Długotrwała choroba i częste hospitalizacje mogą okresowo uniemożliwiać 

choremu dziecku przebywanie w grupie rówieśników,  

a także zaspokajanie wielu ważnych potrzeb psychicznych, fizycznych i społecznych. Przeciwdziałanie 

niekorzystnym skutkom choroby przewlekłej, polega między innymi na udzielaniu dziecku i jego 

rodzinie pomocy w budowaniu nowej koncepcji życia z chorobą  

i pomimo choroby. Odbudowa poczucia bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań osób 

pomagających choremu dziecku i jego rodzinie. Dziecko może czuć się mniej bezradne 

i zagubione, gdy ma okazję do odnoszenia sukcesów i poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zatem 

dostrzeganie i eksponowanie osiągnięć dziecka, chwalenie go za nie  

i nagradzanie jest jednym z kierunków pomagania mu w pokonywaniu poczucia bezradności. Drugi 

ważny kierunek to uczenie dziecka nowych umiejętności- zarówno tych przydatnych 

w pokonywaniu trudności związanych z chorowaniem, jak i tych otwierających mu nowe, wolne od 

ograniczeń pola aktywności, poszerzających jego „obszar wolności”. Szkoła pełni w życiu chorego 

dziecka szczególną rolę. Jest to miejsce, w którym może się ono uczyć i bawić, rozwijać swoje zdolności 

i umiejętności, może przeżywać radość i dumę ze swojej aktywności, a także budować dobre relacje z 

innymi dziećmi. Obecność przyjaznych nauczycieli i rówieśników jest bardzo ważna dla prawidłowego 

rozwoju emocjonalnego i społecznego chorego dziecka. Niezwykle ważne jest przekazanie nauczycielom 

informacji o wpływie choroby dziecka na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne ucznia. 

Niektóre leki mogą działać pobudzająco a inne usypiająco. Może to mieć wpływ na zachowanie się 

dziecka lub możliwość efektywnego uczenia się. Dzięki informacjom od rodziców i lekarzy, nauczyciel 

może poznać chorobę dziecka w takim zakresie, aby w razie potrzeby, w odpowiednim czasie, udzielić 

mu niezbędnej pomocy i wsparcia oraz zapewnić bezpieczne warunki na terenie szkoły. Także 

dostosować sposoby komunikowania się oraz sposoby i formy nauczania do potrzeb i aktualnych 

możliwości chorego dziecka. Wzajemne kontakty pomiędzy szkołą i rodzicami powinny być stałe  

i systematyczne, oparte na zaufaniu, spokojnej, wzajemnej wymianie informacji oraz współpracy  

i zrozumieniu. 

 

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania  

na terenie szkoły: 

1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. 

2. Pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności. 

3. Budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych. 

4. Przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi. 

5. Traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy. 

6. Uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego. 

7. Uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów. 

8. Motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi. 

9. Rozwijanie zainteresowań, samodzielności dziecka. 

10. Dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów. 
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11. Motywowanie do aktywności.  

 

W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, nauczyciel powinien: 

 

1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby 

oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu; 

2. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły  

w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy 

ataku choroby; 

3. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami szkoły opracować 

procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień, jak  

i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te mogą uwzględniać m.in. 

przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, 

regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też określać formy stałej 

współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników 

placówki do bezwzględnego ich stosowania; 

4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować formy pracy 

dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego 

ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologicznopedagogicznej; 

5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 

niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

 

DZIECKO Z ASTMĄ 

 

Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Istotą astmy jest 

przewlekły proces zapalny toczący się w drogach oddechowych, który prowadzi do zwiększonej 

skłonności do reagowania skurczem na różne bodźce  

i pojawienia się objawów choroby. 

 

OBJAWY  

Jednym z podstawowych objawów jest duszność jako subiektywne uczucie braku powietrza 

spowodowane trudnościami w jego swobodnym przechodzeniu przez zwężone drogi oddechowe. Gdy 

duszność jest bardzo nasilona możemy zauważyć, że usta dziecka a także inne części ciała są zasinione. 

Konsekwencją zwężenia oskrzeli jest pojawienie się świszczącego oddechu. Częstym objawem astmy 

oskrzelowej jest kaszel. Najczęściej jest to kaszel suchy, napadowy, bardzo męczący. 

 

PRZYCZYNY ATAKU  

Zaostrzenie astmy może być wywołane przez: kontakt z alergenami, na które uczulone jest dziecko, 

kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym 

tytoniowy, infekcje. 
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POSTĘPOWANIE: 

1. W przypadku wystąpienia duszności należy podać dziecku wziewny lek rozkurczający oskrzela 

zgodnie z zaleceniem lekarza. 

2. W przypadku objawów ciężkiej duszności należy podać jednocześnie 2 dawki leku  

w aerozolu w odstępie 10-20 sekund. 

3. Po wykonaniu 1 pierwszej inhalacji należy powiadomić rodziców dziecka  

o wystąpieniu zaostrzenia. 

4. W przypadku duszności o dużym nasileniu powinno się wezwać Pogotowie Ratunkowe.  

W czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia dziecko wymaga ciągłego nadzoru osoby 

dorosłej. 

5. Dodatkowo bardzo ważne jest zapewnienie dziecku spokoju oraz odizolowanie od osób trzecich. 

 

NAKAZY: 

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 

2. Dziecko, które ma objawy po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć 

dodatkowy lek. 

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 

4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie wysiłku  

i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 

 

ZAKAZY: 

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych.  

2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie 

powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto. 

3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego 

wysiłku. 

4. W klasach, gdzie odbywają się lekcje nie powinno być zwierząt futerkowych. 

 

OGRANICZENIA : 

1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania ćwiczeń 

do stanu zdrowia. 

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść  

w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 

 

OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA 

1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. Wysportowane 

dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. 

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego. 

3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe. 

4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie. 

5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych.  

  Bardzo ważny jest dobry kontakt szkoły z rodzicami, po to, aby wspólnie zapewnić dziecku 

bezpieczne warunki nauki i pobytu w szkole. Pozwoli to zmniejszyć nadopiekuńczość rodziców,  

a dziecku rozwijać samodzielność i zaufanie do własnych możliwości  

i umiejętności. Tylko współdziałanie szkoły z rodzicami i lekarzem prowadzącym pomoże 

prawidłowo funkcjonować dziecku z astmą oskrzelową w środowisku, gdzie spędza wiele godzin w 

ciągu dnia. 
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DZIECKO Z CUKRZYCĄ 

 

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki poziom 

glukozy we krwi – większy od 250mg%). Obecnie w Polsce wśród dzieci i młodzieży dominuje cukrzyca 

typu 1 – ten typ cukrzycy ma podłoże genetyczne i autoimmunologiczne. Cukrzyca nie jest chorobą 

zakaźną, nie można się nią zarazić przez kontakt z osobą chorą. Najczęstsze objawy to wzmożone 

pragnienie, częste oddawanie moczu oraz chudnięcie. W chwili obecnej,  

w warunkach pozaszpitalnych, jedynym skutecznym sposobem podawania insuliny jest wstrzykiwanie 

jej do podskórnej tkanki tłuszczowej (za pomocą pena, pompy). Cukrzyca nie jest chorobą, która 

powinna ograniczać jakiekolwiek funkcjonowanie ucznia, tylko wymaga właściwej samokontroli  

i obserwacji. Ćwiczenia fizyczne, sport i rekreacja połączone z ruchem są korzystne dla dzieci chorych 

na cukrzycę. Wspierają prawidłowy rozwój emocjonalnyi społeczny, pomagają rozwijać 

samodyscyplinę, gratyfikują, dają przyjemność i satysfakcję. Najważniejszym problemem przy 

wykonywaniu wysiłku fizycznego u dzieci z cukrzycą jest ryzyko związane z wystąpieniem hipoglikemii 

(niedocukrzenia stężenie glukozy we krwi mniejsze niż 60 mg%). Do działań w ramach samokontroli 

należą: badanie krwi i moczu, zapisywanie wyników badań, prawidłowa interpretacja wyników badań, 

prawidłowe komponowanie posiłków, prawidłowe i bezpieczne wykonywanie wysiłku fizycznego, 

obserwacja objawów jakie pojawiają się przy hipoglikemii  

i hiperglikemii.  

 

OBJAWY HIPOGLIKEMII – niedocukrzenia: 

1. Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk. 

2. Ból głowy, ból brzucha. 

3. Szybkie bicie serca. 

4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia. 

5. Osłabienie, zmęczenie. 

6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem. 

7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. 

8. Napady agresji lub wesołkowatości. 

9. Ziewanie/senność. 

10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. 

11. Zmiana charakteru pisma. 

12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. 

13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII LEKKIEJ : 

Dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, współpracuje z nami, spełnia polecenia: 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 

2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony w wodzie lub 

herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód. 

3. NIE WOLNO zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. 

czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy  

       z przewodu pokarmowego). 

4. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

5. Zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia. 
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POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII ŚREDNIO – CIĘŻKIEJ : 

Dziecko ma częściowe zaburzenia świadomości, pozostaje w ograniczonym kontakcie z nami, 

potrzebuje  bezwzględnej pomocy osoby drugiej: 

1. Oznaczyć glikemię i potwierdzić niedocukrzenie. 

2. Jeżeli dziecko może połykać podać do picia płyn o dużym stężeniu cukru (np. 3-5 kostek cukru 

rozpuszczonych w ½ szklanki wody, coli, soku). 

3. Jeżeli dziecko nie może połykać postępujemy tak jak w przypadku glikemii ciężkiej. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII CIĘŻKIEJ : 

Dziecko jest nieprzytomne, nie ma z nim żadnego kontaktu, nie reaguje na żadne bodźce, 

 może mieć drgawki. 

Dziecku, które jest nieprzytomne NIE WOLNO podawać niczego do picia ani  

do jedzenia do ust!!! 

1. Układamy dziecko na boku. 

2. Wstrzykujemy domięśniowo glukagon, jest to zastrzyk ratujący życie. 

3. Wzywamy pogotowie ratunkowe. 

4. Kontaktujemy się z rodzicami dziecka. 

5. Dopiero, gdy dziecko odzyska przytomność (po podaniu glukagonu powinno odzyskać przytomność 

po kilkunastu minutach) i jeżeli dziecko będzie w dobrym kontakcie można mu podać węglowodany 

doustnie (sok, cola, tabl. glukozy). 

 

U dzieci leczonych pompą: 

1. Zatrzymaj pompę. 

2. Potwierdź hipoglikemię. 

3. Jeżeli dziecko jest przytomne podaj węglowodany proste. 

4. Odczekaj 10-15 minut i zbadaj ponownie poziom glukozy we krwi, jeżeli nie ma poprawy podaj 

ponownie cukry proste. 

5. Jeżeli objawy ustąpią i kontrolny pomiar glikemii wskazuje podnoszenie się stężenia glukozy, włącz 

pompę i podaj kanapkę lub inne węglowodany złożone. 

6. Jeżeli dziecko jest nieprzytomne lub ma drgawki połóż je w pozycji bezpiecznej, podaj domięśniowo 

zastrzyk z glukagonu i wezwij karetkę pogotowia.  

Po epizodzie hipoglikemii nie zostawiaj dziecka samego! Dziecko nie może podejmować wysiłku 

fizycznego dopóki wszystkie objawy hipoglikemii nie ustąpią! 

 

OBJAWY HIPERGLIKEMII 

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu. 

2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. 

3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. Jeżeli do ww. objawów dołączą: ból głowy, ból 

brzucha, nudności i wymioty, ciężki oddech może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 

Należy wtedy bezzwłocznie: 

4. Zbadać poziom glukozy. 

5. Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII 

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna). 
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2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., najlepszym 

płynem jest niegazowana woda mineralna). 

3. Samokontrola (badanie moczu na obecność cukromoczu i ketonurii, po około 1 godz. należy 

dokonać kontrolnego pomiaru glikemii). 

4. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie obniży 

się. 

 

Niezbędnik szkolny, czyli co uczeń z cukrzycą zawsze powinien mieć ze sobą w szkole: 

1. Pen – „wstrzykiwacz” z insuliną. 

2. Pompę insulinową, jeżeli jest leczone przy pomocy pompy. 

3. Nakłuwacz z zestawem igieł. 

4. Glukometr z zestawem pasków oraz gazików. 

5. Plastikowy pojemnik na zużyte igły i paski. 

6. Drugie śniadanie lub dodatkowe posiłki przeliczone na wymienniki np. przeznaczone na 

„zabezpieczenie” zajęć wf w danym dniu. 

7. Dodatkowe produkty – soczek owocowy, tabletki z glukozą w razie pojawienia się objawów 

hipoglikemii. 

8. Telefon do rodziców. 

9. Informację w postaci kartki lub bransoletki na rękę, która informuje, że dziecko choruje na cukrzycę. 

10. Glukagon (zestaw w pomarańczowym pudełku). 

 

Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą – każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w 

szkole: 

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także  

w trakcie trwania lekcji. 

2. Możliwość podania insuliny. 

3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą insulinową  

w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo  

i dyskrecję. 

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym  

z pielęgniarką szkolną i rodzicami dziecka. 

5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet  

w trakcie trwania lekcji. 

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie trwania 

zajęć lekcyjnych. 

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz różnych 

zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach. 
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DZIECKO Z PADACZKĄ 

 

Padaczką określamy skłonność do występowania nawracających, nie prowokowanych napadów. 

Napadem padaczkowym potocznie nazywamy napadowo występujące zaburzenia  

w funkcjonowaniu mózgu objawiające się widocznymi zaburzeniami, zwykle ruchowymi. Niekiedy 

jedynym widocznym objawem napadu są kilkusekundowe zaburzenia świadomości. Napady padaczkowe 

dzieli się na napady pierwotne uogólnione oraz napady częściowe (zlokalizowane).  

 

Napady pierwotnie uogólnione 

1. Napady nieświadomości, najczęściej kilkusekundowa utrata kontaktu z otoczeniem. Atypowym 

napadom nieświadomości mogą towarzyszyć mruganie lub gwałtowne 5 ruchy o niewielkim 

zakresie w obrębie ust. 

2. Napady atoniczne – napad spowodowany nagłym i krótkotrwałym obniżeniem napięcia 

mięśniowego w określonych grupach mięśni. 

3. Napady toniczne – występuje głównie u małych dzieci zazwyczaj podczas zasypiania lub budzenia; 

charakteryzuje się nagłym, symetrycznym wzrostem napięcia mięśni w obrębie kończyn i tułowia. 

4. Napady toniczno-kloniczne – w fazie tonicznej dochodzi do nagłej utraty przytomności, skurczu 

mięśni, zatrzymania oddechu; faza kloniczna charakteryzuje się rytmicznymi, gwałtownymi 

skurczami mięśni kończyn i tułowia, następnie przechodzi w kilkuminutową śpiączkę. 

5. Napady kloniczne – napady głównie u niemowląt i małych dzieci, częściej  

w przebiegu gorączki, cechują je symetryczne skurcze mięśni kończyn występujące seriami. 

6. Napady miokloniczne – charakteryzują się gwałtownymi synchronicznymi skurczami mięśni szyi, 

obręczy barkowej, ramion i ud przy względnie zachowanej świadomości chorego. 

 

Napady częściowe 

1. Napady częściowe z objawami prostymi –świadomość w czasie napadów jest na ogół zachowana, 

zwykle napady dotyczą określonej okolicy np. ręki lub ust. 

2. Napady częściowe z objawami złożonymi – niektórym napadom mogą towarzyszyć zaburzenia 

świadomości o charakterze omamów i złudzeń; pacjent ma wrażenie, że już znajdował się w danej 

sytuacji życiowej lub przeciwnie, że nie zna sytuacji i przedmiotów, z którymi w rzeczywistości się 

już stykał, do tego typu napadów zaliczane są także napady psychoruchowe z towarzyszącymi im 

różnymi automatyzmami (cmokanie), u dzieci mogą niekiedy występować napady nietypowe, 

manifestujące się klinicznie bólami brzucha, głowy, omdleniami, napadami lęku itp. 

3. Napady częściowe wtórnie uogólnione – rozpoczyna się zwykle od napadowych mioklonicznych lub 

klonicznych skurczów ograniczonych do określonych grup mięśni, aby następnie rozprzestrzenić się 

i doprowadzić do wtórnie uogólnionego napadu toniczno-klonicznego (tzw. napadu dużego). 

 

Zespoły padaczkowe wieku dziecięcego : 

zespół Westa, zespół Lennoxa-Gastauta, dziecięca padaczka nieświadomości (piknolepsja), padaczka 

Rolanda, młodzieńcza padaczka nieświadomości, zespół Janza, padaczka odruchowa, omdlenia 

odruchowe, napady rzekomopadaczkowe. Leczenie padaczki jest procesem przewlekłym, wymaga 

systematycznego, codziennego podawania leków. Nagłe przerwanie leczenia, pominięcie którejś dawki, 

może zakończyć się napadem lub stanem padaczkowym. Z tego powodu tak ważne jest aby pacjent mógł 

systematycznie przyjmować leki. W trakcie włączania leczenia lub jego modyfikacji dziecko może 

wykazywać objawy senności, rozdrażnienia, zawrotów głowy. 
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W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY 

1. Przede wszystkim zachować spokój. 

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, usunąć z ust ciała 

obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

 

NIE WOLNO 

1. Podnosić pacjenta. 

2. Krępować jego ruchów. 

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

 

 

Pomoc lekarska jest potrzebna, jeżeli był to pierwszy napad w życiu lub napad trwał dłużej niż 10 minut 

albo jeśli po napadzie wystąpiła długo trwająca gorączka, sugerująca zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych. 

Dzieciom chorym na padaczkę trudniej jest wykorzystać w pełni swoje możliwości edukacyjne  

z przyczyn medycznych i społecznych. Narażone są na wyższy poziom stresu wynikający  

z obawy przed napadem i komentarzami, stąd też częściej występują u nich cechy zespołu 

nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w czytaniu i pisaniu oraz inne trudności szkolne.  

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, 

zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować  

i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka  

z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie 

dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się 

napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły. 

 

 

XXVII. Procedury organizowania wycieczek szkolnych. 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków  

i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz. U. z 2018 r, poz. 1055) 

Postanowienia ogólne 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej 

Szkoły. 

2. W organizowaniu wycieczek i innych form turystyki Szkoła może współdziałać ze 

stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest 

krajoznawstwo               i turystyka. 

3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, 

2) poznawanie kultury i języka innych państw, 
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3) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 

4) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

5) upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy                        

o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności 

korzystania z zasobów przyrody, 

6) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności 

fizycznej, 

7) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie, 

8) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki 

uniwersalnej, 

9) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

4.  Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności                        

w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich  

i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

5. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach, zwanych dalej 

"wycieczkami": 

1) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia 

programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów, 

2) wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział 

nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, organizowane w celu nabywania wiedzy o otaczającym 

środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, 

3) specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od uczniów 

przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność 

turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych. 

 

Organizacja wycieczek 

1. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą. 

2. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich 

stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. 

3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor, zatwierdzając kartę wycieczki. 

4. Karta wycieczki stanowi załącznik do regulaminu – wydruk z dziennika elektronicznego „Vulcan” 

5. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce zawierającą imię i 

nazwisko ucznia, klasa oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Z listą uczniów zapoznaje się 

Dyrektor. 

6. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą: 

1) Dyrektor jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, ale bez listy 
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uczniów; 

2) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcie 

takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów; 

3) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie 

umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym. 

 

Kierownik wycieczki 

1. Opracowuje program i regulamin wycieczki. 

2. Zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz 

informuje ich o celu i trasie wycieczki. 

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz 

sprawuje nadzór w tym zakresie. 

4. Zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do 

ich przestrzegania. 

5. Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa uczniom. 

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz 

apteczkę pierwszej pomocy. 

7. Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki; 

8. Dokonuje podziału zadań wśród uczniów. 

9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki. 

10. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i 

informuje o tym Dyrektora i rodziców w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od dnia 

zakończenia wycieczki. 

 

Opiekun wycieczki 

1. Opiekun wycieczki: 

 sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 

 współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki 

i przestrzegania jej regulaminu, 

 sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

 nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 

 wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika 
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2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

 

Uczestnicy wycieczki 

1. Uczestnikami wycieczki organizowanej przez Szkołę są jego uczniowie. 

2. Podczas wycieczki uczniowie mają obowiązek: 

 zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

 stosować się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów i przewodników, 

 przestrzegać przepisów ruchu drogowego, 

 uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki, 

 pozostawiać po sobie czystość i porządek, 

 posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną, 

 poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i przyjmowanych 

lekach. 

3. Podczas wycieczki uczniom nie wolno: 

 łamać regulaminu wycieczki, 

 łamać postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa, 

 łamać wewnętrznych regulaminów w miejscach postoju lub noclegu, 

 oddalać się z miejsca, w którym przebywa grupa, 

 palić papierosów, pić alkoholu lub stosować innych używek. 

4. Uczniowie, którzy naruszają regulamin wycieczki mogą być z tej wycieczki wydaleni. 

5. Wydalonych uczniów odbierają rodzice/prawni opiekunowie. 

6. Wobec uczniów naruszających w rażący sposób dyscyplinę Dyrektor może zastosować także inne 

kary zamieszczone w Statucie. 

 

Finansowanie wycieczek 

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz 

przewidywane koszty organizacyjne i programowe. 

2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków rady rodziców lub z innych 

źródeł. 

3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią 

kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł. 

4. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie. 

5. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią 
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związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować Dyrektora 

6. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, 

względnie uzupełnienia niedoboru finansowego. 

7. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz 

rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności 

podmiotygospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o 

poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów. 

 

Dokumentacja wycieczki 

1. Dokumentację wycieczki stanowią: 

 Karta wycieczki z harmonogramem. 

 Dwa egzemplarze listy uczestników podpisane przez Dyrektora. 

 Pisemna zgoda rodziców na wycieczkę – dopuszcza się pisemną zgodę rodzica w dzienniku 

elektonicznym „Vulcan”. 

 Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki. 

 Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 

wypadków / w przypadku dodatkowego ubezpieczenia/. 

 Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu. 

2. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5 winna być złożona Dyrektorowi do 

zatwierdzenia w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem. 

3. Rozliczenie   wycieczki    składa   się   w   terminie   2   tygodni   od    dnia   jej   zakończenia      

u Dyrektora. 

 

Zasady organizowania wycieczek 

1. Każda wycieczka powinna być zatwierdzona przez Dyrektora. 

2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest 

przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli według następujących zasad: 

 wycieczka na terenie Lubziny, bez korzystania ze środków lokomocji – minimum 1 opiekun na 

grupę uczniów – wyjście nalezyw pisać w Rejestr wyjść grupowych, które zatwierdza Dyrektor. 

 wycieczka z korzystaniem ze środków transportu (autobus miejski, tramwaj, metro, autokar, 

pociąg) – minimum 1 opiekun na grupę 15 uczniów. 

 Wycieckzi rowerowe - 2 opiekunów na 10-13 uczniów. 

 Wycieczki górskie 1 opiekun na 10 uczniów. 

3. Każdą wycieczkę rozpoczyna się i kończy na placu przed Szkołą lub na parkingu Cementarza w 

Lubiznie. 

4. Uczeń może samodzielnie wrócić do domu z miejsca innego niż plac szkolny tylko na pisemną 

prośbę rodziców/prawnych opiekunów. 
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5. Podczas wycieczki kierownik lub wyznaczony przez niego opiekun sprawdza stan liczbowy jej 

uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz 

po przybyciu do punktu docelowego. 

6. Nie wolno organizować wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego 

załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać. 

7. Przed wyruszeniem na wycieczkę kierownik wycieczki zobowiązany jest pouczyć jej uczestników 

o zasadach bezpieczeństwa, postanowieniach statutu dotyczących obowiązków ucznia oraz o 

sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

8. Podczas wycieczek autokarowych kierownik wycieczki w szczególności: 

 powiadamia policję o potrzebie sprawdzenia wynajętego środka transportu, 

 pilnuje ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe, 

 pilnuje, aby uczniowie nie chodzili po autokarze, nie wychylali się przez okna, nie wyrzucali 

przez okna śmieci itp., 

 przestrzega postojów pojazdu tylko na parkingach lub innych wyznaczonych miejscach, 

 organizuje bezpieczne wysiadanie w razie konieczności zatrzymania się na trasie. 

9. Podczas wycieczek środkiem transportu zbiorowego kierownik wycieczki i opiekunowie w 

szczególności: 

 przed wejściem do pojazdu informują uczniów o nazwie przystanku docelowego oraz podają 

orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania, 

 przed wejściem do pojazdu sprawdzają, czy wszyscy uczniowie mają ważny bilet autobusowy, 

 wsiadają ostatni do pojazdu i wysiadają zeń pierwsi, 

 pilnują, aby wszyscy uczniowie znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części 

(dotyczy pociągu, tramwaju, metra), 

 dbają o właściwe, nie zakłócające spokoju innych pasażerów, zachowanie uczniów w 

pojeździe 

10. Podczas pieszych wycieczek plenerowych (do lasu, do parku, na ognisko) obowiązują następujące 

zasady: 

 podczas marszu wzdłuż ulicy należy poruszać się lewą stroną drogi, 

 w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych 

ścieżkach, 

 uczestnicy wycieczki powinni posiadać odpowiedni ubiór (długie spodnie, nieprzemakalne 

buty, kurtkę przeciwdeszczową), 

 rozpalanie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, z 

zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. 

11. Podczas wycieczek w góry obowiązują następujące zasady: 

 wycieczki piesze na terenach górskich leżących powyżej 1 000 m.n.p.m. mogą prowadzić 

tylko górscy przewodnicy turystyczni. 
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 wycieczki piesze na terenach położonych poniżej 1 000 m.n.p.m., których rzeźba terenu 

stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających mogą prowadzić tylko 

górscy przewodnicy turystyczni. 

 uczestnicy wycieczek poruszają się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych, 

 długość trasy oraz stopień jej trudności powinien być dostosowany do wieku, stanu zdrowia i 

sprawności fizycznej uczestników. 

12. Nauczyciel organizujący klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w 

ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania, musi uzyskać na nie zgodę Dyrektora lub 

wicedyrektora, nie musi natomiast mieć pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów. Wyjście 

to należy odnotować w dzienniku lekcyjnym i rejestrze wyjść grupowych. 

 

Opieka nad uczniem podczas zawodów sportowych i wyjść do kina 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zawodów odpowiadają nauczyciele wyznaczeni przez 

Dyrektora. 

2. Jeżeli    zawody    odbywają    się     poza     szkołą,     nauczyciel     na     miejsce     rozpoczęcia  i 

zakończenia zawodów wyznacza plac przed szkołą. 

3. Nauczyciel może zezwolić uczniowi na samodzielny powrót do domu z miejsca innego niż plac 

przed szkołą na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do opieki nad uczniami także podczas przejazdu na zawody sportowe 

i powrotu z nich. 

5. Podczas wyjść do kina obowiązują zasady opisane w ust. 1-4. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych 

mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora. Listę tych uczniów 

wychowawca wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. 

2. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników 

oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia. 

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 
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XXVIII. Instytucje wspierające szkołę w zapewnieniu bezpieczeństwa. 

 

Telefony alarmowe: 

Policja 997 

Pogotowie Ratunkowe 999 

Straż pożarna 998 

Telefon alarmowy 112 

MGOPS 172218494 

PCPR 172227576 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 172218457 

Telefon zaufania dla dzieci młodzieży 116111 

Telefon dla rodziców i nauczycieli ws. 

bezpieczeństwa dzieci 

800100100 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800121212 

Ogólnopolski telefon dla Ofiar Przemocy                    

w Rodzinie 

80012002 

 

PODSUMOWANIE 

Bezpieczeństwo ma różne oblicza. Kiedy myślimy o przepisach BHP, regulaminach  

i procedurach, skupiamy się na bezpieczeństwie zewnętrznym. Kiedy jednak myślimy  

o człowieku, jego postawach i przeżyciach, wkraczamy w obszar wewnętrznego poczucia 

bezpieczeństwa. Wreszcie bezpieczeństwo to brak zagrożenia, co w praktyce przekłada się na działania 

profilaktyczne szkoły skierowane na wszystkich członków społeczności szkolnej oraz, pośrednio, na 

rodziny uczniów. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie realizując zadania zapisane w Statucie ciągle 

analizuje poziom bezpieczeństwa szeroko rozumianego poprzez działania m.in. programu wychowawczo 

– profilaktycznego  oraz regulaminów: sal lekcyjnych, Sali gimnastycznej, świetlicy, regulaminu placu 

zabaw, dyżurów. Obserwacje uczniów,  pracowników, rodziców,  badania ankietowe oraz śledzenie 

monitoringu są analizowane na bieżąco i w miarę potrzeb podejmuje się działania i współprace  

z odpowiednimi instytucjami w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa. 

 

W ramach wzmocnienia współpracy miedzy Szkołą a Rodzicami utoworzono tzw. anonimową 

skrzynkę na sygnały „ SOS ”
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         AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE 

 

 

Zasady bezpieczeństwa i obowiązki postępowania w sytuacji zagrożenia regulują w 

szczególności: 

 

Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949) 

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju; 

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane 

przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami; 

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach; 

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych. 

 

Art. 5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 

 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 67, 

poz. 329, z późn. zm.)  

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:  

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 

2) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w szkołach i placówkach, 

3) opiekę dzieciom i młodzieży osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo 

opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki, 

rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

 

Art. 15.  

1) Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 
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2) Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

Art. 16.  

5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, 

publicznych albo niepublicznych.  

5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:  

1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, 

2) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach 

publicznych i niepublicznych.  

 

Art. 18.  

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki 

określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8, 

5) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.  

 

Art. 20.  

Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

§ 2.1. Statut szkoły określa w szczególności:  

1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 

wychowawczo szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, 

2) sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, 

3) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich 

potrzeb rozwojowych, 

4) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, 

5) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, 

6) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w 

zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.  
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2. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uchwala 

rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.  

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 

170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600)  

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 

osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu 

Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw 

moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi 

różnych narodów, ras i światopoglądów.  

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych 

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych określa zasady funkcjonowania organów i 

urzędów państwa wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz procedury przeciwdziałania i 

zapobiegania działalności terrorystycznej: 

Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy 

między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań. 

 

Art. 2. Ustawa definiuje istotne pojęcia związane z terroryzmem. Ilekroć w Ustawie jest 

mowa o: 

1.Działaniach antyterrorystycznych – należy przez to rozumieć działania organów 6 

administracji publicznej, polegające na zapobieganiu zdarzeniom o charakterze 

terrorystycznym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych przedsięwzięć, reagowaniu w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz 

usuwaniu ich skutków, w tym odtwarzaniu zasobów wykorzystywanych do reagowania 

na nie; 

2.Działaniach kontrterrorystycznych – należy przez to rozumieć działania wobec sprawców, 

osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.), prowadzone w celu wyeliminowania 

bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia osób oraz mienia przy wykorzystaniu 

specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania; 

6.Miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć przestrzeń 

otwartą lub zamkniętą, w której nastąpiło zdarzenie o charakterze terrorystycznym lub w 

której wystąpił lub miał wystąpić jego skutek oraz przestrzeń, w której występują 

zagrożenia związane ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym; 

7.Zdarzeniu o charakterze terrorystycznym – należy przez to rozumieć sytuację, co do której 

istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o 

którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub zagrożenie 

zaistnienia takiego czynu. 
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Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982r.)  

Art. 1.  

§ 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie:  

1. zapobiegania i zwalczania demoralizacji, 

2. postępowania o czyny karalne – w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 17,  

3. wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – w stosunku do osób, 

względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez 

te osoby lat 21.  

Art. 4.  

§ 1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, 

w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego,  

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie 

nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek 

odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców 

lub opiekunów nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.  

§ 2. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma 

społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.  

§ 3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością 

dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są 

obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć 

czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia 

czynu.  

 

Art. 6.  

Wobec nieletnich sąd rodzinny może:  

1) udzielić upomnienia, 

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do:  

 naprawienia wyrządzonej szkody, 

 wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub 

społeczności lokalnej, 

 przeproszenia pokrzywdzonego, 

 podjęcia nauki lub pracy, 

 uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, 

terapeutycznym lub szkoleniowym, 

 powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 

 albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się 

w stan odurzenia; 

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna, 

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu 

pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego, 

5) zastosować nadzór kuratora, 
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6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji 

zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 

szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją, 

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów, 

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego, 

9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

w młodzieżowym ośrodku socjoterapii albo w ośrodku szkolno – wychowawczym, 

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym.  

 

Art. 7.  

§ 1. Sąd rodzinny może:  

1) zobowiązać rodziców bądź opiekunów do poprawy warunków wychowawczych, 

bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także dościgłej współpracy ze szkołą, do której 

nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub inną poradnią 

specjalistyczną, zakładem pracy lub zakładem leczniczym.  

 

Art. 8  

§ 1. W wypadku, gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków 

nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w 

wysokości od 50 do 1500 złotych.  

 

 

Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964r.)  

Art. 415. 

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 

Art. 426. 

Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną 

szkodę. 

Art. 427. 

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu 

wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest 

do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi 

nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis 

ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego 

stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy 

poczytać nie można. 

Art. 572.  

§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, 

obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.  

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, 

sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji 

rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz 
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organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie 

chorymi.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591)  

§ 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:  

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych 

przepisach oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców; 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

zakresie;  

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia; 

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom; 

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

 

Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:  

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły lub placówki; 

3) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;  

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

 

§4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, szkole lub placówce może być 

udzielana na wniosek:  

1) ucznia, 
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2) rodziców, 

3) nauczyciela, 

4) pedagoga, 

5) psychologa, 

6) logopedy, 

7) doradcy zawodowego, 

8) poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

 

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55, z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, 

poz.770, z 1999r. Nr 96, poz.1107, z 2003r. Nr 229, poz. 2274)  

Art. 3.  

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie 

polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której należy:  

1) promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu palenia 

papierosów i używania wyrobów tytoniowych, 

2) działalność wychowawcza i informacyjna,  

 

Art. 5.  

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi 

i odpowiednio przystosowanymi:  

1) w zakładach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 2, 

2) w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, 

3) w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, 

a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych – poza wyraźnie 

wyodrębnionymi miejscami.  

 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 1982r. Nr 35, poz. 230)  

Art.14.  

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:  

1) Na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo – wychowawczych, 

opiekuńczych i domów studenckich.  

 

Art.43, ust. 1  

Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14, ust. 1 i 2a-6 albo 

nabywa lub spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w 

miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.  

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 

1485)  

Art. 9.  

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe formy 
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działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem.  

Art. 19. 

1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna obejmuje: 

1) promocję zdrowia psychicznego; 

2) promocję zdrowego stylu życia; 

3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do 

narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach; 

4) edukację psychologiczną i społeczną; 

5) edukację prawną; 

6) działania interwencyjne. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programu wychowawczo-

profilaktycznego jednostek organizacyjnych systemu oświaty; 

2) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów 10 przygotowania 

zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz profilaktyką w szkołach i innych 

placówkach systemu oświaty oraz w szkołach wyższych. 

Art. 20.  

1. Zabrania się reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających.  

 

Art. 30.  

1. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub 

faktycznego opiekuna albo z urzędu sąd rodzinny może skierować niepełnoletnią osobę 

uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację. 

2. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on być 

jednak dłuższy niż 2 lata. 

3. Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat, przed zakończeniem przymusowego leczenia 

lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu 

leczenia lub rehabilitacji, łącznie nie dłuższy jednak niż określony w ust. 2.  

 

Art. 58.  

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji 

psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego 

środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub 

substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub 

substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 5.  

 

Art. 59.  

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka 

odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia 

takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
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2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub 

substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia 

takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 

lat 3.  

 

Art. 60.  

Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem zakładu 

gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc inną działalność usługową, mając 

wiarygodną wiadomość o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 56, 58 lub 59 na 

terenie tego zakładu lub lokalu, nie powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

 

Art. 62.  

1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze 

pozbawienia wolności do lat 5. 

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku.  

Art. 68.  

Kto, wbrew przepisom art. 20 ust. 1, prowadzi reklamę lub promuje substancję 

psychotropową lub środek odurzający, w celach innych niż medyczne, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

 

Rozporządzenie 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)  

§ 9. Szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu 

rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności gdy dzieci lub młodzież 

używają, posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje psychoaktywne.  

§ 10. Szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych 

i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem, która uwzględnia w szczególności:  

4. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń związanych ze środkami 

odurzającymi i psychotropowymi i uwzględnieniem zadań osób podejmujących interwencję.  

5. Współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, 

prozdrowotnych oraz interwencyjnych.  

9. Sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach 

wymagających interwencji.  

 

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002r. Nr 37 w sprawie powołania 

Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu 

i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
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8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999r. Nr 82, poz. 929, z 2000r. Nr 120, poz. 

1268 oraz z 2001r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800)  

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu 

Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, zwany dalej „Zespołem”.  

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:  

1. przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 

Administracji,  

2. członkowie – przedstawiciele:  

 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,  

 Komendanta Głównego Policji,  

 Ministra Sprawiedliwości,  

 Ministra Zdrowia,  

 Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  

 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.  

 

§ 3. Do zadań Zespołu należy:  

Opracowanie Programu Zapobiegającego Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości 

wśród Dzieci i Młodzieży, w tym:  

2) Opracowanie procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją 

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: 

narkomanią, prostytucją.  

 

Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z dnia 2 sierpnia 

1997r.; sprostowanie z 1997r. Dz. U. Nr 128, poz. 840; zm. z 1999r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, 

poz. 931, z 2000r. Nr 48, poz. 548 i Nr 93, poz. 1027)  

Art. 1.  

§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą 

kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 

§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. 

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać 

winy w czasie czynu. 

Art. 10. 

§ 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony 

po ukończeniu 17 lat. 

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w 

art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, 

art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w 

tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i 

warunki osobiste za tym przemawiaj, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki 

wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. 

§ 3. W wypadku określonym w § 2, orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich 

górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; 

sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary. 
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§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed 

ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze 

przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego 

właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają. 

Art. 115. 

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. 

§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i 

charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i 

okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również 

postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich 

naruszenia. (…) 

§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym 

zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo 

powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na 

porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do 

użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście 

błahego powodu, okazując przez to rażące 9 lekceważenie porządku prawnego. 

Art. 207.  

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim 

lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Art. 208.  

Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub 

nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.  

Art. 210.  

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.  

 

Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z dnia 4 sierpnia 1997r.; zm. z 

1999r. Nr 83, poz. 931, z 2000r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, 

poz. 1027)  

Art. 304.  

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny 

obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.  

§ 2. Instytucje Państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały 

się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić 

o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia 

organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ 

stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.  
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2018r., poz. 2140)  

§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie 

zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc 

medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.  

§ 41. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:  

1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;  

4) organ prowadzący szkołę lub placówkę.  

 

Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie 

metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 

7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 

996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, 

Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609)  

§ 6 W zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich Policja 

zobowiązana jest w szczególności do:  

 wykrywania popełnionych przez nieletnich czynów karalnych oraz wykonywania 

czynności w postępowaniu wyjaśniającym; 

 ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich lub 

wspólnie z nimi; 

 ujawniania źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich; 

 ujawniania i rozpoznawania przypadków braku opieki nad nieletnimi bądź zaniedbań 

opiekuńczo-wychowawczych i podejmowania właściwych działań; 

 przekazywania do sądu rodzinnego informacji i materiałów w sprawach nieletnich, 

wskazujących na potrzebę wszczęcia postępowania przewidzianego w ustawie 

o postępowaniu w sprawach nieletnich lub kodeksie rodzinnym i opiekuńczym; 

 inicjowania i prowadzenia wspólnie z organami państwowymi, samorządowymi 

i organizacjami społecznymi działań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji 

zagrożeń wśród nieletnich; 

 prowadzenia działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji 

i przestępczości nieletnich.  

 

§ 7. Wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów karalnych oraz ujawnianie nieletnich 

zagrożonych demoralizacją realizowane jest poprzez:  

1) prowadzenie rozpoznania środowisk nieletnich i rodzin dysfunkcyjnych, co do których 

istnieje podejrzenie występowania między innymi takich zjawisk patologicznych, jak: 

przestępczość, narkomania, alkoholizm, prostytucja, przemoc domowa, żebractwo, 

przynależność do subkultur lub grup psychomanipulacyjnych; 

2) prowadzenie poszukiwań nieletnich na podstawie obowiązujących przepisów; 

3) pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, w tym danych osobowych, 

o nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 
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ścigane z oskarżenia publicznego – zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych 

przepisach.  

 

§ 8. Działania profilaktyczne policjantów w zakresie ograniczania demoralizacji i 

przestępczości w środowiskach nieletnich realizowane są przez:  

1) informowanie samorządów i społeczności lokalnych o występujących na danym terenie 

zagrożeniach przestępczością nieletnich lub przejawach demoralizacji nieletnich;  

2) inspirowanie lokalnych społeczności do działań o charakterze profilaktycznym oraz 

udział przedstawicieli komórek do spraw nieletnich i patologii w budowaniu lokalnych 

systemów bezpieczeństwa i programów profilaktycznych; 

3) udział policjantów w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, pedagogami oraz 

przedstawicielami różnych organizacji zajmujących się problematyką nieletnich;  

4) uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz bezpieczeństwa nieletnich;  

5) promowanie wśród nieletnich bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań.  

 

§ 9. Działania prewencyjne policjantów wobec nieletnich i osób wpływających 

demoralizująco na ich rozwój obejmują:  

1) patrolowanie oraz obchód:  

a) rejonów szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

b) miejsc grupowania się młodzieży, 

c) miejsc, w których odbywają się imprezy masowe z udziałem nieletnich;  

2) legitymowanie nieletnich pozostających bez opieki, przebywających w porze nocnej 

w miejscach i okolicznościach, w których mogą stać się ofiarami (sprawcami) 

przestępstwa lub wykroczenia; 

3) ujawnianie przypadków sprzedaży i podawania alkoholu lub sprzedaży wyrobów 

tytoniowych nieletnim; 

4) reagowanie na każdą sytuację przestępczego zachowania lub naruszającą dobro dziecka;  

5) inne czynności podejmowane stosownie do występujących zagrożeń.  

 

§ 12. Policjanci służby prewencyjnej, wykonujący zadania patrolowo – interwencyjne, ruchu 

drogowego oraz dzielnicowi ujawniają nieletnich zagrożonych demoralizacją i 

przestępczością w czasie wykonywania zadań służbowych, a zwłaszcza w przypadkach 

interwencji dotyczących:  

a) popełnianego czynu karalnego, 

b) niszczenia mienia, 

c) przebywania na wagarach, 

d) przebywania bez opieki rodziców lub opiekunów w porze nocnej poza miejscem 

zamieszkania, 

e) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

f) posługiwania się nieprzyzwoitym słownictwem, 

g) używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 

h) palenia papierosów, 

i) uprawiania nierządu, 

j) żebrania, 
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k) innych zachowań naruszających obowiązujące normy społeczne, 

l) sytuacji rodzinnej dziecka stwierdzonej w czasie interwencji domowej.  

 

§ 18. Do zadań komórki do spraw nieletnich i patologii komendy miejskiej, powiatowej 

i rejonowej Policji należy:  

1) ujawnianie nieletnich:  

a) sprawców czynów karalnych, 

b) organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym,  

c) wykazujących przejawy demoralizacji;  

2) zbieranie i utrwalanie dowodów czynów karalnych popełnionych przez nieletnich 

w wypadkach nie-cierpiących zwłoki; 

3) wykonywanie czynności zleconych przez sędziego rodzinnego według zasad określonych 

w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

4) rozpoznawanie i profilaktyka w środowiskach sprawców czynów karalnych zagrożonych 

demoralizacją; 

5) współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń 

wpływających demoralizująco na nieletnich; 

6) bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub 

statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz samorządami 

lokalnymi; 

7) udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości 

i patologii społecznej wśród nieletnich; 

8) prowadzenie kart nieletnich, o których mowa w § 19 ust.1. Wzór karty nieletniego 

określa załącznik nr 1 do zarządzenia; 

9) prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia; 

10) przekazywanie informacji o ujawnieniu nieletniego zagrożonego demoralizacją lub 

będącego sprawcą czynu karalnego dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, w 

którym nieletni ten zamieszkuje; 

11) pisemne powiadamianie rodziców lub opiekunów nieletniego przebywającego w porze 

nocnej poza miejscem zamieszkania o fakcie i okolicznościach jego legitymowania przez 

Policję. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do zarządzenia.  

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 

180, poz. 1493)  

Art. 87a.  

1) Wychowawca zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej oskarżony 

o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy, w przemocy w rodzinie, zostaje z mocy 

prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych na czas trwania postępowania. 

2) Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej rozwiązuje stosunek pracy 

z wychowawcą, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione z 

użyciem przemoc. 


