
Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2017  

Dyrektora  Zespołu Szkół w Zbójnie 

z dnia 6 kwietnia 2017 r.  

w sprawie procedur postepowania nauczycieli  

Zespołu Szkół w Zbójnie  w sytuacjach kryzysowych. 

     

Procedury postepowania nauczycieli Zespołu Szkół w Zbójnie 

 w sytuacjach kryzysowych. 
 

PROCEDURA 1 

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie 

ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami 

oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, 

zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców 

zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie 

dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich 

dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub 

policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie 

dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, 

ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży 

w kompetencji tych instytucji.  

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który 

ukończył 18 lat, zostaje on skreślony z listy uczniów. 

7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który 

ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału 

w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu 
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postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

PROCEDURA 2 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie 

szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

powinien podjąć następujące kroki:  

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone 

jego życie ani zdrowie. 

3. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w 

szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go 

do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

4. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia 

będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo 

zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu 

nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na 

czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli 

uczeń nie ukończył 18 lat. 

5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 

18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, 

to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. 

nieletnich) lub sądu rodzinnego.  

6. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym 

fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

 

PROCEDURA 3 
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Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły 

substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem 

do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję 

i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

 

PROCEDURA 4 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien 

podjąć następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) 

ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość 

torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych 

przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz 

rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania 

nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa 

policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz 

zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki 

policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył 

substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

 

PROCEDURA 5 
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Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa: 

1) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) 

dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

4) powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 

5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego 

tożsamość nie jest nikomu znana, 

6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju 

na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś 

przedmiot pochodzący z kradzieży).  

 

 

PROCEDURA 6 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 

karalnego 

1) udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej 

udzielenia poprzez wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała 

obrażeń, 

2) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

3) powiadomienie rodziców ucznia, 

4) niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy 

zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, 

uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - 

tel.997 lub 112.  

 

PROCEDURA 7 

Procedura reagowania w szkole w sytuacji cyberprzemocy. 
 
1. Uczeń, który uzyskał informację o przypadku ceberprzemocy, lub sam stał 

się jej ofiarą niezwłocznie informuje o tym wychowawcę, a w przypadku jego 

nieobecności pedagoga lub dyrektora. 
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2.   Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, 

powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie 

pedagoga szkolnego i dyrektora. 

3. Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą dokonują analizy 

zdarzenia i planują dalsze postępowanie. 

4. Na wstępnym etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości 

sprawcy cyberprzemocy bierze udział nauczyciel informatyki. 

5. Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone 

i zarejestrowane. 

6. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, 

jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer 

telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się 

szkodliwe treści czy profil. 

7. Sposoby dokumentowania cyberprzemocy: 

a. Telefon komórkowy: Nie kasuj wiadomości. Zapisuj wszystkie 

wiadomości, zarówno tekstowe, jak i nagrane na pocztę głosową 

w pamięci telefonu. 

b. Komunikatory: Niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. 

Możesz również np. skopiować rozmowę, wkleić do dokumentu Word 

(lub innego edytora tekstu), zapisać i wydrukować. 

c. Strony serwisów społecznościowych, www: Aby zachować kopię 

materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze 

Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” 

w dokumencie Word. 

d. Czat: Podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować 

kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij klawisze Control 

i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie 

Word. Możesz też po prostu wydrukować interesującą cię stronę. 

e. E-mail: Wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, 

który zajmuje się ustaleniem okoliczności zajścia. Zachowanie całości 

wiadomości, a nie tylko samego tekstu jest bardziej pomocne, 

ponieważ zawiera on informacje o jej pochodzeniu. 

8. Jeśli doszło do złamania prawa, o zaistniałej sytuacji należy poinformować 

policję. 

 
 
 
PROCEDURA 8 

Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące niebezpiecznych 
kontaktów/groomingu w szkole. 

 
1. Ujawnienie przypadku uwodzenia. Informacja o niebezpiecznych 

kontaktach podejmowanych przez ucznia/uczennicę może dotrzeć do 



6 

 

nauczyciela/pedagoga z różnych źródeł. Zdarzenie może być zgłoszone 

przez osobę nawiązującą niebezpieczny kontakt, jej rodziców, świadków lub 

innych nauczycieli. 

2. Rozmowa z uczniem. Zebranie informacji na temat sytuacji uwodzenia, jego 

formy, miejsca wystąpienia, czasu trwania, sprawcy i ofiary.  

3. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 

 Poinformowanie o fakcie przemocy wychowawcę klasy, 

pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora. 

 Zabezpieczenie dostępnych dowodów i zebranie informacji na temat 

zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, jego formy, częstotliwości 

i miejsca wystąpienia (niezależnie od okoliczności zdarzenia 

i znalezionych dowodów, osoby te powinny być poinformowane o tym, 

co miało miejsce). 

 Ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy i ofiary 

zdarzenia. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia/uczennicy o zdarzeniu i zapoznanie, 

w miarę możliwości, z materiałem dowodowym; podjęcie współpracy 

z rodzicami w celu udzielenia wsparcia dziecku. 

5. Zapewnienie na terenie szkoły wsparcia psychologicznego krzywdzonemu 

dziecku bądź polecenie specjalistycznej placówki. 

6. Wsparcie informacyjne. W celu uzyskania porady dotyczącej możliwości 

dalszych działań w stosunku do sytuacji uwodzenia dziecka w sieci, 

informacji dotyczącej zabezpieczania dowodów, wskazówek dotyczących 

bezpośredniej pomocy specjalistycznej, zachęcamy do kontaktu 

z zespołem pomocy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa online 

Helpline.org.pl. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży, rodziców, jak 

i profesjonalistów. Kontakt możliwy jest pod bezpłatnym numerem telefonu 

800 100 100 oraz przez czat, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-

18.00, jak również poprzez formularz: Zadaj nam pytanie na stronie 

www.helpline.org.pl i e-mail: helpline@helpline.org.pl. 

7. Podjęcie interwencji prawnej. Interwencja prawna przeprowadzona przez 

szkołę możliwa jest w przypadku naruszenia prawa: 

 naruszenie wizerunku (publikowanie wizerunku nagiej osoby 

małoletniej – rozpowszechnienie pornografii z udziałem małoletniego) 

– art. 202 § 3 kk, w przypadku groomingu interwencja jest możliwa na 

podstawie art. 200a kk. W sytuacji podejrzenia groomingu zaleca się 

konsultację z organami ścigania i ewentualne zawiadomienie 

dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa. 

8. Dokumentacja zgłoszenia (opis sytuacji – okoliczności, dowody, osoby 

biorące udział w zdarzeniu, podjęte działania; ustalenia z poszczególnymi 

uczniami). 
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9. Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego 

rodzicami, upewnienie się, czy nie jest potrzebne udzielenie dalszego 

wsparcia). 

 
 
PROCEDURA 9 

Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące nadużywania Internetu. 
 
1. Ujawnienie przypadku nadużywania Internetu. Informacja o  nadmiernym 

korzystaniu z sieci lub komputera może dotrzeć do nauczyciela/pedagoga 

z różnych źródeł: może być zgłoszona przez ucznia, rodziców, innych 

nauczycieli. 

2. Rozmowa z uczniem. Zebranie informacji na temat podejrzeń 

o nadużywaniu Internetu, jego formy oraz częstotliwości. 

3. Kontakt z rodzicami. Poinformowanie opiekunów o obserwacjach 

dotyczących dziecka. 

4. Zapewnienie wsparcia psychologicznego dziecku na terenie szkoły bądź 

polecenie specjalistycznej placówki. 

5. Wsparcie informacyjne dotyczące możliwości dalszych działań w sytuacji 

nadużywania Internetu, informacje dotyczące bezpośredniej pomocy 

specjalistycznej. Przekazanie kontaktu do zespołu pomocy w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa online Helpline.org.pl. Kontakt z zespołem jest 

możliwy pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100 oraz poprzez czat, 

od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00, jak również poprzez 

formularz: Zadaj nam pytanie na stronie www.helpline.org.pl i e-mail: 

helpline@helpline.org.pl. 

6. Podjęcie interwencji prawnej. Większość sytuacji związanych 

z nadużywaniem Internetu bądź komputera nie wymaga powiadamiania 

sądu rodzinnego. Zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego jest jednak 

wskazane: 

7.  jeśli rodzice dziecka odmawiają współpracy i nie kontaktują się ze szkołą, 

a uczeń nie zaprzestaje działań, które są dla niego krzywdzące i skutkują 

niewywiązywaniem się z obowiązku szkolnego. W takiej sytuacji dyrektor 

szkoły powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie 

odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu z nieletnimi. 

8. Dokumentacja zgłoszenia (opis podjętych przez szkołę działań, np. kontakt 

z rodzicami, rozmowa z uczniem, zaproponowanie pomocy psychologicznej 

poza szkołą). 

9. Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego 

rodzicami, upewnienie się, czy nie jest np. potrzebne dalsze wsparcie; 

sprawdzanie, jak realizuje obowiązek szkolny, czy bierze udział we 

wszystkich zajęciach). 
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PROCEDURA 10 

Procedura reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści 
w szkole. 

 
1. Ujawnienie przypadku pojawienia się szkodliwych treści w szkole. 

Informacja o kontakcie uczniów ze szkodliwymi treściami może dotrzeć do 

nauczyciela/pedagoga z różnych źródeł: od samych uczniów, ich rodziców 

lub innych nauczycieli. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia.  

 Poinformowanie o fakcie rozpowszechniania szkodliwych treści 

wychowawcy klasy, pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora.  

 Zabezpieczenie dowodów. Zebranie informacji na temat szkodliwych 

treści, miejsca ich wystąpienia oraz ewentualnych sprawców. 

Wydrukowanie i zapisanie w formie zrzutów ekranu wszystkich 

dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci; 

zachowanie SMS-ów. Jeśli treści są nielegalne, nieodpowiednio 

zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej strony – kontakt 

z administratorem strony.  

 Ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy zdarzenia 

(osoby, która rozpowszechniała szkodliwe treści), ustalenie, kim są 

świadkowie zdarzenia. Klasyfikacja szkodliwych treści: 

pornograficzne promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc; 

promujące zachowania antyspołeczne lub autodestrukcyjne; 

psychomanipulacja. 

 Współpraca z pracownikiem/nauczycielem zarządzającym dostępem 

do sieci w szkole. Pomoc w zabezpieczeniu dowodów, konfiguracji 

zabezpieczeń sieci szkolnej blokujących dostęp do szkodliwych 

materiałów. 

3. Diagnoza potrzeb i działania wobec uczniów zaangażowanych 

w rozpowszechnianie szkodliwych treści (edukacja, warsztaty 

z grupą/klasą lub rozmowa na temat treści, jeżeli np. mają negatywny 

wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i są np. psychomanipulacją). 

4. Zdecydowany komunikat ze strony szkoły, że takie materiały nie są 

w szkole akceptowane.  

5. Działania wobec sprawcy i osób uczestniczących. Ustalenie okoliczności 

zdarzenia; rozmowa/spotkanie uczniów z nauczycielem/pedagogiem na 

temat przesyłanych treści (jakie emocje budzi prezentowany materiał, do 

jakich działań ich zachęca i jak wpływa na wyobrażenia na temat 

otaczającego świata); omówienie konsekwencji zdarzenia dla osób 

mających kontakt ze szkodliwymi treściami – w tym też konsekwencji 

wynikających ze złamania regulaminu szkoły. 
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6. Rozmowa z uczestnikami zdarzenia (z każdym osobno). Jeżeli szkodliwe 

treści rozpowszechnia grupa uczniów, działania interwencyjne warto zacząć 

od lidera grupy. 

7. Powiadomienie rodziców uczniów o wydarzeniu i zapoznanie, w miarę 

możliwości, z materiałem dowodowym. Poinformowanie rodziców 

o działaniach podjętych przez szkołę wobec ucznia i podjęcie współpracy 

z rodzicami w celu rozwiązania problemu. 

8. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestnikom 

zdarzenia. 

9. Wsparcie informacyjne dotyczące możliwych działań wobec szkodliwych 

treści, informacja dotycząca formy ich zgłaszania do Dyżurnet. pl (punkt 

kontaktowy zajmujący się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie), 

zabezpieczania dowodów. 

10. Podjęcie interwencji prawnej. Interwencja prawna przeprowadzona przez 

szkołę możliwa jest w przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania: 

 pornografii z udziałem małoletniego – art. 202 § 3 kk 

 treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój 

państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic 

narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych – art. 256 

i art. 257 kk.  

Inne formy interwencji: 

 kontakt z administratorem/moderatorem w sytuacji, gdy treści są 

nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne 

z regulaminem danej strony. 

11. Dokumentacja zgłoszenia. 

 
 
PROCEDURA 11 

Procedura postępowania, gdy uczeń zgłasza problemy zdrowotne. 
1) Uczeń zostaje odprowadzony przez koleżankę/kolegę do sekretariatu 

szkolnego lub gabinetu pedagoga. 
2) Sekretarka lub pedagog telefonicznie informuje rodziców ucznia 

o problemach zdrowotnych ich dziecka i prosi o odebranie ucznia ze szkoły. 
3) Uczeń oczekuje na rodziców w sekretariacie lub gabinecie pedagoga. 
4) Nauczyciel, który uzyskał od ucznia informacje o jego problemach 

zdrowotnych, lub sam zauważył problemy zdrowotne ucznia, może 
zastosować inną procedurę poinformowania jego rodziców o zaistniałej 
sytuacji, jeżeli uzna, że będzie ona efektywniejsza od wskazanej 
w punktach 1 – 3.    

5) Gdy uczeń uległ wypadkowi zawiadamia się pogotowie oraz rodziców 
ucznia, udzielając mu jednocześnie pierwszej pomocy. 

PROCEDURA 12 

Procedura postępowania gdy w szkole pojawi się rodzic, który chce 
rozmawiać z uczniem, który nie jest jego dzieckiem. 
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1) Nauczyciel zatrzymuje rodzica i informuje go, że jego rozmowa z uczniem, 
który nie jest jego dzieckiem, jest możliwa jedynie w obecności rodzica 
tegoż ucznia i kieruje rodzica do wychowawcy ucznia, z którym rodzic chce 
rozmawiać. 

2) Wychowawca pyta rodzica o powód jego rozmowy z uczniem, a następnie 
organizuje spotkanie rodzica ze wskazanym przez niego uczniem 
w obecności jego rodzica, jeżeli sprawa dotyczy sytuacji zaistniałej 
w szkole. Jeżeli sprawa nie dotyczy funkcjonowania ucznia w szkole, 
wychowawca prosi rodzica o skontaktowanie się z rodzicem ucznia, 
z którym ten chciał rozmawiać, poza terenem szkoły.  

3) Rodzic zostaje poproszony o opuszczenie szkoły, jeżeli nie chce opuścić 
szkoły, o fakcie tym informuje się dyrektora. 

4) Dyrektor prosi rodzica o opuszczenie szkoły. Jeżeli rodzic nie zastosuje się 
do polecenia dyrektora, dyrektor wzywa policję.     

 
 
PROCEDURA 13 

Procedura postępowania gdy uczeń pali lub posiada papierosy. 
1) Nauczyciel informuje wychowawcę i dyrektora. 

2) Uczeń otrzymuje naganę dyrektora skutkującą w przypadku punktowej 

oceny zachowania 50 punktami ujemnymi. 

3) Wychowawca pisemnie informuje rodziców o zaistniałej sytuacji 

i otrzymanej przez ucznia naganie dyrektora. 

4) W przypadku powtórzenia się  sytuacji w danym roku szkolnym, punkty 1-3 

stosuje się odpowiednio, a uczeń nie może otrzymać wyższej 

końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania od nieodpowiedniej, bez 

względu na uzyskaną liczbę uwag i punktów za zachowanie. 

5) Jeżeli sytuacja powtórzy się po raz trzeci w danym roku szkolnym, dyrektor 

informuje o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny. 

 

 

 


