
 

PRCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI W SYTUACJACH 
TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH 

Palenie papierosów 

Wulgaryzmy 

Ucieczki ze szkoły/wagary 

Nierealizowanie obowiązku szkolnego 

Posiadanie substancji lub rzeczy niebezpiecznej zagrażającej zdrowiu i życiu 

Znalezienie substancji lub rzeczy niebezpiecznej zagrażającej zdrowiu i życiu 

Zachowania niebezpieczne zagrażającej zdrowiu lub życiu 

Zastraszanie/ wyłudzanie 

Zachowania agresywne, stosowanie przemocy 

Posiadanie lub rozprowadzanie alkoholu, środków odurzających 

Picie alkoholu i przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu 

Zażywanie środków odurzających i przebywanie pod wpływem środków odurzających 

Próba samobójcza 



 

Cyberprzemoc 

Przemoc domowa 

Nagłe zdarzenie chorobowe np. atak padaczki, śpiączka, duszność 

Czyn karalny, wykroczenie, przestępstwo 

Pożar i inne zagrożenia 

Napad/atak terrorystyczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRCEDURY POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH 

 

Zachowania/zdarzenia Osoba 

interweniująca 

Zadania osób interweniujących Dokumentowanie 

interwencji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palenie papierosów 

Świadek -Zwraca uwagę uczniowi  

-Informuje wychowawcę klasy 

-Jeśli świadkiem jest inny uczeń informuje wychowawcę lub 

nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły, który 

jest najbliżej 

 

Notatka osoby 

przyjmującej 

zgłoszenie 

 

Wychowawca 

- przeprowadza rozmowę z uczniem 

- stosuje konsekwencje przewidziane w regulaminie 

- zawiadamia rodzica 

- zgłasza do pedagoga/psychologa 

 

Notatka służbowa, 

wpis do 

dokumentacji 

 

Pedagog/psycholog 

- rozmawia z uczniem 

- rozmawia z rodzicami informując ich o możliwościach 

skorzystania z poradni uzależnień 

- przeprowadza w klasie/grupie warsztaty lub  program 

profilaktyczny 

- informuje dyrektora szkoły o podjętych działaniach 

- współpracuje z wychowawcą 

 

Notatka, wpis w 

dokumentacji 

Dyrektor szkoły Organizuje spotkanie ze specjalistą z zewnątrz np. lekarzem. 

Jeśli podjęte  nie przynoszą efektów rozmawia z uczniem i 

rodzicami. Podpisuje w obecności specjalistów i wychowawcy 

kontrakt z rodzicami i uczniem. W przypadku dalszego 

niestosowania zaleceń kieruje pismo do sądu rodzinnego celem 

wglądu w sytuację wychowawczą 

 

Wpis w 

dokumentacji 



 

 

 

 

Wulgaryzmy 

 

Świadek 

- zwraca uwagę uczniowi 

- informuje wychowawcę klasy 

 

Notatka wpis w 

dokumentacji 

 

wychowawca 

- przeprowadza z uczniem rozmowę 

- stosuje konsekwencje przewidziane w regulaminie i statucie 

- informuje rodzica 

- jeśli nie jest to zdarzenie incydentalne nawiązuje współpracę z 

psychologiem/pedagogiem 

 

Wpis w do 

kumentacji 

Pedagog/psycholog - przeprowadza rozmowę z uczniem/trening radzenia sobie ze 

złością/terning umiejętności społecznych 

- wdraża program lub proponuje warsztaty dla klasy, które może 

przeprowadzić osobiście, albo przeprowadza je wychowawca lub 

specjalista z zewnątrz 

 

Wpis w 

dokumentacji 

dyrektor Organizuje warsztaty ze specjalistą ze zewnątrz jeśli zajdzie taka 

potrzeba 

Wpis w 

dokumentacji 

 

 

 

Ucieczki ze 

szkoły/wagary 

 

nauczyciel 

- dokonuje wpisu w dzienniku 

- informuje wychowawcę 

 

Wpis w 

dokumenatcji 

 

wychowawca 

- rozpoznaje okoliczności i zagrożenie, wyjaśnia przyczynę 

- przeprowadza rozmowę z uczniem jeśli to możliwe 

- informuje rodzica 

- wyciąga konsekwencje wynikające z regulaminu i statutu 

- nawiązuje współpracę z pedagogiem/psychologiem 

 

Wpis w 

dokumentacji 

 

Pedagog/psycholog 

- przeprowadza rozmowę z uczniem 

- przeprowadza rozmowę z rodzicami 

- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

- jeśli istnieje zagrożenie powiadamia policję 

- zgłasza do dyrektora 

 

Wpis w 

dokumentacji 



 

Dyrektor  Jeśli dotychczasowe działania nie przyniosły skutku, 

przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami i kieruje sprawę 

do innych organów 

 

Sporządzona 

notatka, pismo 

 

Nierealizowanie 

obowiązku 

szkolnego 

Wychowawca - wzywa ucznia i rodzica do szkoły 

- przeprowadza rozmowę wyjaśniającą 

- stosuje konsekwencje przewidziane w regulaminie, statucie 

- informuje pedagoga/psychologa 

 

Wpis w 

dokumentacji 

Pedagog/psycholog - przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem 

- udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

- informuje dyrektora 

 

Wpis w 

dokumentacji 

Dyrektor - przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami o ile to możliwe 

- informuje władze oświatowe, administracyjne, sąd rodzinny 

 

Kopie pism 

 

 

Posiadanie 

substancji lub rzeczy 

niebezpiecznej 

zagrażającej 

zdrowiu i życiu 

Świadek - wydaje uczniowi polecenie oddania substancji (rzeczy) i 

przekazuje ją do pedagoga, psychologa lub dyrektora 

- informuje wychowawcę klasy 

- w zależności od rodzaju i skali zagrożenia i w sytuacji, gdy 

uczeń nie wykonuje polecenia organizuje opiekę dla pozostałych 

uczniów i doprowadza ucznia do pedagoga, psychologa lub 

dyrektora 

- w zależności od rodzaju i skali zagrożenia i w sytuacji, gdy 

uczeń nie wykonuje polecenia wzywa policję lub inne służby 

ratunkowe i organizuje opiekę dla pozostałych uczniów, a ucznia 

posiadającego niebezpieczną substancję lub przedmiot izoluje i 

nadzoruje 

- informuje dyrektora, zastępcę, pedagoga lub psychologa 

- jeśli świadkiem jest nieletni obowiązkowo zgłasza to 

najbliższemu pracownikowi szkoły 

 

Wpis w 

dokumentacji 



 

wychowawca - informuje/wzywa rodzica (opiekuna) 

- wyciąga konsekwencje przewidziane w regulaminie, statucie 

 

Wpis w 

dokumentacji 

Pedagog/psycholog - rozmawia z uczniem i rodziną 

- udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniowi i 

rodzinie 

 

Wpis w 

dokumentacji 

Dyrektor - wzywa policję i przekazuje substancję/rzecz do ekspertyzy 

- w obecności świadka wydaje uczniowi polecenie oddania 

substancji/rzeczy, a w sytuacji, gdy uczeń nie wykonuje 

polecenia wzywa policję (czynność obowiązkowego oddania 

zastrzeżona dla policji) 

- informuje/wzywa rodzica 

- informuje/wzywa rodzica, policję i ewentualnie inne służby 

ratunkowe 

 

Notatka służbowa 

sporządzona i 

podpisana przez 

uczestników 

zajścia lub notatka 

z policji 

 

 

 

 

Znalezienie 

substancji lub rzeczy 

niebezpiecznej 

zagrażającej 

zdrowiu lub życiu 

Świadek - jeśli jest to możliwe przekazuje substancję lub rzecz do 

dyrektora, zastępcy, a w razie nieobecności pedagoga, 

psychologa 

- jeśli jest to nieznany pakunek nie rusza i zawiadamia dyrektora, 

zastępcę a w razie nieobecności pedagoga lub psychologa i 

zapewnia bezpieczeństwo dzieciom znajdującym się w pobliżu 

- w zależności od rodzaju i skali zagrożenia wzywa policję i inne 

służby, zabezpiecza miejsce, organizuje opiekę uczniom i 

informuje dyrektora a razie nieobecności pedagoga, psychologa 

- jeśli świadkiem jest uczeń natychmiast informuje najbliższego 

pracownika szkoły 

 

Wpis w 

dokumentacji 

dyrektor - wzywa policję i przekazuje substancję lub rzecz albo wskazuje 

miejsce znalezienia  

- wzywa inne służby w zależności od potrzeb i rodzaju 

zagrożenia 

Notatka ze 

zdarzenia 

potwierdzona przez 

służby lub notatka 



 

- zarządza ewakuację służb, wynik 

ekspertyzy  

 

 

 

 

 

Zachowania 

niebezpieczne 

zagrażające zdrowiu 

lub zyciu 

 

Świadek 

- zwraca uczniowi uwagę i doprowadza go do dyrektora, 

pedagoga lub psychologa albo organizuje doprowadzenie ucznia 

i sam zapewnia opieke pozostałym uczniom 

- udziela uczniowi pomocy, zabezpiecza miejsce zdarzenia i 

organizuje opiekę dla pozostałych uczniów 

- w razie zagrożenia życia udziela uczniowi pomocy, wzywa 

pogotowie policję 

- informuje dyrektora pedagoga lub psychologa 

- informuje wychowawcę 

 

Wpis w 

dokumentach  

wychowawca - informuje/wzywa rodzica (opiekuna ) 

- wyciąga konsekwencje wobec ucznia 

 

Wpis w 

dokumentach 

Pedagog/psycholog - wzywa rodzica i przekazuje ucznia lub wzywa pogotowie i 

rodzica 

- informuje rodzica i policję 

- udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej i kieruje do 

spcejalistów 

- w przypadku braku kontaktu z rodzicem, przekazuje zadanie 

wezwania rodzica służbom pomocy społecznej lub policji 

Wpis w 

dokuemntach 

dyrektor - jeśli nie ma pedagoga/psychologa wzywa rodzica i odpowiednie 

służby 

- informuje policję, sąd rodzinny 

- wyciąga konsekwencje przewidziane w statucie 

 

Notatka służbowa, 

kopie pism  

Zastraszanie 

wyłudzanie 

Świadek - zwraca uwagę uczniowi 

- informuje wychowawcę, pedagoga, psychologa lub dyrektora 

- jeśli świadkiem jest uczeń informuje najbliższego nauczyciela 

- jeśli taką informacje otrzymał rodzic od dziecka natychmiast 

informuje wychowawcę 

Wpis w 

dokumentach 



 

wychowawca - przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami (opiekunami) 

- wyciąga konsekwencje 

- informuje pedagoga, psychologa 

 

Wpis w 

dokumentach 

Pedagog/psycholog - przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami 

- udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej i edukacyjnej 

- zgłasza do dyrektora 

Wpis w 

dokumentach, 

notatka, kopie pism 

Dyrektor - informuje policję/sąd rodzinny 

- wyciąga konsekwencje przewidziane w statucie 

Wpis w 

dokumentach, 

kopie pism 

Zachowania 

agresywne, 

stosowanie 

przemocy 

Świadek - informuje wychowawcę, pedagoga lub psychologa albo 

nauczyciela dyżurującego 

- jeśli świadkiem jest dziecko informuje najbliższego nauczyciela 

- jeśli informację uzyskał rodzić w domu niezwłocznie informuje 

wychowawcę klasy, pedagoga lub psychologa 

 

Wpis w 

dokumentach 

wychowawca - rozmowa z uczniem i rodzicami 

- wyciągnięcie konsekwencji 

- zgłoszenie do pedagoga/psychologa 

 

Wpis w 

dokumentach 

Pedagog/psycholog - przeprowadzenie rozmowy z uczniem i rodzicami 

- pomoc psychologiczno pedagogiczna objęcie ucznia opieką 

- ewentualne przeprowadzenie warsztatów w klasie lub realizacja 

programu 

- zgłoszenie do dyrektora 

Wpis w 

dokumentach 

dyrektor - zgłoszenie na policję 

- zgłoszenie do sądu rodzinnego 

Wpis w 

dokumentach 

 

 

 

Posiadanie lub 

rozprowadzanie 

Świadek - doprowadza ucznia do dyrektora, pedagoga lub psychologa, 

zapewnia bezpieczeństwo pozostałym uczniom 

- jeśli uczeń odmawia wykonywania poleceń, zapewnia opiekę 

pozostałym uczniom, a jego izoluje i nadzoruje oraz wzywa 

dyrektora, pedagoga lub psychologa 

Zapis w 

dokumentach 



 

alkoholu, środków 

odurzających 

- informuje wychowawcę 

- jeśli świadkiem jest nieletni natychmiast zawiadamia 

najbliższego nauczyciela 

- jeśli dowie się o tym rodzic niezwłocznie zawiadamia 

wychowawcę klasy 

wychowawca - przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami 

- wyciąga konsekwencje 

- zgłasza do pedagoga lub psychologa 

Zapis w 

dokumentach 

Pedagog, psycholog - w obecności świadka żądza zwrotu substancji i domaga się 

pokazania zawartości torby/plecaka 

- jeśli uczeń odmawia wzywa policję 

- informuje/wzywa rodziców 

- informuje dyrektora 

Zapis w 

dokuemntach 

dyrektor - informuje policję, sąd rodzinny 

- wyciąga konsekwencje wynikające ze statutu 

Notatki, kopie pism 

Picie alkoholu i 

przebywanie na 

terenie szkoły pod 

wpływem alkoholu 

Świadek - doprowadza ucznia do dyrektora, pedagoga, psychologa 

- zapewnia opiekę pozostałym uczniom 

- izoluje i nadzoruje ucznia 

- w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy 

- informuje wychowawcę 

Wpis w 

dokumentach 

wychowawca - wyciąga konsekwencje 

- zgłasza do pedagoga lub psychologa 

Wpis w 

dokumentach 

Pedagog psycholog - wzywa rodzica w celu przekazania ucznia 

- wzywa rodzica i policję w celu stwierdzenia nietrzeźwości 

- wzywa rodzica i pogotowie 

- jeśli rodzic odmawia przybycia ucznia przekazuje się policji lub 

pogotowiu, zawiadamia sąd rodzinny 

- jeśli nie ma kontaktu z rodzicem przekazuje się informację 

pomocy społecznej i policji 

Wpis w 

dokumentach 

Dyrektor - zawiadamia policję, sąd rodzinny gdy sytuacje się powtarzają 

- wyciąga konsekwencje 

Notatka, kopia 

pisma 

 Świadek - doprowadza ucznia do dyrektora/pedagoga/psychologa, a gdy Wpis w 



 

 

Zażywanie środków 

odurzających i 

przebywanie po 

wpływem środków 

odurzających  

ten nie wyra za zgody izoluj i nadzoruje zawiadamiając dyrektora 

- zapewnia opiekę pozostałym uczniom 

- jeśli trzeba udziela pomocy 

- w sytuacji wyjątkowo niebezpiecznej wzywa policję i 

pogotowie 

- informuje wychowawcę 

- jeśli świadkiem jest uczeń zgłasza nauczycielowi 

- rodzic bezzwłocznie wychowawcy 

 

dokumentach 

Wychowawca  Wyciąga konsekwencje, kieruje do pedagoga psychologa Wpis w 

dokumentach 

Pedagog psycholog - rozmawia z uczniem i rodzicami 

- udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej 

- radzi do jakiego ośrodka się skierować 

 

Wpis w 

dokumentach 

dyrektor - wzywa rodziców celem przekazania ucznia lub wzywa 

rodziców i pogotowie 

- informuje jeśli trzeba policję 

- wyciąga konsekwencje 

 

Wpis w 

dokumentach, 

notatka 

 

Próba samobójcza 

Świadek Udziela pierwszej pomocy, zapewnia bezpieczeństwo, 

zabezpiecza miejsce zdarzenia i nadzoruje ucznia, wzywa 

pogotowie, psychologa, dyrektora, wychowawcę, zapewnia 

opiekę pozostałym uczniom 

notatka 

Psycholog - udziela pomocy psychologicznej uczniowi i rodzinie, uczniom i 

nauczycielom  

- rozpatruje potrzeby kieruje do specjalistów 

Wpis w 

dokumentach 

wychowawca - przeprowadza jeśli to konieczne rozmowy z klasą, organizuje 

spotkania z psychologiem 

Wpis w 

dokumentach 

dyrektor - wzywa pogotowie (jeśli nie było wezwane), rodziców, policję 

- jeśli nie ma kontaktu z rodzicami przekazuje to zadania 

właściwym służbom pomocy społecznej, policji 

Wpis w 

dokumentach, 

kopia pism, notatka 



 

- organizuje pomoc specjalistów w celu przekazania rodzicom 

informacji o zdarzeniu 

- informuje władze oświatowe 

Cyberprzemoc Świadek/osoba zgłaszająca - informuje wychowawcę klasy lub pedagoga/psychologa 

 

Wpis w 

dokumentach 

wychowawca - przeprowadza wstępną rozmowę z uczniem 

- informuje rodziców 

- informuje pedagoga, psychologa 

- wyciąga konsekwencje 

Wpis w 

dokumentach 

Pedagog/psycholog/nauczyciel 

informatyki 

- ustala okoliczności, identyfikuje sprawcę i zabezpiecza dowody 

- podejmuje działania, by sprawca usunął materiał z sieci 

Wpis w 

dokumentach 

Pedagog/psycholog - informuje dyrektora 

- wzywa rodziców 

- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi i 

rodzinie oraz pozostałym uczniom i ich rodzinom  

- monitoruje bezpieczeństwo uczniów 

 

Wpis w 

dokumentach 

dyrektor - informuje specjalistów/dostawcę sieci w celu usunięcia 

materiału z sieci 

- informuje policję/sąd rodzinny 

- wyciąga konsekwencje 

Wpis w 

dokumentach, 

kopie pism, notatki 

Przemoc domowa - 

Niebieska Karta 

Świadek/osoba zgłaszająca - informuje wychowawcę klasy/pedagoga/psychologa Wpis w 

dokumentach 

wychowawca - przeprowadza rozmowę z uczniem poszkodowanym 

- informuje psychologa/ pedagoga 

- jeśli trzeba udziela pierwszej pomocy 

Wpis w 

dokumentach 

Pedagog/psycholog - rozpoznaje okoliczności i zagrożenia oraz potrzeby ucznia 

- informuje dyrektora 

- wzywa rodzica lub pełnoletnią osobie rodziny, którzy nie byli 

sprawcami 

- udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniowi i 

rodzinie 

Wpis w 

dokumentach 



 

- organizuje pomoc medyczną i specjalistyczną 

 

dyrektor - w sytuacji zagrożenia ze strony rodziców składa wniosek do sądu 
rodzinnego o wydanie zgody na poddanie ucznia badaniu 
lekarskiemu bez wiedzy i zgody rodziców oraz w sprawie 
zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa 
- informuje policję, sąd rodzinny 
- wyznacza osobę do wypełnienia Niebieskiej Karty 
- informuje opiekę społeczną 

Notatka służbowa, 

kopia pisma 

Osoba wypełniająca Niebieską 

Kartę 

- wzywa rodzica/opiekuna lub pełnoletnią osobę z rodziny, która 

nie jest sprawcą przemocy 

- wypełnia Niebieską Kartę w obecności ucznia i rodzica lub 

osoby pełnoletniej z rodziny 

- w ciągu 7 dni składa Niebieską Kartę do przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego (w rejonie zamieszkania ucznia) 

- monitoruje bezpieczeństwo ucznia i działania podejmowane 

wobec rodziny  

 

Kopia Niebieskiej 

Karty, kopia pisma 

Nagłe zdarzenie 

chorobowe np. atak 

padaczki, śpiączka, 

duszność 

Świadek - rozpoznaje sytuację 

- udziela pierwszej pomocy, zapewnia opiekę pozostałym 

uczniom 

- wzywa pogotowie, rodziców i zabezpiecza ucznia do czasu ich 

przyjazdu 

- informuje dyrektora, wychowawcę 

- jeśli świadkiem jest uczeń i sam nie potrafi udzielić pierwszej 

pomocy informuje najbliższego pracownika szkoły lub udziela 

pomocy i prosi o zawiadomienie innego ucznia 

Notatka po 

zdarzeniu 

wychowawca - wzywa rodziców/opiekunów i przekazuje ucznia  Wpis w 

dokumentach 

dyrektor - wzywa rodzica i pogotowie o ile nie byli jeszcze wezwani 

- w sytuacji gdy nie ma kontaktu z rodzicami, a lekarz podejmuje 

decyzję o przewiezieniu dziecka do szpitala przekazuje zadanie 

Notatka służbowa, 

kopia pisma 



 

wezwania rodziców służbom pomocy społecznej lub policji 

Czyn karalny, 

wykroczenie, 

przestępstwo 

Świadek - informuje wychowawcę, pedagoga lub psychologa Wpis w 

dokumentach 

wychowawca - rozmawia z uczniem 

- rozmawia z rodzicami 

- wyciąga konsekwencje 

- zgłasza do pedagoga/psychologa 

Wpis w 

dokumentach 

Pedagog/psycholog - rozpoznaje okoliczności zdarzenia i zagrożenie 

- wzywa rodzica 

- przeprowadza rozmowę z uczniem 

- udziela pomicy psychologiczno-pedagogicznej 

- jeśli zagrożenie jest duże informuje policję 

- informuje dyrektora 

Wpis w 

dokumentach 

dyrektor - w przypadku, gdy uczeń nie skończył 17 lat , informuje rodzica 

(opiekuna) i policję oraz sąd rodzinny/ wzywa rodzica i policję 

- w przypadku gdy uczeń skończył 17 lat informuje/wzywa 

policję, rodzica, informuje prokuratora 

Kopia pisma, 

notatka 

Pożar i inne 

zagrożenie 

świadek - dzwoni pod 112, podaje rodzaj okoliczności zdarzenia, miejsce 

imię i nazwisko 

- ostrzega o zagrożeniu głosowo lub dzwonkiem 

Zgłasza dyrektorowi 

- dziecko zgłasza pierwszemu pracownikowi szkoły 

Notatka po 

zdarzeniu 

Nauczyciel/wychowawca - zapewnia bezpieczeństwo i spokój uczniom w czasie ewakuacji 

- udaje się na miejsce ewakuacji i pozostaje tam z dziećmi do 

czasu odwołania ewakuacji 

- sprawdza po przybyciu na miejsce ewakuacji stan uczniów 

Wpis w 

dokumentach 

dyrektor - wzywa odpowiednie służby 

- zarządza ewakuację 

- w miarę możliwości zabezpiecza dokumentację 

- nadzoruje bezpieczeństwo uczniów i pracowników 

- współpracuje ze służbami 

- powiadamia rodziców lub wyznacza osobę do powiadomienia 

Notatka po 

zdarzeniu 



 

Napad/atak 

terrorystyczny 

Świadek/uczestnik - dzwoni pod numer 112 informując o zdarzeniu 

- jeśli to możliwe ostrzega o zagrożeniu, informuje dyrektora 

- w miarę możliwości organizuje pomoc uczniom 

- ukrywa się w bezpiecznym miejscu, zachowuje ciszę, wycisza 

telefon 

- podczas działań policji wyciąga ręce przed siebie, żeby były 

widoczne 

- opuszcza miejsce schronienia, gdy zostanie ogłoszone 

zakończenie akcji 

Notatka po 

zdarzeniu 

Nauczyciel/wychowawca - zamyka drzwi i barykaduje wejście 

- dzwoni pod numer 112 

- dzwoni do dyrektora 

- nadzoruje uczniów i sprawuje opieka nad nimi 

Uczniowie 

- wyciszają telefony 

- schodzą z prześwitu okiennego i ukrywają się za meblami 

- podczas działań policyjnych wyciagają ręce przed siebie żeby 

były widoczne 

- opuszczają miejsce schronienia po zakończeniu akcji 

ratunkowej  

Wpis w 

dokumentach 

dyrektor - dzwoni pod 112 jeśli nie było jeszcze wezwania służb 

ratunkowych 

- ostrzega o zagrożeniu 

- w miarę możliwości nadzoruje opiekę 

- współpracuje ze służbami 

- zawiadamia rodziców lub wyznacza osobę do powiadomienia 

- odwołuje alarm 

Notatka po 

zdarzeniu 

 

Psycholog/pedagog - udzielają wsparcia celem uniknięcia paniki 

- udzielają pomocy psychologiczno pedagogicznej po zdarzeniu 

w celu łagodzenia stresu pourazowego 

Wpis w 

dokumentach 

wychowawca - po zdarzeniu jeśli jest potrzeba przeprowadza z uczniami i 

rodzicami rozmowy, organizuje pomoc psychologiczno 

Wpis w 

dokumentach 



 

pedagogiczną  

 

Zachowania uczniów, które budzą niepokój i mają związek z zagrożeniem, a nie zostały ujęte w procedurze należy niezwłocznie zgłosić 

do dyrektora  

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek postępować zgodnie z procedurami i zasadami BHP 

W sytuacji kryzysowej dyrektor powołuje Szkolny Zespół Kryzysowy. Zespół opracowuje plan działań długoterminowych po zdarzeniu, 

które mogło mieć szczególny wpływ na uczniów.  

 

Opracowano przez pedagoga szkolnego 

 

 

 

 

W związku z popełnieniem czynu karalnego na terenie szkoły policja może: 

- wylegitymować 

- przeszukać 

- przesłuchać 

Jeśli sprawcą jest uczeń, który nie ukończył 17 lat przesłuchanie odbywa się w obecności rodziców/opiekunów (nauczyciela, gdy rodzic wyraża 

na to zgodę) 

Jeśli świadkiem jest uczeń, który nie ukończył 17 lat, to przesłuchanie odbywa się w obecności nauczyciela (rodzice są poinformowani) 

 

- zatrzymać 



 

 

- jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo 

- jeśli przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne lub uczeń jest świadkiem i wydano postanowienie o przymusowym doprowadzeniu 

- jeśli zachodzi potrzeba umieszczenia ucznia w placówce interwencyjnej lub opiekuńczej 

- jeżeli uczeń stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub dla mienia 

- jeżeli w stanie nietrzeźwości swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub 

zdrowiu innych osób 

 

Osoba przekazująca ucznia policji 

- informuje dyrektora 

- informuje/wzywa rodzica 

- sporządza notatkę z przekazania ucznia 

 

Notatka z przekazania ucznia zawiera następujące informacje 

- data i godzina 

- cel i podstawa zatrzymania (kserokopia dokumentu zatrzymania lub szczegółowy opis dokumentu - data, sygnatura, tytuł dokumentu, organ    

  wydający dokument, cel i podstawa zatrzymania ucznia, dane personalne osoby, która podpisała dokument) lub powód zatrzymania - opis  

  zachowania ucznia/zagrożenia 

- zapis o przekazaniu rodzicom informacji o zatrzymaniu ucznia 

- dane funkcjonariusza policji 

- podpis funkcjonariusza policji 

- podpis osoby przekazującej ucznia 
 

 

 


