
 

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 

       W  

 ZESPOLE  KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOLBUDACH 

 

      

     SPIS TREŚCI 

 

 

     DZIAŁ I 

 
 

1.  Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów 
 (bójka, pobicie). 

 

1.1. Procedury postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy). 

 

1.2. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji 

  stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych. 

 

1.3. Procedura postępowania w przypadku występowania w szkole aktu lub aktów agresji 

   i przemocy, w tym cyberprzemocy. 
 
2. Procedura postępowania w przypadku popełnienia czynu karalnego. 
 
3. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia - ofiary czynu karalnego. 
 
4. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacjach innych zachowań uczniów, którzy 
  zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób. 
 

5. Procedura postępowania, gdy pojawiają się przesłanki mogące świadczyć o  krzywdzeniu 
  dziecka przez pracownika. 
 
5.1  Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań  nauczycieli i/lub 

  pracowników szkoły wobec uczniów. 

 

6. Procedura postępowania w przypadku zaniedbania uczniów przez rodziców/prawnych 

  opiekunów pod względem zdrowotnym oraz zapewnienia podstawowych potrzeb 

  życiowych. 
 
7. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne na terenie 
 szkoły. 
 
8. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagająceg interwencji 
 lekarza. 
 
9. Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole. 
 
10. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 

  uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. 



 

11. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania 

  pornografii w szkole przez ucznia. 
 
12. Procedura postępowania w przypadku uzyskania przez nauczyciela informacji, że uczeń 

  używa alkoholu lub innych środków odurzających, uprawia nierząd bąd przejawia inne 

  zachowania świadczące  o demoralizacji. 
 
13. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 

  seksualnych uczniów w szkole. 
 
14. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przedmiotówniebezpiecznych na terenie 

  szkoły. 
 
15. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem 

 alkoholu lub innych środków odurzających. 
 
16. Procedura postępowania w sytuacji obecności osoby dorosłej będącej pod wpływem 

 alkoholu lub innych środków odurzających  na terenie szkoły. 
 
17. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 

  substancje przypominające narkotyk  lub znalezienia takiej substancji. 
 
18. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu lub e-papierosa 

  przez ucznia. 
 
19. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy wśród uczniów. 
 
20. Procedura postępowania związana z nawiązywaniem niebezpiecznych kontaktów 

              w Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią. 
 
21.  Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku ucznia. 
 
22. Procedury postępowania dotyczące zamachu samobójczego. 
 
23. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy. 
 
24. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela 

 lub pracownika szkoły. 
 
25.  Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej 
  własności. 
 
26. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły. 
 
27. Procedura postępowania w sytuacji częstego opuszczania godzin lekcyjnych bez 

  usprawiedliwienia oraz nierealizowania obowiązku szkolnego. 
 
28. Procedura kontaktu nauczycieli z rodzicami. 
 



 

29. Procedura wewnętrznej komunikacji w sprawach dydaktyczno – wychowawczych. 
 
30. Procedura zwalniania ucznia z zajęć. 
 
31. Procedura postępowania w przypadku podejrzenie, że uczeń jest ofiarą  przemocy 
  w rodzinie. 
 
32. Procedura postępowania w przypadku dziecka nieodebranego przez rodziców 
 po zajęciach szkolnych. 
 

33. Procedura postępowania w przypadku kryzysu pomiędzy nauczycielami. 
 
34. Procedura postępowania w przypadku informacji o podłożeniu w szkole bomby lub 
 ujawnienia przedmiotu niewiadomego pochodzenia. 
 
35. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. 
 
36. Procedura w przypadku rozpylenia w szkole niebezpiecznej substancji. 
 
37. Procedura postępowania w razie niewłaściwego użycia gaśnicy proszkowej. 
 
38. Procedura postępowania w przypadku wybuchu petardy na terenie szkoły. 
 
39. Procedura postępowania w przypadku obecności zwierząt bez opieki właściciela na 
 terenie szkoły. 
 
40. Procedura postępowania w przypadku bezzasadnie przebywającej osoby trzeciej na 
 terenie szkoły lub osoby zachowującej się niewłaściwie na terenie szkoły. 
 
41. Procedura postępowania w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub 
 wypadku nauczyciela. 
 
42. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą lub świerzbem. 
 
43.  Procedura zapewniania ochrony zwyczajnej pracy szkoły  w wypadku nadzwyczajnego 
  zainteresowania mediów lub organów ścigania osobami ze szkoły. 
 

44. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     DZIAŁ II 
 
 PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM 
 
1. Dziecko z astmą. 
 
2. Dziecko z cukrzycą. 
 
3. Dziecko z padaczką. 
 
4. Dziecko z ADHD, czyli  zespołem hiperkinetycznym. 
 
5. Dziecko z zaburzeniami lekowymi. 
 
6. Procedura podawania uczniom leków na terenie szkoły. 
 
7. Procedura podawania leków dzieciom przez nauczycieli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

• przemocy, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawierają z 

nim umowę dotycząca poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypad   

ku braku poprawy. 

• Pedagog/ psycholog szkolny udziela pomocy terapeutycznej ofierze przemocy. 

• Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę lub naganę 

wpisaną przez wychowawcę, zgodnie z regulaminem kar i nagród obowiązującym w 

szkole.  

• Wychowawca we współpracy z pedagogiem (psychologiem) pomaga rodzicom          w 

doborze metod wychowawczych. 

• W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego ucznia, 

pedagog lub wychowawca klasy wskazuje rodzicom potrzebę przeprowadzenia 

specjalistycznych badań psychologicznych, psychiatrycznych lub in  nych w celu 

uzyskania wskazówek dotyczących oddziaływań wychowawczych wobec ucznia. 

• W przypadku braku współpracy rodziców/opiekunów prawnych ucznia ze szkołą (np. 

nie stawianie się na spotkania, odmowa badania w poradni specjalistycznej, zatajanie 

wyników badania w poradni) lub braku poprawy                  w zachowaniu następuje 

pisemne skierowanie sprawy przez dyrektora na policję lub do sądu rodzinnego. 

 

1.1  Procedury postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy) 

 

1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest 

natychmiast zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną. 

2. Rozmowa nauczyciela/wychowawcy klasy z uczniem w celu wyjaśnienia powodu  

agresji oraz uświadomienie uczniowi skutków takiego zachowania. 

3. Wpisanie uwagi do dziennika. 

 4. Powiadomienie wychowawcy, który przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą                

w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. 

 W przypadku braku poprawy: 

 1. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem. 

 2. Powiadomienie rodziców. 

 3. Skierowanie ucznia na rozmowę z pedagogiem. 

 4. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu używa wulgaryzmów, przeprowadzona zostaje 



 

rozmowa z dyrektorem i pedagogiem w obecności rodziców. 

 5. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę możliwych środków 

oddziaływań, uczeń otrzymuje naganę dyrektora, można wnioskować                                  o 

przeniesienie do innej klasy. 

 6. Kolejnym etapem jest powiadomienie policji. 

 7. W przypadku agresji słownej skierowanej do  nauczyciela lub innych pracowników 

szkoły, w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu dyrektor 

podejmuje działanie zgodnie z art. 63 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 28 stycznia 1982 r. 

„Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych  w ustawie z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodek s karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm).” 

Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować                w obronie 

nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

 

1.2 Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji 

stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych. 

 

 1. Podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez 

rozmowę z uczniem. 

 2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy 

lub dyżurnego ucznia zawiadamia pedagoga/psychologa/wicedyrektora/ innego nauczyciela o 

zaistniałej sytuacji. 

 3. Zabranie ucznia  lekcji przez innego pracownika – nauczyciela szkoły. Zaprowadzenie do 

gabinetu pedagoga lub psychologa szkolnego. W przypadku braku takiej możliwości zapewnienie 

bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez wyprowadzenie ich z klasy np. do świetlicy lub 

czytelni. 

 5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji. 

 6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna, 

pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie rodziców 

ucznia  i Policji lub pogotowia ratunkowego. 

 7. Po jednorazowym agresywnym zachowaniu rodzic/ prawny opiekun podpisuje zgodę 

na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu i /lub 

zdrowiu jego i innych uczniów. 

 8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji/ Pogotowia ratunkowego                                

w przypadku pojawienia się zachowań agresywnych. 



 

 9. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga/ psychologa 

w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka. 

 10. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku 

efektywnej współpracy z rodzicami,  szkoła kieruje wniosek do sądu rodzinnego. 

 

 

1.3  Procedura postępowania w przypadku występowania w szkole aktu lub aktów agresji   i 

przemocy, w tym cyberprzemocy. 

 

• Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie 

go bez świadków, i w razie potrzeby prowadzi do pielęgniarki szkolnej. Klasę  pozostawia pod 

opieką innego nauczyciela (klasę integracyjną pod opieką nauczyciela wspomagającego). 

• Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy lub/i 

dyrektora/wicedyrektora szkoły i niezwłocznie wraca na zajęcia. 

• Wychowawca informuje o zdarzeniu pedagoga/psychologa lub/i dyrektora/wicedyrektora 

szkoły, o ile nie zrobił tego nauczyciel. 

• Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i/lub życia, dyrektor/wicedyrektor lub 

pedagog/psycholog wzywa lekarza. 

• Jeżeli akt agresji/przemocy ma znamiona przestępstwa lub czynu karalnego, dyrektor/ 

wicedyrektor wzywa Policję i następnie wdrażana jest procedura przewidziana dla takiej 

sytuacji. 

• Jeśli akt agresji/przemocy nie ma powyższego charakteru, wychowawca klasy lub/i 

psycholog/pedagog przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym                                                                                                          

(gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość), dbając  

o dyskrecję, oraz rozmawiają ze sprawcą/sprawcami oraz ewentualnymi świadkami. 

• Wychowawca klasy lub pedagog/psycholog zawiadamia lub/i wzywa do szkoły rodziców 

(opiekunów prawnych) pokrzywdzonego i sprawcy. 

• Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ustala się działania wobec sprawcy 

(takie jak: rozmowy z wychowawcą i pedagogiem, terapia psychologiczna, monitoring 



 

zachowania prowadzony przez wychowawcę i zespół klasowy, kary rodzicielskie i statutowe. 

• Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nieletniego sprawcy nie współpracują ze szkołą lub podjęte 

działania są nieskuteczne, a akty agresji/przemocy są częste, dyrektor zawiadamia Policję 

(sekcję do spraw nieletnich) lub/i sąd rodzinny dla spraw nieletnich. 

• Gdy sprawca uporczywych aktów agresji jest pełnoletni, poszkodowani nie chcą składać 

wniosków o ściganie, a szkoła wyczerpała wszelkie środki wychowawcze                                       i 

dyscyplinujące, sprawca zostaje skreślony z listy uczniów w sposób przewidziany                    w 

statucie szkoły. 

• W przypadku gdy sprawca agresji/przemocy jest nieznany, dyrektor/wicedyrektor po 

rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/rodzica (opiekuna prawnego) ucznia 

poszkodowanego o możliwości zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję. 

2. Procedura postępowania w przypadku popełnienia czynu karalnego. 

Jest taka sama jak procedura postępowania w przypadku wystąpienia w szkole zjawiska 
agresji lub przemocy stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

3. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia - ofiary czynu karalnego. 

1. Nauczyciel bądź inny dorosły świadek zdarzenia udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
jeśli ofiara doznała poważniejszych obrażeń. W razie potrzeby wzywa pomoc (najbliżej znajdującą 
się osobę dorosłą, innego nauczyciela, pielęgniarkę szkolną, pedagoga, pogotowie). 

2. Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły (wicedyrektora lub dyrektora)                                          i 
przekazuje ucznia pod opiekę osoby wyznaczonej przez dyrekcję (pedagoga, psychologa, 
wychowawcy lub innej). 

3. Osoba, która przejmuje opiekę nad uczniem lub inna, wyznaczona przez dyrekcję, powiadamia 
rodziców /prawnych opiekunów ucznia. 

4. Dyrekcja szkoły, niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów zdarzenia/przestępstwa, ustalenie okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia. Nauczyciel z zaistniałej sytuacji, której był świadkiem 

sporządza notatkę, którą przekazuje dyrekcji szkoły. Wychowawca                       w porozumieniu 

z dyrekcją podejmuje działania zgodnie z zapisem w statucie szkoły                       i informuje o nich 

rodziców i ucznia. 



 

4. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacjach innych zachowań uczniów, którzy 
zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób. 

1. W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających 

jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób (autoagresja, wyrażanie gróźb pod 

adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, środków pirotechnicznych, itp.) nauczyciel 

niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca informuje pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę dotyczącą 

zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go 

rodzicom. 

3. Wychowawca wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły. Wspólnie                                z 

pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami, która powinna zakończyć się ustaleniem 

dalszego postępowania z uczniem. 

4. Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia Policję, natomiast 

jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego demoralizację, szkoła 

przekazuje odpowiednią informację do sądu rodzinnego. 

 5.  Procedura postępowania, gdy pojawiają się przesłanki mogące świadczyć              o 
krzywdzeniu dziecka przez pracownika . 

1.Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika szkoły jest 
zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły, lub/i pedagoga szkolnego   

2. Dyrektor rozpoznaje sytuację osobiście lub na jego polecenie pedagog prowadzi rozmowę 
wyjaśniającą z uczniem i ewentualnymi świadkami zdarzenia. Z rozmowy sporządzona zostaje 
notatka służbowa. 

3. Dyrektor lub/i na jego polecenie pedagog rozmawia o zauważonej sytuacji                               z 
rodzicami pokrzywdzonego dziecka. 

4. Dyrektor w obecności drugiej osoby (wicedyrektor, pedagog) szkoły prowadzi rozmowę z 
pracownikiem szkoły podejrzanym o krzywdzenie dziecka, której celem jest wyjaśnienie 
zaistniałej sytuacji. Z rozmowy zostaje sporządzona notatka służbowa. 

5. Dyrektor rozstrzyga problem i podejmuje stosowne kroki nie wyłączając działań 
dyscyplinarnych. 

6. W sytuacjach, których charakter regulowany jest przepisami prawa cywilnego                  i 
karnego, dyrektor powiadamia stosowne organy. 

 5.1 Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań 



 

  nauczycieli i/lub pracowników szkoły wobec uczniów 

 

1. Na wniosek ucznia, pracownika szkoły lub rodziców, dyrektor przeprowadza niezwłocznie 

postępowanie wyjaśniające z udziałem obu stron konfliktu. 

2. W przypadku potwierdzenia się zarzutów wobec pracownika szkoły dyrektor podejmuje działania 

dyscyplinarne przewidziane w Regulaminie Pracy, Kodeksie Pracy lub Karcie Nauczyciela. 

 

 

6. Procedura postępowania w przypadku zaniedbania uczniów przez rodziców/prawnych 

opiekunów pod względem zdrowotnym oraz zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. 

 

1. Nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny zgłasza wychowawcy klasy swoje spostrzeżenia 
odnośnie zaniedbań danego ucznia.   

2. Wychowawca, jeśli zaistnieje taka konieczność, wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do 
szkoły. Odnotowuje fakt rozmowy w dzienniku lekcyjnym, sporządza notatkę, zalecając 
konieczne działania celem poprawy sytuacji danego dziecka, co rodzice (prawni opiekunowie) 
potwierdzają podpisem. 

3. W przypadku braku wypełniania zaleceń wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego. 

4. Pedagog w porozumieniu z dyrekcją szkoły ponownie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia do szkoły. Wskazuje możliwość lub konieczność pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, diagnozy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, u lekarza specjalisty lub w innej 
tego typu instytucji. Sporządza notatkę z odbytej rozmowy. 

5. Przy braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia dyrekcja szkoły w 
porozumieniu z pedagogiem, w zależności od sytuacji, powiadamia instytucje wspierające 
rodzinę: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu 
Rejonowego i inne. 

7. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń przejawia problemy zdrowotne na 
terenie szkoły. 

1. Uczeń problem zdrowotny zgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły.   

2. W miarę możliwości zostaje na terenie szkoły udzielona pierwsza pomoc. 

3. Dyrekcja szkoły lub wyznaczona przez nią osoba powiadamia rodzica (prawnego opiekuna) o 
zaistniałej sytuacji, który w razie konieczności odbiera dziecko ze szkoły. 

4.W sytuacjach zagrożenia życia dziecka dorosły świadek zdarzenia niezwłocznie wzywa 



 

pogotowie. 

5. O zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować dyrekcję szkoły. 

6. Zwolnienie dziecka z zajęć odbywa się na podstawie wcześniejszego kontaktu telefonicznego i 
zgody opiekuna prawnego. 

 

Potwierdzenie odbioru dziecka 

Ja ………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko osoby odbierającej) 

Legitymującego się dowodem tożsamości nr  

……………………………………………………………………........................................................ 

Odbieram ze szkoły dziecko  

………………………………………………………………………………........................................ 

(imię i nazwisko dziecka) 

w dniu ………………………………………………………………………………………………………… 

i ponoszę za dziecko odpowiedzialność. 

(data i czytelny podpis osoby odbierającej)                                                                        INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: 

administratorem podanych danych jest  Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach , ul. J. 

Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy, 



 

• celem przetwarzania Pani/Pana danych jest prowadzenie dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, a podstawą prawną przetwarzania jest 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 

sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji; 

• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją 
niepodania danych jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa; 

• podane dane będą przechowywane do końca bieżącego roku szkolnego; 

• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; 

• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO. 

 

8.  Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego 
interwencji lekarza. 

1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, należy 
wezwać pogotowie ratunkowe. 

2. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzieleniu pomocy 
przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

3. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz 
inspektora BHP. 

4. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która bada 
przyczyny zdarzenia. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające 
zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 

5. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady 
pedagogicznej. 

9.   Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole. 

 

Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub 
śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły, na terenie szkoły lub poza 
jej terenem (w trakcie wycieczki lub wyjścia pod opieką nauczycieli). 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu: 

• Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,                        

a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

• W sytuacji wypadku ucznia, nauczyciel przerywa lekcję, wyprowadzając uczniów                     z 



 

miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia, może stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. 

• Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o sytuacji. 

 

2. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia: 

 

• W każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: dyrektora szkoły, wychowawcę, rodziców 

(opiekunów) poszkodowanego, społecznego inspektora BHP,  

w zależności od rangi zdarzenia również organ prowadzący szkołę. 

• O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora  i 

kuratora oświaty. 

• W  wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie 

Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony 

przez niego pracownik szkoły. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku 

zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych ucznia  o 

wypadku.  

• Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim: potrzebę wezwania 

pogotowia ratunkowego lub potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica  

i godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia.  

• Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również  

w dzienniku zajęć.  

• W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe.  

• W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu należy zapewnić 

uczniowi opiekę w drodze do szpitala. Dyrektor wyznacza nauczyciela, który     opiekuje się 

uczniem w drodze do szpitala. 

• Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub 

urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu 

dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.  

• Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i za nie 

odpowiada.  

• Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce 

wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.  

• Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać 



 

dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.  

 

3. Zespół powypadkowy 

• Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy.  

• Przewodniczącym zespołu jest pracownik odpowiedzialny za BHP w szkole,  

a jeżeli nie ma go w składzie zespołu, przewodniczącego zespołu spośród pracowników 

szkoły wyznacza dyrektor, który automatycznie wchodzi w skład zespołu.  

 

4. Postępowanie powypadkowe zespołu : 

Zespół powypadkowy: 

• Przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową  

 

• Rozmawia z uczniem (w obecności rodzica lub wychowawcy /pedagoga /psychologa 

szkolnego) i sporządza protokół przesłuchania 

• Rozmawia ze świadkami wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami 

są uczniowie - przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub 

pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności 

ucznia - świadka i jego rodziców  

• Uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał                         

w czasie, gdy zdarzył się wypadek  

• Uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku  

• Sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania 

zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz 

dyrektor szkoły. 

• Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią 

uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu                        

w wyznaczonym terminie.  

• W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.  

• Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.  

• Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez 

rodziców ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za 

zakończone. 

• Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach dla: poszkodowanego, 

szkoły, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia oraz dla 

organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).  

• Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania 



 

powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego i rodziców (opiekunów) 

poszkodowanego .  

• Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się                        

z materiałami postępowania powypadkowego. 

 

5. Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego 

• W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono 

protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy 

odbieraniu protokołu).  

• Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu na piśmie.  

• Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków 

dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych 

ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym 

• Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę 

• Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu 

zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności 

dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania 

powypadkowego.  

 

Dokumentacja 

• Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. 

• Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, 

informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do 

zapobiegania analogicznym wypadkom. 

 

 

10. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie 
uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym. 

1. W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie 
ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolonew udzielaniu pomocy przedmedycznej 
podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

2. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel lub inny pracownik 
szkoły będący na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsca zdarzenia                               i natychmiast 
wzywa dyrektora szkoły. 



 

3. W obu przypadkach dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o zdarzeniu rodziców 
(opiekunów prawnych), w razie zgonu Policję, organ prowadzący oraz organ nadzoru 
pedagogicznego (Kuratorium). 

4. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne 
ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. 

5. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny 
zajścia. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec 
powstaniu podobnych zdarzeń. 

6. Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady 
pedagogicznej. 

 

11. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania 
pornografii w szkole przez ucznia. 

1. W przypadku pozyskania informacji o rozpowszechnianiu przez ucznia pornografii                                   
w Internecie, należy bezzwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor przekazuje informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom szkoły. 

3. Wychowawcy klas i pedagog powinni podjąć działania profilaktyczne wśród dzieci                    w 
celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upowszechnianie materiałów o treści 
pornograficznej oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań.   

4. Dyrektor wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał 
materiały pornograficzne. 

5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia sprawcy na temat 
zdarzenia, zobowiązując ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,                      a rodziców 
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

6. W sytuacjach uzasadnionych dyrektor powiadamia Policję o zaistniałej sytuacji. 

 

  

12.  Procedura postępowania w przypadku uzyskania przez nauczyciela informacji, że uczeń 

używa alkoholu lub innych środków odurzających, uprawia nierząd bąd przejawia inne 

zachowania świadczące  o demoralizacji. 

1.Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o zaistniałych faktach pedagoga/psychologa szkolnego 

i dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

3. Wychowawca lub pedagog/psycholog lub dyrektor/wicedyrektor wzywa do szkoły 



 

rodziców/rodzica (prawnego opiekuna) ucznia i przekazuje uzyskaną informację.  

4. Wychowawca lub/i pedagog/psycholog lub/i dyrektor/wicedyrektor 

przeprowadza/przeprowadzają rozmowę z rodzicami i uczniem (można zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym). 

5. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nieletniego ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się 

do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji, dyrektor 

szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub/i Policję (specjalistę ds. 

nieletnich). 

6. Gdy rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ale są nieskuteczni,  

i gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (takie jak 

rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, skierowanie na 

terapię itp.), a ich zastosowanie wobec nieletniego nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub/i policję (dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji, co nie zwalnia szkoły z prowadzenia nadal działań wychowawczych). 

7. Gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych,                                        

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły skreśla pełnoletniego 

ucznia  z listy uczniów w sposób przewidziany w statucie szkoły. 

UWAGA! 

W przypadku uzyskania informacji, że nieletni uprawia nierząd, dyrektor szkoły obligatoryjnie wzywa 

Policję. Prostytuowanie się w Polsce nie jest karane, jednakże karalne są związane                 z nim 

określone kategorie przestępstw.  

W przypadku uzyskania informacji o nieletnim będącym pod wpływem alkoholu nauczyciel powinien 

rozpatrywać ten problem nie tylko w aspekcie demoralizacji nieletniego czy naruszania regulaminu 

szkolnego, lecz także pod kątem przestępstw związanych ze sprzedażą alkoholu nieletniemu. 

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń narkotyzuje się, albo podejrzenia, że jest pod wpływem 

środków odurzających, nauczyciel powinien powiadomić specjalistę ds. nieletnich lub 

dzielnicowego, którzy w ramach zadań wynikających z rozpoznania osób nieletnich zagrożonych 

demoralizacją podejmą działania zmierzające do rozpoznania i zwalczania tego zjawiska w 

środowisku lokalnym. 

 



 

 

 

 

 

 

 

13. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań 

seksualnych uczniów w szkole. 

 

1. W przypadku podejrzenia wystąpienia niepokojących zachowań o czynnościach seksualnych, 

należy: 

• Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien powiadomić wychowawcę klasy                                

lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych 

uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i 

podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.  

• O zaistniałym zdarzeniu nauczyciel informuje rodziców ucznia, zobowiązując ich 

jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim  

 

2. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach 

seksualnych: 

• Konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, 

które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy 

brali czynny udział w tego typu zachowaniach  

• Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem 

podejmującym niepokojące zachowania  oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców 

ucznia , zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim  

• Wychowawca może wezwać rodziców lub opiekunów prawnych ucznia do szkoły 

 i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne 

postępowanie z dzieckiem.  

 

3. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w 

szkole: 

• Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny 

ds. Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich 

 

4. Gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa 

 (np. gwałtu): 

• Pedagog lub psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim 

powiadomieniu o zajściu rodziców lub opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą 



 

jednostkę Policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami.  

• Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.  

• 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 karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.  

 

14. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przedmiotów niebezpiecznych                  
na terenie szkoły. 

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania 
przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma taki obowiązek, w przypadku dalszej 
odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego;  w przypadku, gdy 
użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia 
natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły, która zawiadamia Policję). 

2. W każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy i dyrekcji szkoły, także kuratora 
sądowego (jeżeli uczeń jest pod jego opieką). 

3. Obniżenie oceny zachowania zgodnie z kryteriami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

15. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających. 

1. Powiadomienie wychowawcy oddziału oraz dyrekcji a także pielęgniarki szkolnej. 

2. Odizolowanie ucznia od reszty uczniów, lecz nie pozostawienie go samego- opiekę sprawuje 
pedagog szkolny lub inny pracownik szkoły. 

3. Wezwanie rodziców. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności 
skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, zawiadomienie najbliższej jednostki 
policji. 

4. Wezwanie lekarza, który podejmie decyzję o skierowaniu ucznia do domu lub placówki służby 
zdrowia lub przekazania ucznia do dyspozycji Policji                                                             -  w 
porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

5. Przeprowadzenie (późniejsze)  rozmów z rodzicami w obecności ucznia                                               i 
pedagoga szkolnego - zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania, podjęcie 
ewentualnych działań terapeutycznych. 

6. Obniżenie oceny zachowania zgodnie z kryteriami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

7. W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjne powiadomienie policji i sądu 
rodzinnego. 



 

 

 

16.  Procedura postępowania w sytuacji obecności osoby dorosłej będącej pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających  na terenie szkoły. 

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek interweniowania w sytuacji, gdy na teren szkoły wejdzie 
osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

W takiej sytuacji pracownik szkoły powinien: 

1. Grzecznie, ale stanowczo wyprowadzić osobę będącą pod wpływem alkoholu lub 
innych środków  poza teren szkoły. 

2. W przypadku napotkania oporu zawiadomić dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły 

wzywa policję. 
3. Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod opiekę osobie będącej pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających. 

W takiej sytuacji należy: 

1. Zawiadomić wychowawcę ucznia lub dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca lub dyrektor szkoły wzywa w trybie natychmiastowym drugiego rodzica lub 
opiekuna. 

3. W sytuacji braku kontaktu z drugim rodzicem/opiekunem prawnym zawiadomienie najbliższej 
jednostki Policji. 

 

17.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 
substancje przypominające narkotyk  lub znalezienia takiej substancji. 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby 
uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno 
(nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia - jest to czynność zastrzeżona 
dla Policji. 

2. Powiadomienie dyrekcji szkoły. 

3. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia                                 i 



 

wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia. 

4. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki                            i 
odzieży, szkoła wzywa Policję, która przeszukuje ucznia oraz zabezpiecza substancję. 

5. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, szkoła przekazuje ją 
niezwłocznie Policji. 

6. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową. 

7. W przypadku znalezienia substancji przypominającej narkotyk należy powiadomić dyrekcję 
szkoły. 

8. Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły z zachowaniem środków ostrożności 
sanitarnej, przed dostępem innych osób do czasu przyjazdu policji. 

9. Próba ustalenia właściciela substancji. 

10. Przekazanie substancji policji po uprzednio sporządzonym protokole do ekspertyzy. 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karane jest: 

• Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych 

• Wprowadzanie do obrotu środków odurzających 

• Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia 

• Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających 

 

Każde z opisanych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów Ustawy  
o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 
17 lat. 

Uczeń, który dopuszcza się powyższych czynów po ukończeniu 17 lat popełnia przestępstwo  
i podlega przepisom ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks postępowania karnego. 

W przypadku zaistnienia jednego z powyższych przestępstw na terenie szkoły, należy wezwać 
policję.  

 

18.  Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu lub                     e-
papierosa przez ucznia. 

1. Pracownik szkoły, który jest świadkiem palenia przez ucznia papierosa                                     lub  
e-papierosa zgłasza  ten fakt wychowawcy. 



 

2. Uczeń oddaje wychowawcy papierosy, które zostają zdeponowane                             w sekretariacie 
i przekazane rodzicom ucznia. 

3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o fakcie rodziców/prawnych 
opiekunów ucznia oraz dyrekcję. 

4. Pedagog przeprowadza rozmowę dyscyplinującą i profilaktyczną  w obecności rodziców o 
konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie. 

5. Uczeń przygotowuje gazetkę szkolną, prezentację multimedialną na temat szkodliwości 
palenia  

6. Obniżenie oceny zachowania zgodnie z kryteriami WO. 

 

19. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy wśród uczniów. 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy (zgłoszone przez uczniów, rodziców, świadków 
zdarzenia, nauczycieli). Osoba zgłaszająca ma zapewnienie anonimowości osobie zgłaszającej. 

2. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawców klas, do których uczęszczają: doznający 
cyberprzemocy i jej sprawca, pedagoga szkolnego i dyrekcji szkoły. 

3. W uzasadnionych przypadkach w procedurę zostaje włączony nauczyciel informatyki: pomaga 

zabezpieczyć dowody, ustalić sprawcę cyberprzemocy, jeśli jeszcze nie jest znany. 

4. Wychowawcy podejmują działania na rzecz natychmiastowego przerwania aktu 
cyberprzemocy (np. zawiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału, żądanie 
natychmiastowego usunięcia filmików ośmieszających  z telefonu sprawcy itp.). 

5. Jeżeli sprawcą jest uczeń szkoły, pedagog szkolny prowadzi rozmowę pozwalającą ustalić 
przyczyny dokonania cyberprzemocy. W uzasadnionych przypadkach należy udzielić pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej sprawcy przemocy w celu uniknięcia podobnych zachowań w 
przyszłości. 

6. Rozmowa z rodzicami sprawcy w celu omówienia zachowania dziecka, zapoznania z 
materiałem dowodowym oraz decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych 
konsekwencji wobec ich dziecka. 

7. Uczeń, który dokonał cyberprzemocy jest monitorowany przez wychowawcę                                    i 
pedagoga szkolnego celem zapobiegania aktom zemsty, a w stosunku do ofiary cyberprzemocy
 wychowawca podejmuje działania ochronne  i wspierające. 

8. W sytuacjach uzasadnionych pedagog szkolny powiadamia komisariat Policji i/lub sąd rodzinny 
o dokonaniu cyberprzemocy. 

9. Jeśli sprawca pozostaje nieznany, należy żądać natychmiastowego przerwania aktu 
cyberprzemocy od administratora serwisu oraz powiadomić Policję.   

10. W przypadku powtórzenia się sytuacji Policja powiadamiana jest od razu. 

20. Procedura postępowania związana z nawiązywaniem niebezpiecznych kontaktów                   w 



 

Internecie – uwodzenie, zagrożenie pedofilią. 

1. Należy zidentyfikować i zabezpieczyć w szkole, w formie elektronicznej dowody  działania 
dorosłego sprawcy uwiedzenia ( zapisy rozmów w komunikatorach, na portalach 
społecznościowych, zrzuty ekranowe, zdjęcia, wiadomości e-mail) 

2. Bezzwłocznie zawiadomić policję o wystąpieniu zdarzenia. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy podejmować samodzielnych działań w celu dotarcia 
do sprawcy, lecz udzielić możliwego wsparcia organom ścigania. 

4. Zapewnić ofierze opiekę psychologiczną i poczucie bezpieczeństwa. 

5. W czasie rozmowy z dzieckiem należy uzyskać wszelkie możliwe informacje o sprawcy             i 
przekazać je policji. 

6. Jeśli zgłaszającym zagrożenie jest rówieśnik ofiary, należy również jego objąć opieką 
psychologiczną, pozytywnie wzmacniając jego reakcję na zdarzenie. 

7. Wszelkie działania szkoły wobec dziecka powinny być uzgadniane                                                   z 
rodzicami/prawnymi opiekunami prawnymi i inicjowane za ich zgodą. 

 

 

21. Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku ucznia. 

1. Niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu opieki (w miarę możliwości udzielenie 
poszkodowanemu pierwszej pomocy lub wezwanie fachowej pomocy medycznej) 

2. Niezwłoczne powiadomienie o zdarzeniu wychowawcy, dyrekcji szkoły oraz rodziców ucznia. 

3. Jeśli wypadek zdarzył się podczas zajęć, nauczyciel natychmiast przerywa zajęcia, udziela 
pomocy poszkodowanemu i wzywa na pomoc innych pracowników szkoły w sposób, który jest w 
tej sytuacji możliwy (łączność komórkowa, inny nauczyciel czy pracownik szkoły, wysłanie dwóch 
uczniów - istotne jest szybkie  i bezpieczne działanie). 



 

4. Jeżeli powodem wypadku była niesprawność techniczna pomieszczenia lub urządzeń, miejsce 
wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin 
przez zespół powypadkowy. 

5. Jeżeli wypadek miał miejsce w godzinach wieczornych (np. podczas dyskoteki szkolnej), gdy 
nie ma dyrekcji szkoły, nauczyciel sam podejmuje decyzje (np. o udzieleniu pierwszej 
przedmedycznej pomocy, o wezwaniu pogotowia itp.). Nauczyciel kieruje się zasadami BHP i 
obowiązującymi procedurami. Informuje  o zdarzeniu dyrektora szkoły - telefonicznie. 

6. Jeżeli wypadek miał miejsce podczas wyjścia, wycieczki klasowej, imprezy organizowanej poza 
terenem szkoły, wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 
Powiadamia dyrektora szkoły telefonicznie. 

7. Z każdego wypadku sporządzany jest protokół powypadkowy ze szczegółowym opisem 
przebiegu zdarzenia i udzielania pomocy. 

22. Procedury postępowania dotyczące zamachu samobójczego. 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał                               o ryzyku 
zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub podjęcia informacji, 
że uczeń planuje podjąć próbę samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować 
o tym dyrektora szkoły.    

A.  Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących 
na ryzyko zachowań samobójczych: 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z 
poniższych czynników: 

• Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei 

• Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub 
testamentu 

• Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów 

• Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie 

• Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność 

• Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań 

• Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, 
spożywanie alkoholu 

• Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.   

• Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych 



 

• Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo  

2. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog szkolny podejmują 
odpowiednie działania interwencyjne:   

• Ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia 

• Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia 
przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu 
ucznia   

• Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 

• Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc specjalistyczną.   

B. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo 
(informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) 

1. Po pozyskaniu informacji wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują 
następujące działania: 

• Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne 
miejsce 

• Informują o zaistniałej informacji i zagrożeniu rodziców   

• Przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną 
zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom  

(np. Policji)   

• Jeżeli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie ratunkowe informując dyspozytora o 
zamiarach ucznia. 

 

C. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.  

Wskazówki dla osoby interweniującej: 

1.  Ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia. 

2. Nie pozostawiaj ucznia samego. 

3. Usuń wszystko, co może ułatwić ponowną realizację zamiaru. 

4. Wezwij pomoc, w zależności od potrzeby – pogotowie, policję, straż pożarną. 

5. Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce. 

6. Zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia. 

7. Zadbaj, żeby interwencja służb przebiegła dyskretnie. 

8. Towarzysz uczniowi – jesteś dla niego ważny. 



 

9. Zawiadom dyrektora szkoły i wychowawcę klasy . 

10. Ustal wspólnie z psychologiem, pedagogiem i nauczycielami strategię dalszego postępowania 
według zasad interwencji kryzysowej. 

11. Chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami traumatycznymi, takimi jak kontakt 
z mediami, świadkami itp. 

12. Bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Centrum 
Interwencji Kryzysowej lub placówką opieki zdrowotnej. 

13. Podejmij współpracę z  rodziną ucznia, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, zapewniła mu 
bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi. 

D. Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, 
pedagog szkolny podejmują następujące działania:   

1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, (nauczyciel, pracownik) 
powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły,  a dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów 
prawnych 

2. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor 
szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-
pedagogicznej   

3. O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu 
podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez 
wszystkich nauczycieli   

4. Pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w 
szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia przekazują rodzicom informacje o możliwościach 
uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą 

5. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 
prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji   

6. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 
uczniom szkoły przy ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

E. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa poza terenem szkoły: 

1. Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich dyrektorowi 
szkoły. 

2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora szkoły. 

3. Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań. 

4. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej. 

5. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców. 

6. Udzielanie wsparcia uczniom. 



 

7. Unikanie nagłośnienia problemu w mediach. 

8. Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

9. Powołanie przez dyrektora szkoły Zespołu Kryzysowego w składzie: dyrektor szkoły, 
wicedyrektor, pedagog, pielęgniarka szkolna – koordynowanie dalszych działań – powiadomienie 
CIK, PPP, organu prowadzącego i nadzorującego szkołę. 

10. Za kontakty z mediami jest odpowiedzialny dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez 
dyrektora. 

23.  Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy. 

1. Dyrektor szkoły organizuje sposób kształcenia uczennicy tak, aby mogła  ona kontynuować 
naukę. 

2. Jeśli stan zdrowia uczennicy nie pozwala na naukę w normalnym trybie, uczennica może zostać 
objęta nauczaniem indywidualnym (po uzyskaniu stosownego orzeczenia wydanego przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną) do czasu porodu lub dłużej.   

3. O przypadku zajścia w ciążę nieletniej uczennicy dyrektor szkoły zawiadamia Referat Oświaty  
i Kuratorium Oświaty w Gdańsku.      

 

24. Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczycielalub 
pracownika szkoły. 

1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego. 

2. W uzasadnionym przypadku powiadomienie Policji i sądu rodzinnego. 

3. Natychmiastowe obniżenie oceny zachowania zgodnie ze statutem szkoły                            i 
WO. 

4. Nagana dyrektora szkoły z pominięciem kar niższego rzędu. 

 

25.  Procedura postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i 
cudzej własności. 

1. Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie sprawców. 

2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami 
mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie 
sprawcy/sprawców. 

3. Wezwanie rodziców. 

4. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu pokrycie kosztów szkody przez 
rodziców/prawnych opiekunów sprawców (wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec 



 

rodziców sprawców/-cy. 

5. Obniżenie oceny zachowania zgodnie z  kryteriami WO. 

26. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy pozostawionych bez 
nadzoru. 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji                                    od 
ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym rozmowę w celu ustalenia okoliczności 
zdarzenia i jego świadków.             

2. Nauczyciel podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu 
(nie ma jednak prawa do przeszukania domniemanego sprawcy ) 

3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy 
poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagoga. 

4. Wychowawca bądź pedagog, jeżeli zachodzi taka potrzeba, kontynuują   wyjaśnienie 
okoliczności zdarzenia, przeprowadzają rozmowę ze sprawcą oraz jego rodzicami. Rozmowa 
obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy  i terminu zwrotu 
skradzionego mienia oraz sposób ukarania sprawcy. 

5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym  i jego rodzicami 
przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą  i jego rodzicami. 

6. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem podejmują 
decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców poszkodowanego  i  sprawcy. 

 

27. Procedura postępowania w sytuacji częstego opuszczania godzin lekcyjnych bez 
usprawiedliwienia oraz nierealizowania obowiązku szkolnego. 

1. Rodzic/opiekun prawny po tygodniu nieobecności dziecka w szkole powinien powiadomić 

wychowawcę klasy o uzasadnionej nieobecności dziecka. 

2. Nauczyciel każdego przedmiotu jest zobligowany do stałego monitoringu absencji 

uczniów, w przypadku częstej absencji dziecka informuje o tym wychowawcę klasy. 

Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą a w razie potrzeby korzysta 

ze wsparcia pedagoga szkolnego, wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), wychowawca 

telefonicznie i poprzez wpis do dziennika elektronicznego powiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia o opuszczaniu godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 



 

4. W przypadku stwierdzenia kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności  wychowawca 

wzywa rodziców/prawnych opiekunów i w obecności pedagoga przeprowadza rozmowę 

dyscyplinującą z uczniem i rodzicami/ prawnymi opiekunami. Pedagog informuje dyrektora               

o  podjętych krokach wychowawczych. 

5. Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują ze szkołą, ustala się kompleksowe działania 

wobec ucznia (takie jak np. rozmowy, pomoc pedagogiczno-psychologiczna, monitoring 

zachowania prowadzony przez wychowawcę, kary rodzicielskie i statutowe – nagana, obniżenie 

oceny z zachowania). 

 
6. W przypadku braku poprawy sytuacji, dyrektor przeprowadza rozmowę z uczniem                       i 

jego rodzicami/prawnymi opiekunami, ostrzegając ich o konsekwencjach prawnych.  

7. Dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

o niewypełnianiu przez niego obowiązku szkolnego – art.18 pkt.2 w związku z art. 15 ustawy z 

dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 

załącznik nr 1 
 

8. W przypadku dalszego braku realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia dyrektor upomina 

pisemnie rodziców/prawnych opiekunów – art.15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991r. nr 36, poz. 161 z póź. zm.) 

 (przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedli-
wioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych).  
załącznik nr 2 

9. Dyrektor kieruje wniosek do organu prowadzącego szkołę o wszczęciu egzekucji administra-

cyjnej wobec rodziców w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego przez ich dziecko – 

art.15 ustawy z dnia 15 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

1991r. nr 36, poz. 161 z póź. zm.) 

załącznik nr 3 

W dalszej konsekwencji kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego Wydział Rodzinny                                   i 
Nieletnich. 
 

Załącznik nr 1 

ZKiW  420…...Kolbudy…………………… 
 
 

 

Zawiadomienie 
w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego 

 
 

….……………………………………. 

….……………………………………. 

….……………………………………. 



 

Niniejszym zawiadamiamy, że córka/syn 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ur. .………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nie wypełnia obowiązku szkolnego i nie uczęszcza na zajęcia w szkolne w klasie od 

dnia…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obowiązek ten wynika z art.18 pkt2 w związku z art.15 ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz,2572 z późn. zm.) 

Wykazany w niniejszym tytule wykonawczym obowiązek jest wymagalny i podlega egzekucji 

administracyjnej na podstawie art.2 &1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.  

o postępowaniu egzekucyjnym administracji (Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.)  

w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

 

 

Otrzymują: 

1.Adresat 

2. a/a 

 

 

 

Załącznik nr 2 

ZKiW  420….....                                                                                                            Kolbudy…………………… 
 

 

 

 

Upomnienie w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego 
 

 
…….……………………………………. 

…….……………………………………. 

…….……………………………………. 

 

Stosownie do art.15 &1  ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz.U. z 1991r. Nr 36, poz.161 z późn. zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz,2572 z późn. zm.) 



 

wzywa się 

Panią/Pana do zapewnienia w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego upomnienia regularnego 

uczęszczania córki/ syna…………………………………………………………………………………….. 

ur. ……………………………….na zajęcia szkolne w klasie………………………............................................ 

Obowiązek ten wynika z art.18 pkt.2 w związku z art.15 ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty.  

Obowiązek stał się wymagalny od dnia………………………………………………………………………………… 

W razie niewykonania obowiązku w podanym na wstępie terminie, zostanie wszczęte przeciwko 

zobowiązanemu postępowanie egzekucyjne 

 

 

Otrzymują: 

1.Adresat 

2. Urząd Gminy w Kolbudach ul. Staromłyńska 1 

3. a/a 

 

 

 

Załącznik nr 3 

ZKiW  420….....                                                                                                            Kolbudy…………………… 
 

 

 

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ 
 

 

 

       Urząd Gminy Kolbudy 

       ul. Staromłyńska 1 

       83-050 Kolbudy 

 

Na podstawie  art.26 §1  ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz.U. z 1991r. Nr 36, poz.161 z późn. zm.) wnoszę o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego wobec …………………………………………………………………………………………………………. 



 

zamieszkały………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ur. ………………………………………….. w …………………………………………………………………………….…, 

Zgodnie z załączonym do wniosku tytułem wykonawczym. Upomnienie wzywające do wykonania 

wniosku doręczono zobowiązanemu w dniu …………………………………………………… 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako środek egzekucyjny 

proponuje się nałożenie grzywny w celu przymuszenia . 

Informuje się, że zobowiązany jest zatrudniony w……............................ . 

 

 

28.  Procedura kontaktu nauczycieli z rodzicami. 

1. Miejscem przekazania informacji rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ucznia przez 
wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, logopedę                      i 
dyrektora jest szkoła. 

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na 
pierwszym spotkaniu z rodzicami. O spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany 
przypomnieć uczniom i rodzicom, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, podając datę, 
miejsce, godzinę spotkania. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa. 
 
3.  Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się wg harmonogramu konsultacji.  

 Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych  przypadkach. 

4. Wychowawca klasy i nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami w formach: 

• zebrań z rodzicami, 

• pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów, 

• indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu 
terminu. 

• Informacje przekazywane poprzez dziennik elektroniczny. 

5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez 
siebie zajęć szkolnych ( w tym również dyżurów na korytarzach               i boisku szkolnym). 
Pracownicy niepedagogiczni nie mogą udzielać rodzicom informacji                 o postępach w nauce 
i zachowaniu uczniów. 

6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są  sale lekcyjne, inne 
pomieszczenia szkoły, zapewniające komfort dyskrecji rozmowy. Miejscem kontaktów dyrektora 



 

i wicedyrektorów szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora                i 
wicedyrektora, a pedagoga i logopedy - ich gabinety.  Niedopuszczalne jest przekazywanie 
informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim, na korytarzach,                              w obecności osób 
trzecich. 

7. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi 
terminami. 

8. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych 
sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły lub w formie pisemnej, 
także poprzez dziennik elektroniczny. 

8. W trakcie spotkań z rodzicami zabrania się: 

• dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego, 

• publicznego czytania ocen, 

• używania nazwisk przy przykładach negatywnych, 

• podważania hierarchii wartości akceptowanych społecznie wyznawanych przez rodziców. 

9. Rodzice w trakcie spotkań z wychowawcą mają możliwość konsultacji                                   z 
nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 

10. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: 

• wychowawcy klasy, 

• pedagoga szkolnego, 

• dyrektora i wicedyrektora szkoły, 

• organu nadzorującego szkołę,   

• organu prowadzącego szkołę. 

 
11. Wychowawca ma obowiązek zanotowania  w dzienniku elektronicznym informacji o każdej 
rozmowie osobistej bądź telefonicznej z rodzicami. 

 

29.    Procedura wewnątrzszkolnej komunikacji w sprawach 

     dydaktyczno –wychowawczych. 

 

1. Osobą „pierwszego kontaktu” w sprawach dydaktyczno-wychowawczych jest wychowawca klasy. 

Jeżeli sprawa dotyczy samego wychowawcy, omawia ją z rodzicami,       jeśli zaś dotyczy innego 

nauczyciela/nauczycieli rozwiązuje problem w obecności zainteresowanej osoby/osób. Nie ma 

możliwości rozwiązania problemu bez udziału osoby zainteresowanej.  



 

2. Jeśli okaże się niemożliwym rozwiązanie problemu na tym poziomie, do współpracy zostaje 

zaproszony pedagog. Nie rozwiązuje on jednak problemu z pominięciem działań wychowawcy i 

nauczyciela. 

3. Jeżeli na tym poziomie sytuacja nie zostanie rozstrzygnięta, do istniejącego składu dołącza 

wicedyrektor szkoły, który analizując sytuację i powzięte poprzednio decyzje,                              szuka 

właściwego i ostatecznego rozwiązania problemu. 

4. W sytuacji, kiedy wcześniejsze działania okażą się nieskuteczne, sprawa trafia do dyrektora szkoły, 

który stając na czele zespołu osób zaangażowanych w zaistniały problem podejmuje się 

definitywnego jego rozwiązania.  

5. W kwestiach, które nie dotyczą spraw dydaktyczno-wychowawczych zawsze istnieje możliwość 

umówienia się na spotkanie bezpośrednio z dyrektorem, wicedyrektorem lub pedagogiem 

szkolnym.  

6. Pisma rodziców składane do dyrektora w sekretariacie szkoły powinny być w formie wydruku 

komputerowego i podpisane przez osobę/osoby składającą pismo ze wskazaniem adresu 

zwrotnego.  

7. Informujemy, że wszyscy nauczyciele ZKiW w Kolbudach  zostali zobowiązani do wykonania 

notatki służbowej ze spotkań z rodzicami wnoszącymi poważniejsze zastrzeżenia do pracy 

nauczyciela, a także spotkań z rodzicami  przedstawiającymi swoje racje w sposób niekulturalny, 

roszczeniowy lub agresywny. 

8. Narzędziami komunikacji pomiędzy  rodzicami,  nauczycielami, wychowawcami                                         i 

specjalistami  pracującymi w szkole są:  dziennik elektroniczny Librus, platforma Teams (zdalne 

nauczanie), telefon w sekretariacie szkoły.  Kontakty poprzez dziennik elektroniczny odbywają się  w 

godzinach 08:00 - 17:00. 

9. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły nie mają obowiązku podania swojego prywatnego 

numeru telefonu rodzicom/prawnymi opiekunom,  celem kontaktu w sprawach dotyczących 

uczniów.    

10. W sytuacjach wymagających spotkania rodzic -/wychowawca/nauczyciel/specjalista lub 
odwrotnie wychowawca/nauczyciel/specjalista  - rodzic  preferuje się umówienie obu stron  w 
szkole w dogodnym terminie w godzinach 08:00-16:00. 

 

 

30.  Procedura zwalniania ucznia z zajęć. 

1. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna w 
dzienniku elektronicznym Librus Synergia oraz na kartce (korzystając z podanego wzoru w formie 
wydruku lub odręcznie), przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia. 

                    

Wzór zwolnienia 

Karta zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych w ZKiW w Kolbudach 



 

Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………… Klasa …………………….. 

Proszę o zwolnienie z zajęć lekcyjnych w dniu ………………………… od godziny lekcyjnej ………………….. 

/o godzinie ……………… .  

Od chwili zwolnienia ze szkoły biorę pełną odpowiedzialność za córkę/syna. 

Data: …………………………….. 

……………………………………… podpis rodzica/prawnego opiekuna 

……………………………………… podpis wychowawcy/wicedyrektora szkoły 

 

2. W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic/prawny opiekun może zwolnić osobiście dziecko 
w trakcie trwania zajęć, po zgłoszeniu wychowawcy klasy, a razie jego nieobecności 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

3. Zwolnić z zajęć może wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor. 

4. W przypadku złego samopoczucia dziecka nauczyciel zobowiązany jest do telefonicznego 
kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami i zobligowania ich do osobistego odbioru dziecka lub 
przez wskazaną osobę pełnoletnią. 

5. Uczniowie nie będą zwalniani z zajęć na podstawie telefonicznej informacji od 
rodziców/prawnych opiekunów. 

31. Procedura postępowania w przypadku podejrzenie, że uczeń jest ofiarą  przemocy w 
rodzinie. 

1. Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez                           

wysłuchanie   go bez świadków. Zapisuje datę i godzinę zgłoszenia.  

2. Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy                                           

lub/i dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

3. Wychowawca informuje pedagoga/psychologa lub/i dyrektora/wicedyrektora szkoły,                                   

o ile nie zrobił tego nauczyciel. 

4. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, dyrektor/wicedyrektor                             

lub pedagog/psycholog wzywa lekarza. 

5. Dyrektor/wicedyrektor lub/i psycholog/pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę z 



 

poszkodowanym, o ile jest to możliwe (gdzie  

i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość). 

6. Pedagog/psycholog zawiadamia lub/i wzywa do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z 

najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy. 

7. Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika, 

który ją przeprowadza. 

8. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu 

interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego. 

9. W przypadku osoby nieletniej dyrektor/wicedyrektor zawiadamia sąd rodzinny                           

 

32. Procedura postępowania w przypadku dziecka nieodebranego przez rodziców                   po 
zajęciach szkolnych. 

1. W przypadku nieodebrania ucznia ze szkoły nauczyciel, który z nim pozostał zobowiązany jest 
do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do chwili rozwiązania problemu. 

2. W przypadku kiedy nauczyciel ma kolejną lekcję lub dyżur na korytarzu wówczas przekazuje 
dziecko do świetlicy i po skończonych zajęciach dowiaduje się, czy problem został rozwiązany. 

3. Nauczyciel powinien: 

- podjąć próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka, uzgodnić czas odbioru 
dziecka, czekać na rodzica, ewentualnie wskazaną przez niego osobę. 

4. Jeżeli kontakt telefoniczny z rodzicami dziecka jest niemożliwy, nauczyciel zawiadamia 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły, podając dane osobowe dziecka                     i rodziców. 

5. Po konsultacji z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły nauczyciel powiadamia Policję. 

6. Wychowawca klasy sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje 
pedagogowi. 

7. Pedagog zobligowany jest do rozmowy z rodzicami w celu uświadomienia konsekwencji 
poniesionych w przypadku nagminnie powtarzającej się sytuacji - informacja do sądu rodzinnego 
w sprawie braku sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodziców/prawnych opiekunów. 

8. Jeżeli po ucznia przyjdzie rodzic w stanie nietrzeźwym, nauczyciel ma obowiązek odmówić 
wydania dziecka. Dzwoni wówczas do drugiego rodzica lub osoby upoważnionej z żądaniem 
odbioru dziecka. Jeśli takiej możliwości nie ma lub zawiadomiona osoba nie może przybyć po 
ucznia, nauczyciel powiadamia o sytuacji Policję i pozostaje z dzieckiem do czasu przyjazdu policji. 

 



 

33. Procedura postępowania w przypadku kryzysu pomiędzy nauczycielami. 

1. Zgłoszenie problemu dyrektorowi szkoły. 

2. W zależności od sytuacji powołanie zespołu koleżeńskiego do przeprowadzenia rozmów ze 
stronami konfliktu (np. świadkowie, przedstawiciele związków zawodowych) prowadzić dalsze 
skuteczne negocjacje lub mediacje. 

 

34. Procedura postępowania w przypadku informacji o podłożeniu w szkole bomby lub 
ujawnienia przedmiotu niewiadomego pochodzenia. 

1. Zabezpieczenie przedmiotu przed dostępem osób niepowołanych lub zniszczeniem. 

2. Bezzwłoczne poinformowanie o tym fakcie dyrektora szkoły 

3. Dyrektor powiadamia Policję i wykonuje wszystkie polecenia dyżurującego policjanta, który 
przejmuje kierowanie akcją i podejmuje decyzje o sposobie działań do momentu przyjazdu policji 
na miejsce zdarzenia. 

4. W przypadku ogłoszenia ewakuacji, dyrektor czuwa nad przebiegiem akcji do momentu 
przyjazdu Policji. Nauczyciele odprowadzają uczniów w bezpieczne miejsce i pozostają                 z 
nimi do czasu, kiedy dyrektor w porozumieniu z prowadzącym akcję policjantem nie zezwolą na 
powrót do budynku szkoły lub zwolnią uczniów do domu. 

5. Informowanie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zdarzeniu 
i podjętych działaniach. 

 

35. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. 

1. W przypadku bezpośredniego kontaktu z terrorystą należy wykonywać jego polecenia, aby 
zmaksymalizować bezpieczeństwo uczniów oraz w miarę możliwości powiadomić odpowiednie 
służby . 

2. W przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu ataku terrorystycznego w szkole, należy 
zabarykadować się wraz z uczniami w sali lekcyjnej, położyć na podłodze z dala od okien i drzwi, 
powiadomić odpowiednie służby i czekać na pomoc. 



 

 

36. Procedura w przypadku rozpylenia w szkole niebezpiecznej substancji. 

1. Bezzwłoczne sprawdzenie przez pracownika szkoły (nauczyciel/pracownik obsługi),który 
uzyskał informację o zdarzeniu, czy nikt z uczniów nie ucierpiał. 

2. Powiadomienie dyrekcji szkoły oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zarządzenie ewakuacji 
uczniów z miejsca zdarzenia i zapewnienie przewietrzenia pomieszczeń. 

3. Dyrektor powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby oraz wzywa rodziców ucznia, który 
dopuścił się tego czynu, do natychmiastowego stawienia się  w szkole. 

4. Uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli do uzyskania zgody wydanej przez Dyrektora 
szkoły w porozumieniu z odpowiednimi służbami na powrót do budynku szkolnego lub 
zwolnienia dzieci z zajęć. 

5.Zdarzenie dokumentuje się, sporządzając notatkę. 

37. Procedura postępowania w razie niewłaściwego użycia gaśnicy proszkowej. 

1. W przypadku niewłaściwego użycia środka gaśniczego polegającym na skierowaniu strumienia 
środka gaśniczego na ludzi, należy pokrzywdzonym udzielić pomocy polegającej na obfitym 
przemyciu wodą oczu i twarzy   i skierowaniu do lekarza. 

2. Pracownik szkoły (nauczyciel/pracownik obsługi), który uzyskał informację o zdarzeniu, 
bezzwłocznie, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym i zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, informuje dyrekcję szkoły o zdarzeniu, podjętych działaniach i sporządza notatkę. 

3. Jeżeli sprawcą bezzasadnego użycia gaśnicy był uczeń, powiadomienie także jego 
wychowawcy. 

4. Wychowawca ucznia lub pedagog szkolny zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia 
i wezwania rodziców ucznia do szkoły. W ich obecności przeprowadza się rozmowę wyjaśniającą 
z uczniem. 

 

 



 

38. Procedura postępowania w przypadku wybuchu petardy na terenie szkoły. 

1. Sprawdzenie przez pracownika szkoły (nauczyciel/pracownik obsługi), który znajduje się 
najbliżej miejsca zdarzenia, czy żaden z uczniów nie ucierpiał  w skutek wybuchu                            i 
wezwanie pomocy. 

2. Powiadomienie o zdarzeniu dyrekcji szkoły. 

3. Jeżeli wskutek wybuchu, któryś z uczniów został ranny należy natychmiast wezwać pomoc 
lekarską. 

4. Do czasu przybycia lekarza, udzielanie pierwszej pomocy 

5. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ewakuacja z pomieszczenia pozostałych uczniów. 

6. Sporządzenie notatki z podjętych czynności. 

7. Uczniem lub uczniami, którzy byli sprawcami zdarzenia zajmują się wychowawca                      i 
pedagog szkolny. Powiadamiają rodziców, przeprowadzają rozmowy wyjaśniające                          i 
przedstawiają konsekwencje jakie poniosą sprawcy (zgodne  z zapisami zawartymi                      w 
Ocenianiu Wewnątrzszkolnym. W uzasadnionych przypadkach powiadomienie Policji. 

 

39. Procedura postępowania w przypadku obecności zwierząt bez opieki właściciela na terenie 
szkoły. 

1. Izolowanie dzieci od zwierzęcia (uczniowie nie wychodzą z sali, a gdy są na boisku, na 
polecenie nauczycieli wracają do budynku). 

2. Powiadomienie kierownika gospodarczego lub pracownika obsługi  o zaistniałym fakcie. 

3. Kierownik gospodarczy lub pracownik obsługi informują dyrekcję szkoły                                        
i podejmują działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia. 

4. Kierownik gospodarczy wzywa Straż Gminną, ewentualnie służby weterynaryjne. 

40. Procedura postępowania w przypadku bezzasadnie przebywającej osoby trzeciej na terenie 
szkoły lub osoby zachowującej się niewłaściwie na terenie szkoły. 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który stwierdził fakt bezzasadnego przebywania na terenie 
szkoły osoby trzeciej prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia 
dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który stwierdził fakt niewłaściwego zachowania osoby trzeciej 
przebywającej w szkole słownie ją upomina, ostrzegając o konsekwencjach (zawiadomienie 
organów ścigania). Jeśli to nie przynosi efektu, osoba ta jest proszona na rozmowę do dyrektora. 

3. W przypadku braku reakcji osoby trzeciej dyrektor powiadamia Policję lub straż gminną. 



 

41. Procedura postępowania w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub wypadku 
nauczyciela. 

1. Nauczyciel powiadamia nauczyciela prowadzącego zajęcia w najbliższej sali o pogorszeniu się 
stanu zdrowia i konieczności zapewnienia opieki uczniom. Jeżeli nauczyciel nie jest w stanie tego 
uczynić – gospodarz klasy lub inny uczeń powiadamia o zaistniałym zdarzeniu nauczyciela 
prowadzącego zajęcia   w najbliższej sali. 

2. Nauczyciel udzielający pomocy koledze jest zobowiązany do zapewnienia bezpośredniej opieki 
wszystkim uczniom (np. gromadzi dzieci w jednej sali) 

3. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, nauczyciel udzielający pomocy koledze zapewnia mu pierwszą 
pomoc przedmedyczną oraz wzywa pielęgniarkę szkolną lub pogotowie. 

4. Nauczyciel udzielający pomocy powiadamia o zdarzeniu dyrekcję szkoły. 

42. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą lub świerzbem. 

1. Wychowawca klasy, w porozumieniu z pielęgniarką szkolną, informuje rodziców wszystkich 
uczniów o konieczności systematycznego sprawdzania czystości głowy i skóry u dzieci. 
 
2. Pielęgniarka szkolna przeprowadza kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili 
zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną. 
 
3. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły o skali zjawiska, rodzicom uczniów zarażonych przekazuje 
informacje o stanie czystości głowy i skóry ich dzieci   i zaleca przeprowadzenie koniecznych 
zabiegów higienicznych. 
 
3. W przypadku występowania trudności w rozwiązaniu problemu np. w rodzinach niewydolnych 
wychowawczo, o niskim statusie socjoekonomicznym, pedagog szkolny nawiązuje współpracę z 
pracownikiem MOPR-u/GOPS-u w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu 
zakażenia wśród wszystkich domowników. 
 
4. W trudnych sytuacjach (przy dużym zasięgu występowania choroby, przewlekłym jej 
występowaniu, trudnych do rozwiązania przypadkach) dyrektor szkoły zwraca się o wsparcie do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku (tel. 58 320 08 00). 

 
          
43.  Procedura zapewniania ochrony zwyczajnej pracy szkoły  w wypadku 
nadzwyczajnego zainteresowania mediów lub organów ścigania osobami ze szkoły. 

1. W wypadku nadzwyczajnego zainteresowania mediów lub organów ścigania osobami ze szkoły 
informacji może udzielić jedynie dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

2. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni nie mają prawa udzielać żadnych 



 

informacji na temat zajść mających miejsce na terenie szkoły. 

44. Kontakt z mediami w sytuacji kryzysowej. 

1. Tylko dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się z mediami, przekazuje 
niezbędne informacje. 

2. Pozostali pracownicy szkoły nie udzielają informacji o kryzysie, nie wyrażają swoich opinii 
publicznie do czasu oficjalnego zakończenia sprawy. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza miejsce oraz godzinę, gdzie będą udzielane informacje dotyczące 
zdarzenia. 

4. Na zapytania ze strony mediów należy odpowiadać natychmiast, przekazując jedynie pewne 
informacje, unikając domysłów na temat prawdopodobnych przyczyn sytuacji kryzysowej. 

5. . W miarę możliwości należy zwołać konferencję prasową. 

Dział II 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM 

 

Obowiązki rodzica: 

1. W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole rodzic najpóźniej do 1 września powinien 
dostarczyć wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego,  objawach 
choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm. 

2. Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły rodzic powinien 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę. 

3. Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

 

Obowiązki wychowawcy: 



 

1. Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej i pozostałym 
pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji 
zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

  

Obowiązki nauczycieli: 

1. Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz 
organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia go różnymi 
formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel 
niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

  

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku realizowane przez grono pedagogiczne, 
innych pracowników szkoły oraz uczniów: 

1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do grupy  
i nauczyciela. 

2. Pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych umiejętności. 

3. Budowanie przyjaznych relacji w zespole klasowym 

4. Traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy. 

5. Uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego. 

6. Uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów. 

7. Motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi. 

8. Dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów. 

9. Motywowanie do aktywności i rozwoju zainteresowań. 

10. Pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, dostosowanie wymagań do aktualnych możliwości 
psychofizycznych dziecka. 

11. Zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12. Stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką i nauczycielami. 

13. Odpowiednia organizacja czasu pracy ucznia. 

  

1. DZIECKO Z ASTMĄ 

NAKAZY 

• Częste wietrzenie sal lekcyjnych. 

• Dziecko, które ma objawy choroby po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego 
przyjąć dodatkowy lek. 

• Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki. 



 

• W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie 
wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy. 

 

ZAKAZY 

• Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych. 

• W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie 
powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto. 

• Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, 
ciągłego wysiłku. 

 

OGRANICZENIA 

• Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania 
ćwiczeń do stanu zdrowia. 

• Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść  
w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia. 

 

OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA 

• Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. 

Wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby. 

• Dzieci z astmą mogą uprawiać: 

• biegi krótkie, a także gry zespołowe. 

• gimnastykę i pływanie. 

• większość sportów zimowych. 

 

 

2. DZIECKO Z CUKRZYCĄ 

  

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia: 

• Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk. 

• Ból głowy, ból brzucha. 

• Szybkie bicie serca. 

• Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia. 

• Osłabienie, zmęczenie. 



 

• Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem. 

• Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka. 

• Napady agresji lub wesołkowatości. 

• Ziewanie/senność. 

• Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi. 

• Zmiana charakteru pisma. 

• Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania. 

• Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność. 

• Drgawki. 

  

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII  

• Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie. 

• Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony  
w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.) 

• Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach. 

 

NIE WOLNO 

Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. czekolada, 
ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego. 

 

OBJAWY HIPERGLIKEMII 

• Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu. 

• Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji. 

• Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. 

Jeżeli do ww. objawów dołączą: 

• ból głowy, ból brzucha. 

• nudności i wymioty. 

• ciężki oddech. 

 

może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 

Należy wtedy bezzwłocznie: 

• Zbadać poziom glukozy. 



 

• Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII 

• Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna). 

• Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., 
najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna), 

• W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii  
nie obniży się. 

  Każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole: 

• Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także  
w trakcie trwania lekcji. 

• Możliwość podania insuliny. 

• Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą insulinową  
w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję. 

• Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką szkolną  
i rodzicami dziecka. 

• Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w 
trakcie trwania lekcji. 

• Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie 
trwania zajęć lekcyjnych. 

• Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz 
różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach. 

 

 

3. DZIECKO Z PADACZKĄ 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY: 

• Przede wszystkim zachować spokój. 

• Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku. 

• Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, usunąć z ust 
ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę. 

• Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

  

NIE WOLNO: 

• Podnosić pacjenta. 

• Krępować jego ruchów. 



 

• Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

  

W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, zorganizować 
odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować  
i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. 

 Nie należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych  
w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i 
psychicznego.  

Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły 

 

 

4. DZIECKO Z ADHD, CZYLI ZESPOŁEM HIPERKINETYCZNYM 

  

W pracy szkolnej uczniowie z ADHD wymagają od nauczycieli: 

• Poznania i zrozumienia specyficznych zachowań i emocji dziecka (tj. : brak koncentracji na 
szczegółach, trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach, nierespektowanie 
podanych kolejno instrukcji, kłopoty z dokończeniem zadań i wypełnianiem codziennych 
obowiązków, dezorganizacja, szybkie rozpraszanie się pod wpływem bodźców 
zewnętrznych, nadmierna ruchliwość i gadatliwość, przerywanie bądź wtrącanie się do 
rozmowy). 

• Akceptacji, pozytywnego wsparcia, nasilonej w stosunku do innych uczniów uwagi  
i zainteresowania. 

• Organizacji środowiska zewnętrznego w formie porządku i ograniczenia bodźców. 

• Stosowania wzmocnień ( pochwał, nagród ) 

• Skutecznego komunikowania ( krótkie instrukcje, powtarzanie ) 

• Konsekwencji w postępowaniu i ustalenia obowiązującego systemu norm i zasad. 

• Elastyczności pracy dającej możliwość dodatkowej aktywności i rozładowania emocji. 

 

 

5. DZIECKO Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI 

 

• Jeśli nauczyciel zauważy powtarzające się zaburzenia lękowe powinien ten fakt zgłosić 
rodzicom ucznia. 

 

• Zasady postępowania z uczniem z zaburzeniami lękowymi: 

 



 

• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w relacji uczeń- nauczyciel- klasa 

• stosowanie pochwał nawet za małe osiągnięcia 

• ograniczenie odpytywania na forum klasy 

• uczenie techniki rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. 

  

 

6.  PROCEDURA DOTYCZĄCA PODAWANIA UCZNIOM LEKÓW  
NA TERENIE SZKOŁY. 

 

Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych.  
To zadanie dotyczy zawodów medycznych, tj. lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. 
Jednak istnieją sytuacje, w których nauczyciel może podać dziecku lek.  

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom w 
szkole trzeba wyodrębnić następujące sytuacje:  

• podawanie leków dziecku z choroba przewlekłą (ten przypadek budzi najwięcej wątpliwości);  

• sytuacje nagłe;  

 

STANY NAGŁE 

W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, 
nauczyciel, dyrektor lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej 
w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie 
obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych). 

 

PODAWANIE LEKÓW UCZNIOM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

• Podawanie leków dzieciom z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego 
podawania mu leków w szkole, powinno być poprzedzone dostarczeniem przez rodziców 
(opiekunów prawnych) przed przyjęciem do placówki informacji:  

• na jaką chorobę dziecko cierpi,  

• jakie leki zażywa na zlecenie lekarza, w tym nazwa leku i sposób dawkowania, a także 
złożeniem:  

 

• zlecenia lekarskiego na podawanie leku,  

• pisemnego upoważnienia dla pielęgniarki/nauczyciela do podawania leku.  

Wymóg ten dotyczy także uczniów pełnoletnich.  

• W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej, w sytuacji gdy stan zdrowia 



 

dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru 
we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na 
astmę), czynności te mogą wykonywać również inne osoby  
(w tym: samo dziecko, rodzic, nauczyciel), jeżeli zostały poinstruowane w tym zakresie.  

• Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia 
medycznego nie jest wymogiem koniecznym. 

• Delegowanie przez rodziców (opiekunów prawnych) uprawnień do wykonywania czynności 
związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły  
i zobowiązanie do sprawowania opieki muszą mieć formę umowy pisemnej pomiędzy 
rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły.  

W przypadku innych problemów zdrowotnych zgłaszanych przez dziecko, np. gdy dziecko skarży się 
na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy niezagrażające jego 
zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny i mogące być objawem rozwijającej się 
choroby, należy zawiadomić rodziców (opiekunów prawnych) dziecka o zaistniałej sytuacji.  

Najczęściej jest to prośba do rodziców (opiekunów prawnych) o przybycie po dziecko  
do placówki i zalecenie odbycia konsultacji lekarskiej. 

Poza przypadkiem podawania leków dzieciom przewlekle chorym, nauczyciele nie powinni podawać 
leków w innych sytuacjach, np. leków przeciwbólowych, syropów, witamin, antybiotyków. 

 

 

7. PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM PRZEZ NAUCZYCIELI. 

• Każde podanie leków w placówce w szczególnie uzasadnionych przypadkach (dziecko 
przewlekle chore) odbywa się na pisemne upoważnienie rodziców /załącznik nr 1/. 

 

• Rodzice(opiekunowie prawni) zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, 
które określa nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.  

 

• Nauczyciel wyraża pisemną zgodę na podawanie leku dziecku /załącznik nr 2/.  

 

• Lek dostarczony do placówki musi być w nienaruszonym opakowaniu i otwarty dopiero w 
obecności nauczyciela/pracownika placówki podającego lek. 

 

• W przypadku zachorowania dziecka na terenie placówki powiadamia się o tym rodziców 
(opiekunów prawnych) dziecka, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do 
niezwłocznego odebrania dziecka z placówki i zapewnienia mu opieki medycznej.  

 

• W przypadku gdy rodzice (opiekunowie prawni) nie są w stanie odebrać osobiście dziecka z 
placówki, mogą upoważnić inną osobę 



 

 

• W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie 
ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice (opiekunowie prawni) 
i dyrektor placówki. 

 

• Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców (opiekunów 
prawnych) pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej, a pod jej nieobecność, nauczyciela lub 
dyrektora.  

 

Procedury opracowano na podstawie poradnika Ministerstwa Edukacji Narodowej ,, Jak organizować 
edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? ‘’ oraz publikacji ,, One są wśród nas ‘’ 
zamieszczonych na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DO PODAWANIA LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

 

My, niżej podpisani ..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………................................................  

(imię, nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

upoważniamy ............................................................................................................................. . 
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………. 

(imię, nazwisko pracownika/ów szkoły) 

do podawania naszemu dziecku ..................................................................................................  

(imię, nazwisko dziecka) 

leku .............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

(nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 

Dodatkowe uwagi 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za informacje udzielone szkole oraz konsekwencje 
dotyczące podawania naszemu dziecku leków zgodnie z przedłożoną przez nas instrukcją. Do upoważnienia 
dołączamy aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania dziecku leku. 

Upoważnienie udzielamy na okres od dnia ……………...…………………………………….. do anulowania.  
Anulowanie upoważnienia wymaga formy pisemnej. 

 

 

 

 Kolbudy, dn. .....................................                                                      ……………………………………………………  

(Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych )  

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA SZKOŁY NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z 
CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

 


