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Procedury postępowania nauczycieli i pracowników 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach 

 w sytuacjach kryzysowych 

 
 

 

W związku z wciąż wzrastającą liczbą zachowań problemowych występujących u 

dzieci i młodzieży, prowadzących do demoralizacji młodych ludzi i 

zagrażających ich zdrowiu, zaistniała konieczność opracowania procedur 

postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w przypadku zaistnienia takich 

zachowań na terenie placówki. Dotyczy to głównie zachowań związanych z 

uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, sytuacji sprzyjających zagrożeniu 

demoralizacją oraz zachowań mających demoralizujący wpływ na innych 

uczniów lub zagrażający ich zdrowiu czy bezpieczeństwu. 

Zgodnie ze Statutem szkoła jest zobowiązana do reagowania na wszelkie objawy 

zagrażające bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły a także 

niedostosowania społecznego oraz do realizowania profilaktyki i oddziaływań 

wychowawczych wobec uczniów. 

Zadaniem nauczycieli i pracowników szkoły jest umiejętne i profesjonalne 

podejmowanie skutecznej interwencji w szczególnych sytuacjach z zachowaniem 

praw osób, których dotyczy zdarzenie, w tym także praw ucznia. 

 

Procedury postępowania w przypadku: 

 
I.   zachowań agresywnych i stosowania przemocy: 

 

1. powiadomić wychowawcę klasy o zaistniałym zdarzeniu, 

2. wychowawca powiadamia pedagoga w celu podjęcia dalszych działań, 

3. wspólnie przeprowadzić rozmowę z uczniem, wyjaśniając okoliczności 

zdarzenia, 

4. sprawdzić wiarygodność uzyskanych informacji (rozmowa z ofiarą lub 

świadkiem zdarzenia), 

5. podjąć działania prowadzące do rozwiązania zaistniałego incydentu, 

6. w przypadku, gdy zachowania agresywne nie są sprawą incydentalną 

lub stanowią zagrożenie dla innych, wychowawca wzywa rodziców, 

informuje ich o zajściu i zobowiązuje ich do podjęcia działań 

zapobiegających takim zachowaniom, 

7. w przypadku powtarzania się negatywnych zachowań u danego ucznia 

mimo podjęcia w/w działań Zespół Wychowawczy szkoły może 

zastosować karę zgodną ze szkolnym systemem kar i nagród zawartym 

w statucie szkoły, 
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8. wychowawca po uzyskaniu zgody rodziców powinien skierować ucznia 

nastręczającego tego rodzaju problemów na badania psychologiczne do 

PPP w celu zdiagnozowania przyczyn takich zachowań i ewentualnej 

terapii, 

9. w przypadku zachowań zagrażających życiu i zdrowiu innych przy 

braku współpracy ze strony rodziców i woli poprawy ze strony ucznia 

stosującego przemoc szkoła zgłasza problem do sądu rodzinnego lub do 

specjalisty ds. nieletnich z komendy policji, 

10.  o zaistniałych zdarzeniach i krokach podejmowanych w danej sytuacji 

zawsze należy powiadomić dyrekcję szkoły.  

 

II.   zagrożenia demoralizacją: 

 

W przypadku otrzymania informacji, że uczeń podlegający obowiązkowi 

szkolnemu (nie ukończył 18 lat) pali papierosy, używa alkoholu, narkotyków, 

uprawia nierząd, narusza jawnie zasady współżycia społecznego, popełnia czyny 

zabronione, systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego, uprawia 

włóczęgostwo lub bierze udział w działalności grup przestępczych należy: 

1. przekazać informację wychowawcy klasy, 

2. wychowawca powinien o tym fakcie powiadomić dyrekcję szkoły i 

pedagoga szkolnego, 

3. wezwać do szkoły rodziców (opiekunów) i przekazać im uzyskaną 

informację, a następnie przeprowadzić w ich obecności rozmowę z 

uczniem w celu wyjaśnienia  zaistniałej sytuacji, 

4. w przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji przeprowadzający 

rozmowę wychowawca (dyrektor, pedagog) zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego zachowania, a rodziców zobowiązuje do 

szczególnego zwrócenia uwagi na postępowanie ich dziecka, 

5. jeżeli rodzice nie reagują na wezwanie szkoły lub odmawiają ewidentnie 

współpracy, a wcześniejsze informacje o uczniu napływają dalej z 

wiarygodnych źródeł, szkoła powiadamia policję (specjalistę ds. 

nieletnich) lub sąd rodzinny, 

6. podobnie szkoła postępuje jeżeli zostaną wyczerpane wszelkie 

oddziaływania ze strony szkoły, a sytuacja utrzymuje się nadal i nie 

zanosi się na pozytywne zmiany. 

 

III. przebywania na terenie szkoły ucznia w stanie wskazującym na  

spożycie alkoholu lub środków odurzających: 

 

1. osoba, która zauważy takie zjawisko powiadamia wychowawcę klasy, 

2. wychowawca odizolowuje ucznia od reszty młodzieży, ale nie pozostawia 

go samego, 
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3. wychowawca powiadamia pielęgniarkę szkolną w celu udzielenia 

ewentualnej pomocy (w sytuacjach zagrażających życiu należy wezwać 

pogotowie), 

4. zawiadamia o zaistniałej sytuacji dyrekcję szkoły, pedagoga 

5. szkoła wzywa rodziców (opiekunów), których zobowiązuje do 

natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły 

6. w przypadku odmówienia przez rodziców odebrania dziecka ze szkoły,  

dyrekcja powiadamia pogotowie w celu stwierdzenia stanu zdrowia i 

bezpieczeństwa ucznia, a lekarz w porozumieniu z dyrektorem placówki 

podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu z uczniem, 

7. w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyku, 

którego rodzice odmawiają przyjścia do szkoły, a stanowi on zagrożenie 

dla innych osób lub daje powód do zgorszenia, dyrekcja ma prawo 

wezwać policję w celu przywrócenia bezpieczeństwa na terenie placówki. 

W przypadku stwierdzenia przez policję stanu nietrzeźwości (stężenie we 

krwi powyżej 0,5 promili alkoholu lub w wydychanym powietrzu 

powyżej 0,25 mg w 1 dm3 ) policja ma prawo przewiezienia ucznia do 

policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Szkoła o tym fakcie 

powiadamia rodziców oraz sąd rodzinny (jeżeli uczeń nie ukończył 18 

lat), 

8. jeżeli sytuacje upojenia lub odurzenia  systematycznie się powtarzają w 

przypadku konkretnego ucznia, wskazuje to na jego demoralizację, 

dlatego szkoła jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję lub do 

sądu rodzinnego. 

 

IV. w przypadku stwierdzenia posiadania przez ucznia substancji   

     przypominającej narkotyki:  

 

1. nauczyciel w obecności innego pracownika pedagogicznego (pedagoga, 

nauczyciela, dyrektora) żąda od ucznia pokazania danej substancji oraz 

zawartości torby szkolnej, kieszeni lub innych części garderoby 

budzących podejrzenia (nie wolno dokonywać samodzielnych 

przeszukań) 

2. powiadamia o swoich spostrzeżeniach dyrekcję szkoły, 

3. wzywa natychmiast rodziców i przekazuje informację o zaistniałej 

sytuacji, 

4. w przypadku kiedy uczeń dobrowolnie nie chce przekazać substancji ani 

pokazać zawartości teczki, kieszeni, itp., szkoła jest zobowiązana wezwać 

policję, która dokonuje czynności zgodnych z ich procedurami. 

 

Uwaga! Jeżeli uczeń dobrowolnie odda posiadaną substancję należy ją 

odpowiednio zabezpieczyć i przekazać na policję, przekazując jednocześnie 
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wcześniej ustalone fakty. Nauczyciel jest zobowiązany sporządzić z 

zaistniałego zdarzenia notatkę i przekazać ją pedagogowi lub dyrekcji szkoły. 

 

V.  w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej 

      narkotyk: 

 

1. należy zabezpieczyć znalezioną substancję (zachowując wszelkie środki 

ostrożności) przed dostępem uczniów, 

2. podjąć próbę ustalenia do kogo należała, 

3. powiadomić o tym fakcie dyrekcję szkoły, 

4.  wezwać policję, 

5. po jej przyjeździe niezwłocznie przekazać substancję  wraz  z zebranymi 

informacjami i spostrzeżeniami.  

 

 VI. w przypadku stwierdzenia wystąpienia na terenie szkoły czynów            

karalnych to jest: 

 

✓ posiadania każdej ilości środków odurzających lub psychotropów, 

✓ wprowadzanie do obrotu tych środków, 

✓ nakłanianie innych do ich zażywania, 

✓  wytwarzanie lub produkowanie tych środków.  

 

1. nauczyciel powinien wobec sprawcy czynu karalnego: 

 

✓ powiadomić o zdarzeniu dyrekcję szkoły, 

✓ ustalić okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków, 

✓ przekazać sprawcę pod opiekę pedagogowi, dyrektorowi lub 

pielęgniarce szkolnej, 

✓ powiadomić rodziców o zaistniałym zdarzeniu, 

✓ niezwłocznie wezwać policję, 

✓ przekazać zebrane informacje, dowody i spostrzeżenia 

policji, 

✓ umożliwić działania policji zgodnie z ich procedurami. 

 

2 .         nauczyciel powinien wobec ofiary czynu karalnego: 

 

▪  wezwać pielęgniarkę szkolną  lub udzielić pierwszej pomocy, 

▪  w sytuacji tego wymagającej wezwać pogotowie, 

▪  powiadomić dyrekcję szkoły, 

▪  powiadomić rodziców ucznia, 

▪  powiadomić policję w przypadku gdy sprawa wymaga 

zabezpieczenia śladów przestępstwa. 
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W przypadku znalezienia na terenie placówki broni, materiałów wybuchowych, 

innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić 

bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie placówki, uniemożliwić 

dostęp do tych przedmiotów osobom postronnym i niezwłocznie wezwać policje.        

 

VII.  

 I. W przypadku zauważenia u ucznia objawów depresji i/ lub 

zachowań mogących doprowadzić do próby samobójczej lub 

samookaleczenia: 

 

1. wychowawca, nauczyciel powinien przeprowadzić rozmowę starając się 

poznać przyczynę takich zachowań. 

2. poinformować dyrekcję, pedagoga szkolnego, rodziców o zaistniałych 

podejrzeniach. 

3. zaproponować rodzicom i uczniowi spotkanie z psychologiem lub innym 

specjalistą. 

4. systematycznie obserwować zachowania ucznia, wspierać go i na bieżąco 

informować rodziców. 

 

II. W przypadku kiedy doszło do próby samobójczej lub 

samookaleczenia na terenie szkoły. 

1. udzielić pierwszej pomocy i powiadomić pielęgniarkę szkolną w celu 

podjęcia dalszych decyzji pod względem medycznym. 

2. wezwać niezwłocznie rodziców. 

3. poinformować rodziców o konieczności skorzystania z pomocy 

specjalistycznej ( psycholog, psychiatra dziecięcy ). 

4. powiadomić policję o zaistniałej sytuacji. 

 

VIII. 

 W przypadku zaobserwowania zachowań, śladów u ucznia 

wskazujących na użycie przemocy lub otrzymania informacji o wystąpieniu 

zjawiska świadczącego o występowaniu przemocy w rodzinie ucznia. 

 

1. wychowawca i pedagog powinni zebrać jak najwięcej informacji na 

temat zaistniałej sytuacji. 

2. podjąć próbę rozmowy z uczniem w celu ustalenia skali zjawiska. 

3. wezwać do szkoły rodzica, który jest być może też ofiarą lub osobą 

obserwującą zjawisko przemocy i wskazać możliwości  postępowania 

w przypadku takich sytuacji oraz miejsc gdzie należy szukać pomocy. 

4. zapewnić  uczniowi pomoc psychologiczną. 
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5. w przypadku gdy sytuacja się powtarza  i brak jest reakcji ze strony  

innych członków rodziny dyrektor szkoły kieruje pismo do sądu lub na 

policję informujące o zaobserwowanym zjawisku. 

6.  przypadku pewności zaistnienia w rodzinie przemocy wobec dziecka 

szkoła może założyć Niebieską kartę i podjąć działania zgodne z jej 

założeniami. 

 

 

IX. 

W przypadku posiadania przez ucznia będącego na terenie szkoły 

narzędzi niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu innych. 

   

1. po zauważeniu niebezpiecznego narzędzia u ucznia lub otrzymaniu 

informacji o takiej sytuacji należy niezwłocznie odizolować ucznia od 

innych i odebrać narzędzie, jednocześnie wyjaśniając dlaczego to 

robimy. 

2. pouczyć ucznia o stwarzaniu przez niego zagrożenia dla innych oraz o 

konsekwencjach używania tego narzędzia. 

3. przekazać narzędzie dyrektorowi lub pedagogowi przekazując 

jednocześnie informację o zdarzeniu. 

4. powiadomić wychowawcę i rodziców ucznia, przekazując również 

informację o sposobie odebrania narzędzia ze szkoły i konsekwencjach 

dla dziecka związanych z posiadaniem przez niego niebezpiecznych 

narzędzi. 

5. w przypadku powtarzania się sytuacji używania niebezpiecznych 

narzędzi przez tego samego ucznia na terenie szkoły i stwarzanie 

zagrożenia dla innych dyrektor o tym fakcie informuje policję, 

uprzedzając o tym rodziców ucznia. 

 


