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I. Podstawy prawne stosowania procedur: 

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

 z 2016r. poz. 1654 oraz z 2017r. poz. 773 ze zmianami). 

2. Kodeks rodzinny. 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zmianami). 

4. Rozporządzenie MENiS  z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem. 

5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. 

poz. 882 ze zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 2017r. poz. 1643 ze 

zmianami). 

7. Kodeks postępowania karnego. 

8. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292 ze zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz. U. poz. 1249). 

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 

783 i 1458 ze zmianami). 

11. Statut Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu. 

 

 

 

 



II. Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych) na terenie szkoły lub 

w jej otoczeniu 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który zauważy ucznia palącego papierosy, 

podejmuje interwencję – zatrzymuje ucznia, wzywa go do zaprzestania palenia. 

2. Powiadamia wychowawcę. 

3. Wpisuje uwagę w dzienniku. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia i pedagoga o zdarzeniu. 

5. Wychowawca w obecności rodziców i pedagoga przeprowadza z uczniem rozmowę 

profilaktyczno - dyscyplinującą oraz ustala dalsze konsekwencje w przypadku 

powtórzenia się zaistniałej sytuacji. 

6. Wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza zajęcia w klasie dotyczące palenia 

papierosów, w których przygotowanie angażuje ucznia. 

7. Jeżeli sytuacja powtarza się – wychowawca klasy stosuje wobec ucznia konsekwencje 

zapisane w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Uczeń pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych 

1. O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia wychowawcę (w przypadku jego 

nieobecności pedagoga lub dyrektora). 

2. Nauczyciel izoluje ucznia od rówieśników – ze względów bezpieczeństwa pozostawia 

go pod opieką pracownika szkoły. 

3. Wychowawca zawiadamia dyrektora, który z kolei powiadamia telefonicznie 

rodziców o konieczności zabrania dziecka ze szkoły. 

4. Jeżeli stan ucznia się pogarsza zostaje wezwane pogotowie ratunkowe. 

5. W przypadku odmowy współpracy rodziców/ prawnych opiekunów lub niemożności 

skontaktowania się z nimi, dyrektor wzywa policję, która może przewieźć ucznia do 

policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia. 

6. Następnie wychowawca klasy rozpoczyna procedurę zgodnie z zapisami w Statucie 

Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Cyberprzemoc – przemoc z użyciem technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych 

1. Nauczyciel posiadający wiedzę o zaistniałej sytuacji powiadamia wychowawcę, który 

informuje pedagoga. 

2. Pedagog, wspólnie z wychowawcą dokonują analizy zdarzenia. 

3. W działaniach sprawdzających bierze udział nauczyciel informatyki, aby zabezpieczyć 

dowody i ustalić tożsamość sprawcy. 

4. O zaistniałej sytuacji powiadomieni zostają rodzice sprawcy i poszkodowanego. 

5. Pedagog szkolny w obecności rodziców i wychowawcy przeprowadza rozmowę           

z uczniem – sprawcą przemocy. 

6. Zostaje spisany kontrakt. Dokument powinien zawierać opis ustalonego przebiegu 

zdarzeń, personalia osób biorących udział w spotkaniu i konsekwencje, jakie ponosi 

sprawca. 

7. Jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń 

nie zmienił dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej 

sytuacji Sąd Rodzinny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Posiadanie przez ucznia przedmiotów niedozwolonych (ostre narzędzia – nóż, 

żyletka itp.) 

 

1. Nauczyciel/ pracownik szkoły nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego narzędzia. 

2. Powiadamia o sytuacji wychowawcę i dyrektora. 

3. Wychowawca deponuje niebezpieczne narzędzie w gabinecie dyrektora. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do 

odbioru niedozwolonego przedmiotu. 

5. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmową uświadamiająco - 

dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicami. 

6. Wychowawca klasy stosuje wobec ucznia konsekwencje zawarte w Statucie Szkoły. 

7. Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia, nauczyciel odizolowuje 

ucznia od rówieśników, zaś dyrektor podejmuje decyzję o wezwaniu policji. 

8. Dalsze postępowanie prowadzi policja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Agresywne zachowanie wobec pracowników szkoły, naruszenie godności 

nauczyciela  

1.  Nauczyciel lub pracownik szkoły ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu 

do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności, do pedagoga szkolnego.  

2. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy wychowawca niezwłocznie powiadamia 

telefonicznie rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji. 

3.  Uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy zgodnie ze Statutem Szkoły. 

4.  Rodzice/prawni opiekunowie i uczeń w obecności wychowawcy i pedagoga 

podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy. 

5.  Jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałej 

sytuacji. 

6. W przypadku niedotrzymania postanowień kontraktu, pedagog w porozumieniu           

z dyrektorem szkoły pisemnie zgłasza sprawę do sądu rodzinnego z prośbą                     

o rozeznanie sytuacji rodzinnej ucznia i monitorowanie jego zachowania. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

7. W każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego 

zdarzenia, a osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego 

 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia podejmuje interwencję 

w celu powstrzymania działań sprawców lub sprawcy. 

2. Powiadamia wychowawcę, w przypadku nieobecności wychowawcy- pedagoga. 

3. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą, ustala karę 

zgodnie ze Statutem Szkolnym oraz sporządza odpowiednią notatkę (dokumentacja 

pedagoga). 

4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy lub sprawców. 

5. Podczas spotkania z rodzicami sprawcy ustalany jest termin i sposób naprawienia 

szkody. 

6. W przypadku stwierdzenia dużej szkody pedagog w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły podejmuje decyzje o zawiadomieniu policji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Kradzież na terenie szkoły 

 

1. Nauczyciel lub wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i świadkami 

w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

2. Po wstępnych ustaleniach, ustaleniu sprawcy, nauczyciel podejmuje działania 

zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu (z wyłączeniem 

przeszukania sprawcy lub rzeczy do niego należących). 

3. Sprawa zostaje przekazana pedagogowi, który kontynuuje wyjaśnienie okoliczności 

zdarzenia. Sporządza odpowiednią notatkę. 

4. W sytuacji ujawnienia sprawcy, wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze 

sprawcą i jego rodzicami. Podczas rozmowy przekazywane są informacje o ustalonych 

okolicznościach zdarzenia, ustalane są formy i termin zwrotu skradzionego mienia 

oraz sposób ukarania sprawcy zgodnie ze Statutem Szkoły. 

5. Następnie przeprowadzana jest rozmowa z pokrzywdzonym i jego rodzicami. 

Przekazane są ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą i jego rodzicami. 

6. W szczególnych przypadkach pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem 

podejmują decyzje o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców 

poszkodowanego i sprawcy. 

 

 

Postanowienia dodatkowe: 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty (telefony 

komórkowe, biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, pieniądze, rowery itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Agresja ucznia na lekcji, utrudnianie prowadzenia zajęć 

 

1. Nauczyciel próbuje uspokoić sytuację. 

2. Jeżeli uczeń nie reaguje na upomnienia, wpisuje uwagę do dziennika. 

3. Jeżeli sytuacja nie ulega poprawie, uczeń zostaje zabrany z lekcji przez pedagoga . 

4. Nauczyciel powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji. 

5. Uczeń zostaje powiadomiony o konieczności nadrobienia materiału. 

6. Podczas następnych zajęć nauczyciel rozlicza ucznia z realizacji zadań zleconych do 

samodzielnego wykonania. 

7. Jeśli sytuacja się powtórzy, uczeń otrzymuje naganę wychowawcy. Może mieć 

obniżoną ocenę  zachowania. 

8. Przy powtarzających się sytuacjach utrudniania prowadzenia lekcji, nauczyciel 

powiadamia dyrektora. Wychowawca zaprasza do szkoły rodziców na rozmowę z 

uczniem. Zostaje wtedy spisany kontrakt. Rodzice i uczeń zostają poinformowani        

o konsekwencjach nieprzestrzegania kontraktu przez ucznia. 

9. Wychowawca stosuje się do kar zawartych w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X.    Zgłoszenie przez ucznia sytuacji związanej z przemocą domową 

1.  W przypadku pozyskania informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie wobec 

dziecka następuje wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta – A” przez nauczyciela, który uzyskał informację na ten 

temat bądź zostało mu to zgłoszone. 

2.  Czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się  

w obecności rodzica (opiekuna prawnego). 

3.  Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

wobec dziecka są rodzice /opiekunowie prawni, działania z udziałem dziecka 

przeprowadza się w obecności najbliższej mu osoby pełnoletniej. 

4.  W przypadku, gdy takiej osoby nie ma, funkcję opiekuńczą przejmuje pracownik 

pedagogiczny szkoły. 

5.  Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, co do którego istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięty przemocą w rodzinie. 

6.  Rozmowę z uczniem, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą  

w rodzinie przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi  

i poszanowanie godności oraz zapewniających bezpieczeństwo.   

7.  Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego 

zespołu interdyscyplinarnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.                  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, następuje niezwłocznie, nie później niż  

w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. 

8.  Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u dyrektora  

szkoły. 

9.  Wszystkie działania prowadzone w ramach procedury są dokumentowane. 

10. Dalsze kroki w ramach procedury podejmowane są przez uprawnione do tego  

 podmioty. 

 

 

 

 

 



XI. Ucieczka ucznia z lekcji 

 

1. Nauczyciel sprawdza listę obecności na początku lekcji i odnotowuje nieobecności. 

2. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia, powiadamia 

wychowawcę klasy. 

3. Wychowawca telefonicznie powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów. 

4. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami, powiadamia 

dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły może powiadomić policję. 

6. Zostaje przeprowadzona rozmowa z uczniem. Nauczyciel zobowiązuje ucznia do 

zaliczenia materiału, na którym był nieobecny. 

7. Wychowawca monitoruje frekwencję ucznia i jest w stałym kontakcie z jego 

rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

8. W każdym przypadku ucieczki ucznia pedagog sporządza notatkę służbową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Uczeń wagaruje 

 

1. Niezgłoszona przez rodziców 7-dniowa nieobecność ucznia w szkole obliguje 

wychowawcę do kontaktu z rodzicami. 

2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jest zobowiązany do poinformowania 

wychowawcy o częstej absencji ucznia na jego zajęciach. 

3. Częste niepokojące nieobecności (całodniowe lub na wybranych lekcjach) obligują 

wychowawcę do podjęcia działań wychowawczych (rozmowy z uczniem, nawiązanie 

kontaktu z rodzicami, zgłoszenie do pedagoga szkolnego). 

4. Jeśli kontakt z rodzicami ucznia jest utrudniony lub wyegzekwowanie obecności 

ucznia w szkole, mimo odjętych działań, nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 

należy pisemnie wezwać rodziców i ucznia do szkoły, celem wyjaśnienia przyczyn 

nieobecności i ustalenia podejmowanych działań wychowawczych i formalnych. 

5. Wszystkie informacje i czynności proceduralne muszą być dokumentowane                  

i przechowywane w dokumentacji wychowawcy. 

6. W celu optymalnego nadzorowania absencji wychowawca jest zobowiązany do 

przestrzegania obowiązujących w szkole  terminów podliczania miesięcznej 

frekwencji klasy. 

7. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor 

szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 

egzekucyjnego, jakim jest organ prowadzący. Środkiem egzekucji administracyjnej 

obowiązku szkolnego jest grzywna. 

8. W uzasadnionych przypadkach (zagrożenie demoralizacją) szkoła przekazuje sprawę 

ucznia do Sądu Rodzinnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Uczeń dopuszcza się wymuszenia pieniędzy lub innych przedmiotów 

wartościowych 

 

1. Nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia, powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły 

oraz przekazuje pod ich opiekę sprawce czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie 

szkoły). 

2. Nauczyciel w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły może zażądać, aby uczeń 

pokazał zawartość plecaka/teczki oraz kieszeni. Pracownik szkoły nie ma prawa 

samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka/teczki ucznia. 

3. Nauczyciel zabezpiecza dowody przestępstwa, tj. przedmioty pochodzące                     

z wymuszenia. 

4. We współpracy z pedagogiem należy ustalić okoliczności czynu i ewentualnych 

świadków zdarzenia. 

5. Szkoła wzywa rodziców/ prawnych opiekunów sprawcy. Zostaje przeprowadzona 

rozmowa z uczniem w ich obecności. Z rozmowy sporządza się notatkę podpisaną 

przez wszystkich uczestników spotkania. 

6. Pedagog, wychowawca lub dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji 

rodziców pokrzywdzonego ucznia. 

7. Szkoła powiadamia policję i przekazuje jej sprawę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Używanie telefonu komórkowego podczas zajęć 

 

1. Uczeń nie może używać telefonu komórkowego podczas lekcji, uroczystości 

szkolnych i innych zajęć. 

2. Na terenie szkoły telefon komórkowy ucznia powinien być wyłączony i schowany      

w plecaku. 

3. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela – 

opiekuna w czasie imprez okolicznościowych poza terenem szkoły, jeżeli reprezentuje 

szkołę. 

4. Uczniom zabrania się korzystać ze sprzętu elektronicznego zapisującego                       

i odtwarzającego obraz i dźwięk podczas zajęć edukacyjnych, chyba że decyzję           

o konieczności ich użycia podejmie wychowawca lub nauczyciel. 

5. Po stwierdzeniu naruszenia zasad przez ucznia nauczyciel nakazuje wyłączenie 

aparatu oraz przejmuje urządzenie. 

6. Telefon jest przekazany do depozytu do sekretariatu szkoły. 

7. Uczeń ma prawo w obecności nauczyciela wyjąć z telefonu kartę pamięci oraz kartę 

SIM. 

8. Zatrzymany w depozycie telefon może być odebrany tylko przez rodzica lub 

prawnego opiekuna. 

9. W przypadku, gdy uczeń nie odda telefonu nauczycielowi mimo, że zostanie o to 

poproszony, otrzymuje karę zgodną ze Statutem Szkoły. Informowani o zdarzeniu są 

również rodzice ucznia. 

10. Wychowawca klasy obniża ocenę zachowania uczniowi, który wielokrotnie narusza 

zasady korzystania z telefonu w szkole. 

11. W wyjątkowych przypadkach w czasie trwania lekcji, rodzic/prawny opiekun może 

skontaktować się z uczniem dzwoniąc do sekretariatu szkoły. 

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i uszkodzenie telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych będących własnością ucznia. 

 

 

 

 


