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Mława, 2013-09-16 

Procedury działań interwencyjnych nauczycieli obowiązujące 

w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie 

 w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją  

oraz w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników szkoły. 
Cele: 

1. usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach 

zagrożenia  

2. wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą  

3. promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania  

4. wpłynięcie na proces socjalizacji młodzieży  

5. zwiększenie wychowawczej roli szkoły  

6. wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania oraz określonych granic  

Dotyczy:  

• nauczycieli  

• rodziców  

• uczniów  

• pracowników administracyjno-obsługowych 

 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania 

interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w 

szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje się szkoły i placówki do opracowania strategii 

działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży 

zagrożonej uzależnieniem. 

Nasza szkoła przyjmuje działania interwencyjne określone przez Krajowy Program 

Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży 

uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku i dostosowuje je do własnych 

warunków. 

 

Zasady ogólne: 

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone  

w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego 

ucznia.  

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez 

szkołę działaniach ich dotyczących. 

3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor 

szkoły.  

4. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest pedagog 

szkolny.  

5. Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w 

szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły. 

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. Dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tych instytucji. 

7. Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę z ustaleń i przekazuje ją do pedagoga szkolnego. 
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W celu określenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo 

w szkole ustala się co następuje: 
1. W każdym przypadku, rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez 

ucznia obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest ścisła współpraca przedstawicieli 

szkoły z rodzicami ucznia. 

a) Rodzice ucznia są bezzwłocznie zawiadamiani o każdym przypadku naruszenia przez 

niego obowiązujących w szkole zasad związanych z bezpieczeństwem 

b) W celu rozwiązywania zaistniałego problemu wychowawca w porozumieniu 

z pedagogiem szkolnym: 

 ustala jak najbliższy termin spotkań z uczniem i jego rodzicami, 

 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 

 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania 

wobec dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą, oraz (ewentualnie) 

możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej, 

 uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania, 

 nadzór nad wypełnieniem kontraktu przez ucznia sprawują rodzice i przedstawiciel 

szkoły.  

c) Uczniowie potrzebujący pomocy specjalistycznej są kierowani do odpowiedniej 

poradni/placówki, 

d) Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze używanie substancji psychoaktywnych 

przez ucznia powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych prawem: 

 zastosowanie określonych w statucie szkoły konsekwencji dyscyplinarnych, łącznie 

z możliwością przeniesienia ucznia do innej szkoły, 

 zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. 

2. W przypadku zagrożenia zdrowia ucznia szkoła zapewnia mu niezbędną opiekę medyczną 

(np. wzywane jest pogotowie). 

3. Policja jest wzywana w przypadku: 

a) gdy zachowania ucznia zagrażają bezpieczeństwu innych osób lub jemu osobiście, 

b) znalezienia na terenie szkoły nielegalnych substancji psychoaktywnych, 

c) gdy istnieje podejrzenie, że uczeń może posiadać nielegalne substancje 

psychoaktywne, 

d) kradzieży lub innych wykroczeń. 

4. W klasie ucznia lub uczniów, którzy dopuścili się złamania obowiązujących w szkole 

zasad, są prowadzone dodatkowe zajęcia profilaktyczne. 

5. Działania interwencyjne i profilaktyczne są prowadzone przez specjalnie przeszkolonych 

pracowników szkoły. 

 

Zadania dyrektora szkoły, wychowawcy i pedagoga szkolnego 

1. Zaistniałą sytuację dyrektor szkoły lub pedagog szkolny omawiają z uczniami w klasie 

w obecności wychowawcy. 

2. Na posiedzeniu rady pedagogicznej przeprowadza się analizę zaistniałego zdarzenia, 

a także dokonuje oceny zachowań dziecka w kontekście jego dotychczasowego 

zachowania i podejmuje decyzje o jego dalszych losach /wsparcie, pomoc, kara, 

przeniesienie/. 

3. Pedagog szkolny jest odpowiedzialny za zebranie dokumentacji z każdego zdarzenia. 

4. Z każdej rozmowy przeprowadzonej na terenie szkoły odnośnie sytuacji wymienionych 

w powyższych procedurach należy sformułować notatkę, którą podpisują osoby 

uczestniczące w rozmowie.  
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5. Wychowawca stosując system kar i nagród zgodnych z WSO stara się rozwiązywać 

zaistniałe problemy wychowawcze. Z każdej przeprowadzonej rozmowy wychowawczej 

z uczniem, a także z rodzicami danego ucznia sporządza notatkę. 

6. W przypadku narastających trudności wychowawczych z danym uczniem wychowawca 

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o danej sytuacji pedagoga szkolnego. 

 

Metody współpracy szkoły z policją 

1. W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą 

współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

2. Koordynatami współpracy są: pedagog szkolny oraz specjalista do spraw nieletnich 

i patologii właściwej jednostki policji. 

3. Ze szkołą współpracuje także dzielnicowy, w rejonie, którego znajduje się szkoła. 

4. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:  

 Spotkania Rady Pedagogicznej z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, 

podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży 

w środowisku lokalnym. 

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

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych, sposobów unikania 

zagrożeń. 

 Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży; 

 Wspólny, szkoły i policji, udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobiegania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

Zasady interwencji profilaktycznej 

Interwencję przeprowadza pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą klasy w sytuacjach 

zagrożenia ucznia: 

 uzależnieniem, 

 przestępczością, 

 demoralizacją, 

 zachowaniami ryzykownymi. 

Celem interwencji profilaktycznej jest: 

 Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i rodzicom przez dostarczenie informacji, 

zaproponowanie współpracy pomiędzy domem a szkołą. 

 Zapobieganie problemom związanych z zagrożeniem uzależnieniami, przestępczością, 

 demoralizacją. 

W sytuacji zagrożenia ucznia uzależnieniem, przestępczością, demoralizacją, zachowaniami 

ryzykownymi: 

1. Wychowawca wspólnie z pedagogiem  zbiera informacje o sytuacji ucznia i na ich 

podstawie dokonuje wstępnej diagnozy, analizy i oceny problemów ucznia. 

2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem przeprowadzają rozmowę z uczniem, podczas 

której przekazują uczniowi: 

 Spostrzeżenia, jakie zaszły w jego funkcjonowaniu; 

 Informacje o konsekwencjach wynikających z jego zachowań; 

 Komunikat o zakazie zachowań ryzykownych, związanych z zagrożeniem 

uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją - powołując się na regulamin szkoły; 
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 Informację o konieczności poinformowania rodziców. 

3. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i wspólnie z pedagogiem przeprowadza z nimi 

rozmowę informując o: 

 przyczynach, dla których szkoła szczególnie zainteresowała się dzieckiem. 

 zagrożeniach zdrowia i bezpieczeństwa dziecka związanych z zagrożeniami 

ryzykownymi, uzależnieniami, przestępczością, demoralizacją. 

4. Efektem rozmowy z rodzicami powinna być pisemna umowa z nimi uwzględniająca: 

 Listę zachowań ucznia podległych kontroli tak w domu jak i w szkole; 

 Zasady zachowania ucznia w szkole i w domu; 

 Konsekwencje i przywileje wobec ucznia; 

 Zobowiązania obu stron - rodziców i szkoły - o nawiązaniu ścisłej współpracy / stały 

kontakt ze szkołą, wymiana uwag, spostrzeżeń odnośnie ucznia, itp./; 

 Czasu obowiązującej umowy. 

5. W obecności rodziców wychowawca lub pedagog rozmawia z dzieckiem zobowiązując je 

do zmiany swojego zachowania. Efektem tej rozmowy winno być podpisanie kontraktu z 

dzieckiem z uwzględnieniem: 

 Zobowiązania ucznia do powstrzymania się od negatywnych zachowań; 

 Ustalenia listy czasowo odebranych przywilejów; 

 Ustalenia zasad zachowania w domu i w szkole; 

 Odebrania przywilejów; 

 Wymianę obserwacji między szkołą a rodziną. 

6. Wychowawca wspólnie z pedagogiem monitorują realizację kontraktu przez ucznia 

poprzez: 

 Obserwowanie ucznia w szkole; 

 Nagradzanie korzystnych zmian w zachowaniu się ucznia – odzyskiwanie 

przywilejów. 

 

 

I. SYTUACJA PROBLEMOWA 

1. Rodzice odmawiający współpracy ze szkołą 

2. Dziecko uczestnikiem lub ofiarą przemocy domowej, w tym zaniedbywanie (głodne, 

brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nie 

leczone) 

3. Nieuregulowana sytuacja prawna dziecka 

4. Rodzice uzależnieni od alkoholu lub narkotyków lub innych środków psychoaktywnych 

5. Rodzina niewydolna wychowawczo, w tym rodzice chorzy psychicznie. 

ZALECANA PROCEDURA 
1. Poinformować pisemnie sąd rodzinny wraz z przekazaniem kompletu dokumentów; 

powyższe informacje przesłać także do wiadomości właściwego ośrodka pomocy 

społecznej.  

2. Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik 

socjalny, kurator sądowy jeżeli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz współpracować 

z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki 

wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę. 
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II. SYTUACJA PROBLEMOWA 

1. Dziecko odmawia powrotu do domu 

2. Pijani rodzice lub opiekunowie w szkole lub brak kontaktu z rodzicami lub opiekunami 

po zajęciach 

ZALECANA PROCEDURA 
1. Powiadomić dyrekcję szkoły 

2. W  sytuacji,  w  której  zachodzi  podejrzenie,  że  rodzic  (opiekun) zgłaszający  się po  

dziecko  jest  pod  wpływem  alkoholu, nauczyciel  nie  może  przekazać  wychowanka  

pod  opiekę  tegoż rodzica (opiekuna). 

3. W  takiej  sytuacji  rodzic  proszony  jest  o  opuszczenie  szkoły, a dziecko zostanie 

wydane innemu dorosłemu opiekunowi. 

4. Jeżeli rodzic nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób agresywny, zostaje 

powiadomiona policja. 

5. Gdy  nie  ma  możliwości  odebrania  dziecka  przez  innego opiekuna, dziecko zostaje 

przekazane policji. 

6. Jeżeli  sytuacje,  w  których  rodzic  zgłasza  się  po  dziecko pod wpływem alkoholu 

powtarzają  się, dyrektor wraz z pedagogiem  szkolnym podejmują   decyzję  o  

powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji. 

III. SYTUACJA PROBLEMOWA 

1. Brak informacji o decyzjach instytucji związanych z małoletnim i brak informacji  

o jego sytuacji 

2. Udział w grupach destruktywnych (np. sekty, gangi, pseudokibice) 

ZALECANA PROCEDURA 

1. Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik 

socjalny, kurator sądowy jeżeli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz współpracować 

z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, świetlice, ośrodki 

wsparcia i interwencji kryzysowej); dokumentować pracę.  

IV. SYTUACJA PROBLEMOWA 

Groźby, sygnały i zachowania samobójcze 

ZALECANA PROCEDURA 

1. Jeżeli dziecko jest obecne w szkole – powiadomić policję (997) oraz w oczekiwaniu na 

funkcjonariuszy rozpytać osoby mogące mieć wiedzę co do okoliczności sprawy. 

2. Wezwać rodziców oraz poinformować ich o konieczności zapewnienia dziecku stałej 

opieki. 

3. Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego”, dokumentować pracę.  
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V. SYTUACJA PROBLEMOWA 

Agresywni wobec pracowników szkoły rodzice lub opiekunowie 

ZALECANA PROCEDURA 

1. Powiadomić Policję (997) lub Straż Miejską  

2. Poinformować pisemnie dzielnicowego i sąd rodzinny wraz z przekazaniem kompletu 

dokumentów; powyższe informacje przesłać do wiadomości właściwego ośrodka 

pomocy społecznej. 

VI. SYTUACJA PROBLEMOWA 

Niebezpieczne przedmioty i substancje (np. kij bejsbolowy, skalpel, przedmioty 

przypominające broń palną, rozpylanie gazu itd.) w szkole. 

ZALECANA PROCEDURA 

1. Jeżeli substancja lub przedmiot może spowodować powszechne zagrożenie, ewakuować 

szkołę wg przyjętych procedur. 

2. Jeżeli substancja lub przedmiot stanowi istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia (np. 

broń) odebrać je; jeżeli odebranie wymaga przeszukania, odizolować dziecko, 

sprawować nad nim pieczę i wezwać Policję (997); pracownik oświaty nie ma prawa 

dokonywać przeszukania. 

3. W uzasadnionych przypadkach wezwać policję, pogotowie ratunkowe (999) lub inne 

służby specjalistyczne. 

4. Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły 

5. Powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu 

rodziców lub Policji pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel; po przybyciu policji 

dostosować się do poleceń funkcjonariuszy).  

VII. SYTUACJA PROBLEMOWA 

1. Wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki 

2. Posiadanie przez małoletniego alkoholu 

3. Palenie papierosów 

4. Używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty 

5. Fałszowanie oświadczeń (np. usprawiedliwień od rodziców, podpisów itp.) 

ZALECANA PROCEDURA 

1. Powiadomić wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego 

2. Telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców lub prawnych 

opiekunów; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu 

3. W przypadku posiadania przez małoletniego alkoholu podjąć próbę jego odebrania 

poprzez wydanie polecenia; jeżeli uczeń odmawia, w miarę możliwości, odebrać bagaż 

lub opakowanie, w którym się znajduje, przenieść w bezpieczne miejsce, zabezpieczyć 

przed dostępem innych osób, jeżeli uczeń nie wydaje alkoholu, wezwać Policję (997; 

pracownik nie ma prawa dokonywać przeszukania; prawo takie posiada między innymi 

Policja) 

4. Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę; w tym 

ewentualnie spisać kontrakt 
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5. Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” 

6. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku efektów prowadzonych 

działań, powiadomić pisemnie sąd rodzinny lub Policję oraz dostarczyć sądowi lub 

Policji dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły i zespołu.  

VIII. SYTUACJA PROBLEMOWA 

Uczeń w stanie wskazującym na użycie alkoholu, narkotyków lub innych środków 

psychoaktywnych. 

ZALECANA PROCEDURA 

1. Zapewnić bezpieczeństwo przez odizolowanie. 

2. W miarę możliwości ustalić, jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy  

i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia. 

3. Wezwać pogotowie ratunkowe (nr 997) i podać ustalone informacje. 

4. Udzielić pierwszej pomocy – powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego  

i dyrekcję szkoły. 

5. Powiadomić Policję (nr 997) i podać ustalone informacje (o dalszym postępowaniu 

wobec dziecka decyduje lekarz, nie rodzic, nauczyciel ani Policja; do czasu 

ewentualnego przyjazdu rodziców pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel. 

6. Telefonicznie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy 

nad rozwiązaniem problemu. 

7. Współpracować z Policją, która podejmuje dalsze czynności i ewentualnie kieruje 

materiały do sądu rodzinnego. 

8. Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym 

ewentualnie spisać kontrakt. 

9. Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego”. 

10. Powiadomić organy nadzoru i przygotować dokumentację związaną ze zdarzeniem.  

IX. SYTUACJA PROBLEMOWA 

1. Bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej dziecka przez 

rówieśników lub dorosłych. 

2. Kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy) 

3. Znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego zachowania, groźby,  

w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu 

lub innych mediów) 

4. Zniszczenie mienia, wandalizm. 

5. Posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie narkotyków lub innych 

środków psychoaktywnych. 

6. Udzielanie (w tym sprzedaż) alkoholu dziecku oraz rozpijanie. 

7. Sprzedaż wyrobów tytoniowych dziecku. 

ZALECANA PROCEDURA 

1. Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie (w miarę możliwości 

ująć sprawców; oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar; zachować 

dyskrecję; zabezpieczyć ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze 

zdarzeniem) 

2. W uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy. 
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3. W uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) lub inne służby 

specjalistyczne (np. pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, Straż Pożarną) 

4. W przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia; w przypadku 

narkotyków lub innych środków psychoaktywnych zabezpieczyć środki; nie dotykać, 

ewentualnie przenieść w bezpieczne miejsce, zabezpieczyć przed dostępem innych osób 

(pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada między 

innymi Policja) 

5. Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego  i dyrekcję szkoły 

6. Powiadomić Policję (nr 997) lub w przypadku wykroczeń (sprzedaż papierosów) Straż 

Miejską (nr 986) 

7. Powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu 

rodziców lub prawnych opiekunów lub Policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje 

nauczyciel; po przyjeździe Policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy) 

8. Przygotować na przyjazd Policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe 

sprawców i ofiar oraz listy świadków (rozpytanie przez Policję sprawców i ofiar jest 

możliwe bez uczestnictwa ich rodziców i pracowników szkoły; Policja ma prawo 

zatrzymać i zabrać sprawców) 

9. Powiadomić organy nadzoru i przygotować dokumentację związaną ze zdarzeniem. 

X.  SYTUACJA PROBLEMOWA  

 

Postępowanie wobec ucznia sprawiającego trudności wychowawcze.  

ZALECANA PROCEDURA 

1. Wychowawca przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.  

2. O swoich spostrzeżeniach informuje pedagoga szkolnego.  

3. Wychowawca wspólnie z pedagogiem informuje rodziców/prawnych opiekunów o 

istniejących trudnościach i zapoznaje ich z planem działań podjętych w szkole. 

Jednocześnie zobowiązuje rodziców/ prawnych opiekunów do rzetelnej współpracy.  

4. W razie potrzeby pedagog szkolny proponuje rodzicom/prawnym opiekunom skorzystanie z 

pomocy pedagoga szkolnego lub poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu uzyskania 

diagnozy i wskazówek do pracy z dzieckiem.  

5. W przypadku braku zgody rodziców/ prawnych opiekunów na przeprowadzenie badań 

ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych lub też braku wymiernych efektów i 

współpracy wychowawczej, pedagog szkoły kieruje wniosek do Sądu Rejonowego o wgląd 

w sytuację rodziny.  

XI. SYTUACJA PROBLEMOWA 

Samowolnego opuszczanie zajęć lub szkoły przez ucznia.  

ZALECANA PROCEDURA 

1. W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia 

po stwierdzeniu nieobecności niezwłocznie powiadamia pedagoga szkolnego, a w razie 

jego nieobecności dyrektora szkoły.  

2. Pedagog lub dyrektor szkoły zobowiązany jest ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie 

nieobecności na zajęciach.  
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3. Jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły, pedagog lub dyrektor natychmiast 

powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich 

możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję.  

4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i 

przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje 

ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć, rodziców do kontrolowania 

frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze 

spotkania.  

XII. SYTUACJA PROBLEMOWA 

Przestępczość seksualna (w tym zgwałcenie, zmuszanie do innych czynności seksualnych, 

udostępnianie treści pornograficznych) 

ZALECANA PROCEDURA 

1. Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie (w miarę możliwości 

ująć sprawców; oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar; zachować 

dyskrecję; zabezpieczyć ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze 

zdarzeniem) 

2. Udzielić pierwszej pomocy 

3. Wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) 

4. Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły 

5. Powiadomić Policję (nr 997) 

6. Powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar; w przypadku 

podejrzenia, iż sprawcą jest jeden z rodziców, rodziców powiadamia Policja, a nie 

szkoła. 

7. Delikatnie zebrać jak najwięcej informacji od pokrzywdzonego i przekazać je Policji 

(Policja nie ma prawa przesłuchać ofiary poniżej 15 roku życia, informacje pozyskane 

przez nauczyciela są istotnym źródłem wiedzy dla Policji, zachować bezwzględną 

dyskrecję), zapewnić wsparcie psychiczne, rozmowę z ofiarą powinna przeprowadzić 

osoba tej samej płci. 

8. Powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem. 


