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PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH WYSTĄPIENIA 

NIEBEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW W SZKOLE I POZA NIĄ 

1) Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji 

stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych 

1. Podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez 

rozmowę z uczniem. 

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

lub innego ucznia zawiadamia pedagoga/psychologa/dyrektora/innego nauczyciela 

o zaistniałej sytuacji. 

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

do gabinetu pedagoga lub psychologa szkolnego lub dyrektora szkoły. W przypadku 

braku takiej możliwości zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez 

wyprowadzenie ich z klasy np. do świetlicy szkolnej lub czytelni. 

4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia. 

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

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

pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie 

rodziców ucznia i (lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego. 

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

psychologa w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka. 

8. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej 

współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu. 

 

2) Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia (bójka, 

pobicie) 

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

zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania 

aktu przemocy. 

2. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną 

wszystkim uczestnikom zajścia. Jeśli to możliwe zostaje przeprowadzona rozmowa 

mająca na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia. 

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

z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem, 

uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawiera z nim umowę 

dotyczącą poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku 

poprawy. 

4. Poinformowanie o przebiegu zdarzenia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia. 

5. Wychowawca we  współpracy  z  pedagogiem  (  psychologiem)  pomaga  rodzicom  

w doborze metod wychowawczych. 

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

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

z dyrektorem szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka wychowawczego 

zapobiegającego demoralizacji ucznia. 
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3) Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy) 

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem w celu wyjaśnienia powodu agresji 

oraz uświadomienia uczniowi skutków takiego zachowania. 

2. Wpisanie uwagi do dziennika, dzienniczka. 

3. Powiadomienie wychowawcy. 

 

W przypadku braku poprawy: 

1. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem. 

2. Powiadomienie rodziców. 

3. Skierowanie ucznia na rozmowę z pedagogiem. 

4. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu używa wulgaryzmów, przeprowadzona zostaje 

rozmowa z dyrektorem i pedagogiem w obecności rodziców. 

5. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę możliwych środków 

oddziaływań, uczeń otrzymuje naganę dyrektora. 

6. Kolejnym etapem jest powiadomienie Specjalisty ds. Prewencji Nieletnich. 

 

4) Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub 

pracownika szkoły 

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

2. Rozmowa wychowawcy z uczniem na temat niewłaściwego zachowania. 

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

trzecich powinien przeprosić tę osobę w obecności świadków zdarzenia. 

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

pod obserwacją. 

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

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

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

o zaistniałym fakcie powiadamiana jest Policja. 
 

       Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego. 
 

 

5) Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez 

ucznia 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego 

zajęciach miało to miejsce, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji oraz 

niezwłocznie powiadamia wychowawcę lub - w przypadku jego nieobecności - 

dyrektora. 

2. Wychowawca lub dyrektor telefonicznie zawiadamia rodziców (opiekunów) ucznia. 

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami) wychowawca powiadamia 

Policję. 
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6) Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów wobec 

siebie i osób dorosłych 

1. Przerwać, w sposób zdecydowany i stanowczy negatywne zachowania sprawcy wobec 

ofiary. 

2. Powiadomić wychowawcę klasy o zaistniałym konflikcie. 

3. Wychowawca prowadzi postępowanie wyjaśniające i mediacje ze stronami konfliktu. 

4. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu rodziców sprawcy i ofiary konfliktu. 

5. W razie konieczności wychowawca zawiadamia dyrektora/wicedyrektora, którzy 

zawiadamiają Policję. 

6. Wychowawca ustala rodzaj kary dla sprawcy przemocy w oparciu o obowiązujący 

system kar i powiadamia o tym fakcie sprawcę i jego rodziców. 

7. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych ucznia lub grupy uczniów 

wychowawca inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego 

rozwiązania problemu. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów. 

8. Zespół wychowawczy opracowuje program naprawczy w celu przezwyciężenia 

trudności. 

 

7) Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze 

1. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej 

i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego. 

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności 

i rozwiązania problemów szkolnych ucznia. 

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

planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodziców do rzetelnej współpracy. 

4. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, gdy zachowanie ucznia zagraża 

bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą 

postępowania z uczniem agresywnym. 

 

8) Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją 

w sytuacji zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją 

I. Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 

lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące 

o demoralizacji: 

1. Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy. 

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

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

im uzyskaną informację. W przypadku potwierdzenia, 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 udziału dziecka 

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

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę 

ds. nieletnich). 

5. Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 

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

rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

II. Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających: 

1. Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrekcji oraz pielęgniarki szkolnej. 

2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa 

niepozostawianie go samego; stworzenie warunków, w których nie będzie zagrożone 

jego życie ani zdrowie. 

3. Wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 

4. Jednoczesne zawiadomienie o tym fakcie rodziców/opiekunów ucznia, których 

zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/opiekunowie odmówią przyjazdu, o pozostawieniu ucznia w szkole, czy 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia odmawiają 

przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do 

zagrożenia albo zagraża życiu bądź zdrowiu innych osób. 

6. Późniejsze przeprowadzenie rozmowy z rodzicami w obecności ucznia i pedagoga 

szkolnego, zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania, podjęcie 

ewentualnych działań terapeutycznych. 

7. Wyciągnięcie wobec ucznia konsekwencji zgodnie z WO. 

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

się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na terenie szkoły, to szkoła ma 

obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty do spraw nieletnich) lub sądu 

rodzinnego. 

 

III. Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji 

przypominającej wyglądem narkotyk: 

1. Zabezpieczenie substancji, przy zachowaniu środków ostrożności, przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji. 

2. Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wezwanie policji. 

3. Próba ustalenia właściciela substancji. 

4. Niezwłocznie przekazanie zabezpieczonej substancji policji i przekazanie informacji 

dotyczących szczegółów zdarzenia. 
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IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk: 

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

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

kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie 

co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia, jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów ucznia i wezwanie ich do 

natychmiastowego stawiennictwa w szkole. 

4. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję 

i zabiera ją do ekspertyzy. 

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

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. 

6. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę 

z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

 

 

 

 

Ważne: 

 

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

- posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

- wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

- udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia; 

- wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie 

ukończył 17 lat. 

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełnił uczeń 

po ukończeniu 17 lat. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać 

policję. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 

17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję. 
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V. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia: 

1. Zgłoszenie faktu wychowawcy. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o fakcie rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia oraz dyrekcję. 

3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności 

rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby 

niepełnoletnie. 

4. Wyciągnięcie wobec ucznia konsekwencji zgodnie z WO. 

5. Uczeń przygotowuje gazetkę szkolną na temat szkodliwości palenia oraz może być 

zobowiązany do wykonania innej pracy społecznej na rzecz środowiska. 

  

 

Metody współpracy szkoły z policją: 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują 

stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

Koordynatorami współpracy są: dyrekcja, pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. 

nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. 

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

szkoła. 

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

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

wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem 

uczniów. 

 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

- spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami 

ds. nieletnich i patologii podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym; 

- spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności 

nieletnich za popełnianie czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania 

w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań 

ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń; 

- informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci 

i młodzieży; 

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

przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły; 

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

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 

 

Ważne: 

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

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

sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. 

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi, lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 
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9) Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej na terenie szkoły lub 

w czasie innych zajęć organizowanych przez szkołę 

 

1. Ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia. 

2. Nie pozostawiaj ucznia samego. 

3. Usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru. 

4. Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce. 

5. Zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia. 

6. Wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli potrzeba. 

7. Zadbaj, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie. 

8. Towarzysz uczniowi - jesteś dla niego ważny. 

9. Zawiadom Dyrekcję Szkoły - Dyrekcja zawiadamia Wydział Edukacji UM. 

10. Dokonaj szybkiej oceny dalszych zagrożeń. 

11. Powiadom rodziców/opiekunów prawnych. 

12. Chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi (np. media, 

świadkowie). 

13. Zapewnij uczniowi pomoc psychologiczną. 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu 

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

edukacyjnej, informacyjne i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, 

poz. 1249) 
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10) Procedura postępowania w przypadku samobójstwa/ śmierci na terenie szkoły lub 

w czasie innych zajęć organizowanych przez szkołę 

 

1. Należy powiadomić policję, pogotowie ratunkowe i przełożonych. 

2. Przełożony informuje o zdarzeniu właściwe organy nadzorujące pracę szkoły. 

3. W razie potrzeby należy powiadomić Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną 

i poprosić o zorganizowanie pomocy psychologicznej uczniom i nauczycielom. 

4. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji. 

5. Nie należy udzielać informacji mediom, dopóki o śmierci nie zostanie powiadomiona 

najbliższa rodzina. 

6. O śmierci należy poinformować najbliższą rodzinę twarzą w twarz, nie należy 

przekazywać takich informacji przez telefon. 

7. W miarę możliwości należy zapewnić pomoc i wsparcie rodzinie zmarłego. 

8. Pracę szkoły należy zorganizować w taki sposób, aby możliwy był proces interwencji 

kryzysowej–udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom, pomoc w odreagowaniu 

traumatycznych przeżyć. 

9. Należy przemyśleć strategię kontaktowania się z mediami. 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu 

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

edukacyjnej, informacyjne i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, 

poz. 1249) 
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11) Procedura postępowania z uczniem, który dokonał samookaleczenia, przejawia 

autoagresję 

 

1. Nauczyciel w pierwszej kolejności zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy 

(przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie pielęgniarki lub 

lekarza. 

2. W sytuacji, gdy uczeń jest agresywny, zagraża zdrowiu swojemu lub innych uczniów, 

nauczyciel ma obowiązek odizolować go w oddzielnym pomieszczeniu. 

3. Nauczyciel na bieżąco monitoruje zachowanie i stan zdrowia ucznia. 

4. Nauczyciel pozbawia ucznia dostępu do wybranych przez niego środków 

samozniszczenia. 

5. Nauczyciel zachowuje spokojną i pełną życzliwości postawę, nie krytykuje. 

6. O fakcie próby samookaleczenia nauczyciel informuje dyrektora. 

7. W możliwie najszybszym czasie powiadamiany jest rodzic/opiekun ucznia. 

8. W jak najszybszym czasie konieczne działania podejmuje pedagog lub psycholog. 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu 

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

edukacyjnej, informacyjne i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, 

poz. 1249) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur: 

 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 /Dz. U. z 2018r. poz. 969/ 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

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

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 /Dz. U. z 2015r. poz.1249/ 


