
Procedury postępowanie w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy 

obowiązujące w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach 

 

1. Nauczyciel, pielęgniarka lub inny pracownik szkoły, który dowiedział się (lub ma podejrzenia), 

że uczennica jest w ciąży  niezwłocznie informuje o tym wychowawcę klasy. Wychowawca 

przekazuje informację dyrektorowi szkoły i pedagogowi szkolnemu. 

2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły spotykają się, aby zebrać więcej 

informacji o uczennicy oraz o jej sytuacji rodzinnej. 

3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się ustalić, czy 

rodzice już wiedzą o jej ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa (gwałtu). W tym 

przypadku należy powiadomić organy ścigania. 

4. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły ustalają formy pomocy, jakie 

zaproponują uczennicy oraz szczegóły dotyczące  sposoby przeprowadzania rozmowy z uczennicą i 

jej rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

5. W sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni nie wiedzą jeszcze o ciąży i uczennica boi się 

im o tym powiedzieć, może prosić o pośredniczenie w poinformowaniu ich o swojej sytuacji. 

Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym podejmują stosowne działania z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i dyskrecji. 

6. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły informuje uczennicę i jej 

rodziców lub opiekunów prawnych o możliwych formach pomocy ze strony szkoły. Wyjaśnia 

szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z przedstawionych form pomocy. Odpowiada 

na pytania i wątpliwości. 

7. Uczennica z rodzicami lub opiekunami prawnymi podejmują - w ustalonym terminie - decyzję w 

sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują wychowawcę 

klasy i dyrektora. 

8. Wychowawca klasy, dyrektor i rodzice lub opiekunowie prawni uczennicy podejmują działania 

niezbędne do przyznania uczennicy - zależnie od dokonanego wyboru - nauczania indywidualnego 

lub indywidualnego toku nauki. 

9. Wychowawca klasy i pedagog szkolny uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia uczennicy i jej 

rodzinie pomocy i wsparcia (materialnego – wnioskując do MGOPS, psychologicznego, 

organizacyjnego). Podejmują działania, w tym kształtujące pozytywne postawy rówieśników (np. 

spotkania ze specjalistami, warsztaty kształtujące postawy empatii i tolerancji). 

10. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym sposobie 

postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji oraz o tym, że nauczyciele są 

zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców. 

11. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką przeprowadzają 

zajęcia lub warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z zaistniałą 

sytuacją. Mogą ponadto przeprowadzić, np. z udziałem lekarza lub innego specjalisty, zajęcia 

podnoszące poziom wiedzy z zakresu świadomej prokreacji, inicjacji seksualnej, antykoncepcji. 

12. Wychowawca i wyznaczeni nauczyciele wdrażają uzgodniony z uczennicą. sposób realizacji 

obowiązku nauki 

 


