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1. Procedura postępowania wobec uczniów ofiar przemocy fizycznej  

i psychicznej w rodzinie  

 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że uczeo jest ofiarą przemocy domowej informuje o tym 

fakcie wychowawcę, a ten pedagoga/psychologa. 

 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem/psychologiem w zależności od sytuacji, 

przeprowadza rozmowę z uczniem. 

 

3. Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia. 

Informuje o podejrzeniu stosowania przemocy wobec ucznia i im opieki oraz  

o konsekwencjach takiego postępowania i wskazuje formy pomocy.  

 

4. Pedagog sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy, którą podpisują również rodzice 

ucznia.  

 

5. W uzasadnionych przypadkach pedagog lub psycholog uruchamia w szkole procedurę 

założenie Niebieskiej Karty. 

 

UWAGA. Jeżeli podejrzenia potwierdzają się lub istnieje uzasadniona obawa, że uczeo jest 

ofiarą przemocy, pedagog sporządza notatkę służbową oraz informuje policję i sąd rodzinny. 

W przypadku rodziny objętej dozorem, o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje 

kuratora.  

 

 

2. Procedura postępowania na wypadek obecnośd na terenie szkoły osób 

trzecich, niepożądanych, zachowujących się niewłaściwie 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby 

trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia 

dyrektora szkoły. 

 

2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby 

trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji 

prosi o opuszczenie jej terenu i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.  

 

3. W przypadku braku reakcji dyrektor szkoły zawiadamia policję.   

 

 

 



3. Procedura postępowania na wypadek uszkodzenie lub zniszczenie mienia 

szkolnego  

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję 

mającą na celu powstrzymanie dalszych działao sprawców, a następnie powiadamia 

wychowawcę lub pedagoga/psychologa. 

 

2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, osoba stwierdzająca uszkodzenie mienia ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia, a następnie informuje wychowawcę lub 

pedagoga/psychologa. 

 

3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog/psycholog przeprowadza 

rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania i sporządza 

notatkę. 

 

4. Wychowawca lub pedagog/psycholog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy  

i przekazuje sprawę dyrektorowi, który ustala sposób i termin naprawienia szkody.  

 

5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog/psycholog w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.  

 

 

4. Procedura postępowania na wypadek posiadania przez ucznia w szkole 

niebezpiecznego narzędzia, przedmiotu lub substancji  

 

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łaocuchy, 

szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne 

niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, 

alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.  

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia 

niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego 

przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia (zachowując środki 

ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie,  

w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).  

 

2. Jeżeli uczeo nie chce oddad przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący 

natychmiast powiadamia dyrektora szkoły a w uzasadnionych sytuacjach policję.  

 



3. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę  

z uczniem i rodzicami wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając  

o grożącym niebezpieczeostwie oraz informując o sposobie ukarania.  

 

4. Jeżeli jest to prawnie możliwe, wychowawca lub pedagog oddaje przedmiot rodzicom oraz 

sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.  

 

5. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to substancja psychoaktywna, 

lub przedmiot zagrażający zdrowiu i życiu dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący 

nauczyciel wzywa policję.  

 

 

5. Procedura postępowania wobec ucznia przewlekle chorego 

 

1. Pozyskad od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat 

jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeo w funkcjonowaniu; 

 

2. Objąd szczególna uwagą ucznia chorego 

 

3. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosowad formy pracy 

dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych tego ucznia, a także objąd go różnymi formami pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

 

4. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia ucznia zauważalnego lub zgłaszanego 

przez niego należy poinformowad dyrektora szkoły, rodzica i pogotowie ratunkowe. 

 

 

 

6. Procedury postępowania z uczniem z Zespołem Aspergera i autyzmem 

 w przypadku gdy jego zachowania bezpośrednio zagraża bezpieczeostwu 

ucznia i innych. 

 

W przypadku wystąpienia zachowao autoagresywnych i agresywnych typu: agresja słowna, 

bicie, kopanie, gryzienie, plucie, rzucanie przedmiotami, szarpanie się i wyrywanie, 

nauczyciel podejmuje następujące działania:  

Nauczyciel prowadzący zajęcia podejmuje decyzje o czynnościach wykonywanych wobec 

ucznia na podstawie obserwacji sytuacji.  

 

 



1. Nauczyciel, pracownik szkoły, podejmuje próbę uspokojenia ucznia. 

2. Jeżeli podjęte próby nie przynoszą efektu telefonicznie wzywa na pomoc pedagoga, 

psychologa, wychowawcę świetlicy lub gdy z różnych przyczyn nie może się połączyd wysyła 

wskazane dziecko do dyrektora szkoły. 

3. W przypadku eskalacji zachowao agresywnych w klasie z grupą dzieci należy odizolowad 

dziecko zachowujące się agresywnie od pozostałych dzieci w pierwszym wolnym 

pomieszczeniu znajdującym się najbliżej sali gdzie prowadzone są zajęcia. Jeżeli jest to 

konieczne stosuje przytrzymanie. 

4. Jeżeli zachowanie trudne nasila się należy wezwad rodzica, pogotowie lub policję. 

5. Podczas całego zajścia nauczyciel stara się pozostad z uczniem w kontakcie słownym  

i wzrokowym, stara się uspakajad go. 

 

 


