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DZIAŁANIA w SYTUACJACH PROBLEMOWYCH  

                                                          
                                 w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie 

 

                 Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole 

zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły. 

Procedury opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych. 

 

I. Każda sytuacja problemowa powinna być opisana w notatce służbowej, 

sporządzonej przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego /nauczyciela,   

II. We wszystkich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich 

rozmów wychowawczych . 
 

REAKCJE W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH DOTYCZĄCE: 

 

 UCZNIÓW 

 

I. Jeśli uczeń boi się lub odmawia powrotu do domu; uczeń jest z rodzicami w konflikcie – 

- Wychowawca klasy/pedagog szkolny ustalają przyczynę problemów przeprowadzając 

wywiad z uczniem; 

- Wychowawca / pedagog wzywają rodziców na pilną rozmowę i rozpoczynają 

wyjaśnienie problemów z próbą mediacji; 

- W przypadku braku reakcji rodziców- powiadamiają dyrektora szkoły, a dyrektor 

szkoły - Policję;         

- Do momentu przyjazdu Policji umieszczają ucznia w bezpiecznym miejscu; 

- Informują ucznia o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie; 

- W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wychowawca lub pedagog powiadamiają pisemnie 

Sąd Rodzinny i Ośrodek Pomocy Społecznej. 

II. Jeśli wychowawca, nauczyciel ma informacje o udziale ucznia w grupach  

           destruktywnych (w tym m.in.:  sektach, gangach, pseudokibiców) – 

- O sprawie zostaje poinformowany dyrektor szkoły i pedagog ; 

- Pedagog i wychowawca przeprowadzają rozmowę z rodzicami ucznia i nim samym, 

proponując pomoc wychowawczą i terapeutyczną; 

- Zespół nauczycieli uczących ucznia monitoruje zachowanie ucznia na terenie szkoły. 

III. Jeśli do szkoły dotrą sygnały lub groźby o niebezpieczeństwie zachowania       

               samobójczego-  

- Nauczyciel, wychowawca, pedagog, dyrektor szkoły natychmiast sprawdzają, czy uczeń 

jest w szkole i zapewniają mu niezbędną opiekę, przekazując pielęgniarce, 

pedagogowi lub dyżurującemu dyrektorowi; 

- Do szkoły zostaje wezwany psycholog w celu postawienia wstępnej diagnozy zagrożenia 

życia; 

-  Wychowawca/pedagog/dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców lub opiekunów 

prawnych oraz informuje ich o konieczności zapewniania dziecku stałej opieki; 

- Przybyły opiekun przejmuje opiekę nad uczniem i zostaje poinformowany o 

konieczności zapewnieniu dziecku opieki i pomocy psychologiczno-psychiatrycznej; 

- Jeśli kontakt z opiekunem ucznia jest niemożliwy- zostaje wezwana karetka 

pogotowia a uczeń przekazany pod opiekę lekarską; 

- Jeżeli uczeń nie jest obecny w szkole- powiadamiają Policję oraz w oczekiwaniu na 

funkcjonariuszy poszukują osób mogących mieć wiedzę, co do okoliczności sprawy; 



 2 

- Notatkę służbową z okoliczności i przebiegu zdarzenia sporządza osoba, która 

zetknęła się ze sprawą jako pierwsza. 
 

 RODZICÓW 

I. Jeśli rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; uczeń jest ofiarą lub uczestnikiem 

przemocy domowej, jest zaniedbywany (głodny, brudny, nieadekwatnie ubrany, bez 

przyborów szkolnych, pozbawiony opieki, nieleczony); ma nieuregulowaną sytuację 

prawną; rodzice są uzależnieni od alkoholu lub narkotyków lub innych środków 

psychoaktywnych; rodzina jest niewydolna wychowawczo, w tym rodzice chorzy psychicznie  
- Wychowawca sporządza notatkę służbową na temat zaistniałej sytuacji (notatka zostaje 

w dokumentacji pedagoga); 

- Wychowawca wraz z pedagogiem informują Dyrektora Szkoły i informują Sąd rodzinny 

i oraz odpowiedni Ośrodek Pomocy Społecznej; 

- Jeśli wychowawca lub inny nauczyciel/pracownik szkoły zauważy ślady pobicia na 

ciele ucznia, powiadamia pedagoga i po rozmowie z uczniem –po informacji Dyrektora 

Szkoły powiadamiają Policję. 

II. Jeżeli w szkole pojawili się pijani lub agresywni rodzice/ opiekunowie- 

- Wychowawca klasy, nauczyciele i pedagog szkolny powiadamiają dyrekcje szkoły; 

- W przypadku agresywnego, zagrażającego bezpieczeństwu pracowników szkoły 

zachowania rodzica lub opiekuna, dyrektor wzywa Policję 

- Wychowawca i pedagog sporządzają notatkę służbową z zaistniałej sytuacji, umawiają się 

na spokojną rozmowę z rodzicem/opiekunem i konsultują się z odpowiednim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej.  

 

 NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

  I. Jeśli pracownicy szkoły znajdą na jej terenie niebezpieczne przedmioty i substancje 

(przedmiot przypominający broń palną, rozpylenie gazu itd.) –  

-powiadamiają dyrektora szkoły, który ocenia sytuację i podejmuje stosowne decyzje. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY  

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIÓW: 

 

 NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM (niepokojące zachowania w szkole i 

poza nią, wagary, powiadamianie rodziców/opiekunów) 

 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu 

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

świadczące o demoralizacji, każdy nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

- Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy i pedagogowi, którzy będą starali się 

uwiarygodnić informację; 

- Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z 

uczniem, w ich obecności; 

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

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

pedagog szkoły po konsultacji z dyrektorem szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej 

sytuacji policję lub sąd rodzinny.  

W załączeniu wzór notatki służbowej nr 1 i 2. 

 



 3 

 

II. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia i usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

oraz egzekwowania systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne. 

- Bezwzględnie wszystkim nieobecnym na zajęciach uczniom odnotowuje się nieobecność w 

dzienniku.  

-Uczniom uczestniczącym w zawodach sportowych, bądź konkursach przedmiotowych 

odbywających się w czasie zajęć lekcyjnych nie zaznacza się nieobecności, lecz wpisuje się 

odpowiednio informację „zawody”, „konkurs” (wpisu dokonuje wychowawca klasy na 

podstawie informacji od nauczyciela odpowiadającego za organizację zawodów sportowych, 

konkursów przedmiotowych).  

- Na pierwszym organizacyjnym zebraniu z rodzicami - rodzice składają wzór podpisu, 

który widniał będzie pod usprawiedliwieniem. Na każdym - sporządzamy listę obecności 

rodziców uczestniczących w zebraniu.  

- Wychowawca ustala z rodzicami sposoby kontaktowania się ze szkołą.  

- Uczeń ma tydzień na usprawiedliwienie nieobecności. Wychowawca po upływie 1 tygodnia 

od zakończenia nieobecności ucznia godziny nieusprawiedliwione oznacza „N”. 

- Jeżeli uczeń chce się zwolnić z ostatnich lekcji w danym dniu jest zobowiązany do 

przedłożenia pisemnej lub telefonicznej informacji od rodzica potwierdzającej fakt zwolnienia 

z podaniem jego przyczyny.  

- Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i uzupełnia miesięczne zestawienie 

nieobecności uczniów w dzienniku. Do 10 dnia każdego miesiąca musi być wypełniona tabela 

w dzienniku dotycząca frekwencji uczniów z poprzedniego miesiąca. 

- W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), wychowawca 

powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o wagarach. 

W  uzupełnieniu–kontrakt nauczyciel/uczeń – załącznik nr 3 

 

III. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji 

(wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery 

po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela). 

- Upomnienie słowne ucznia/ów; Powiadomienie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, 

dyrektora szkoły oraz wpisanie uwagi do dziennika lekcyjnego.  

- Wychowawca lub pedagog powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów oraz 

ewentualnie kuratora sądowego). W przypadku ucznia ZSZ- powiadomienie pracodawcy. 

- W przypadku braku reakcji na interwencję- konsekwencje zgodne ze statutem szkoły 

(obniżenie oceny z zachowania, nagana wychowawcy/ dyrektora. 

W  uzupełnieniu–kontrakt nauczyciel/uczeń – załącznik nr 3 

 

  IV. Procedury powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych 

sytuacjach wychowawczych. 

- Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub 

prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych 

osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym. 

- Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku 

lekcyjnym oddziału w rubryce „Kontakty wychowawcy z rodzicami”. 

- W sytuacji zgłoszenia przez rodziców lub prawnych opiekunów zmiany miejsca pobytu na 

dłuższy czas (np. z powodu wyjazdu za granice), wychowawca prosi ich o napisanie 

oświadczenia, w którym znajdą się informacje, kto będzie się opiekował ich dzieckiem i 

reprezentował rodziców w szkole (pełne dane osobowe z nr telefonu); oraz aktualny adres i nr 

telefonu rodziców. 
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-  W przypadku braku informacji od rodziców o zmianie miejsca ich pobytu, problem 

nieregulowanej opieki nad uczniem do lat 18 zostanie przekazany odpowiednim 

instytucjom.  

- O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia wychowawca informuje rodziców 

na spotkaniach. 

- O trudnych sprawach osobistych ucznia wychowawca rozmawia z nim indywidualnie lub w 

obecności pedagoga. 

-O trudnych sprawach dotyczących całej klasy wychowawca rozmawia na lekcjach 

wychowawczych. 

 

 UZALEŻNIENIAMI (narkotyki, alkohol): 

 

I . W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

- Każdy nauczyciel w takiej sytuacji powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę 

klasy, pedagoga i pielęgniarkę lub dyrektora; 

- Jeżeli uczeń znajduje się na lekcji, nauczyciel ją prowadzący wysyła jednego z uczniów 

po pedagoga, osobę z nadzoru ( dyrekcji), lub pielęgniarkę - sam zostając w sali 

lekcyjnej z klasą. 
- Uczeń zostaje odizolowany od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

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

życie ani zdrowie.  
- W przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla 

swego życia lub zdrowia innych osób, nauczyciel, pedagog lub pielęgniarka wzywa lekarza 

/policję ,którzy podejmują stosowne działania. 

- Wychowawca/nauczyciel/pedagog/dyrektor powiadamia telefonicznie rodziców, a w 

przypadku ucznia ZSZ- powiadomienie pracodawcy. 

- Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, albo 

zachowanie nieletniego przed przybyciem rodziców daje powody do interwencji policji, 

dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 
- Następnego dnia wychowawca i pedagog rozmawiają z uczniem i jego rodzicami.  

- Zostają oni zobligowani do kontaktu z terapeutą ds. uzależnień oraz poinformowani o 

karze statutowej. 
- Jeśli powyższe działania zawiodą i sytuacja się powtórzy, szkoła zawiadamia odpowiednie 

instytucje.  

W  uzupełnieniu–kontrakt nauczyciel/uczeń – załącznik nr 3 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

- Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje 

(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy.  

- Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły który wzywa policję.  

- Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje opiekę nad substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia- sporządza notatkę służbową.  

 

 III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:  
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Ważne -Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży 

ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

- O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. W przypadku ucznia ZSZ- 

powiadomienie pracodawcy. 

- Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję (pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni) ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. 

- Dyrektor szkoły wzywa policję, która postępuje zgodnie z przepisami i procedurami..  

- Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę wraz ze 

swoimi spostrzeżeniami.  

 

 AGRESJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ,  W TYM PRZESTĘPSTWAMI ŚCIGANYMI 

Z URZĘDU: 

 Udziałem w bójce lub pobiciu 

 Doprowadzeniu małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się 

innej czynności seksualnej 

 Znęcaniu się 

 Wywieraniu wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia 

na złożone zeznania 

 Podrabianiu dokumentów 

 Kradzieżą 

 Kradzieżą z włamaniem 

 Rozbojem 

 Przywłaszczeniem 

 Oszustwem 

 Inne zdarzenia niezgodne z prawem 

 

I. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji. –  
        A) bójki: 

- Zdecydowanie i stanowczo podejmuje działania zmierzające do zaprzestania agresji i 

rozdzielenia stron. 

- Wezwanie wychowawcy lub pedagoga, powiadomienie dyrekcji, rodziców uczestników 

zajścia. 

- Jeśli wymaga tego sytuacja, nauczyciel/pedagog w porozumieniu z dyrekcją może 

natychmiast wezwać Policję. 

- Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie sprawców od ofiar; 

zachować dyskrecję; zabezpieczyć ślady zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze 

zdarzeniem). 

- Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę wyjaśniającą z uczniami ustalają wraz 

ze sprawcą formę zadośćuczynienia szkód. 

- Konsekwencją są kary statutowe, w przypadku ucznia ZSZ- powiadomienie pracodawcy. 

  B) agresja skierowana na przedmioty: 

- Ustalenie sprawcy zniszczeń, powiadomienie przez wychowawcę rodziców, dyrektora 

szkoły, pracodawców. 

- Sprawca/y pokrywają wszystkie koszty zniszczeń. 

-  Kary statutowe. 

     C) znęcania psychicznego, zastraszania: 

-  Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,  
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- Powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia – sprawcy i ofiary. 

- Konsekwencją są kary statutowe, w przypadku ucznia ZSZ- powiadomienie pracodawcy. 

 

II. W przypadku  kradzieży pieniędzy lub cennych przedmiotów (ubrań) 

- osoba pokrzywdzona zgłasza to wychowawcy, który podejmuje działania wyjaśniające.  

Jeśli uda się ustalić sprawcę, ponosi on kary statutowe. Jeśli sprawca jest nieustalony -

pokrzywdzony zgłasza kradzież na Policję. 

 

III. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy fałszowania dokumentów, w tym dokumentów 

szkolnych np. dziennika, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, faktur. 

- Niezwłoczne powiadomienie o każdym takim czynie popełnionym przez ucznia /ów 

dyrektora, wychowawcy, pedagoga, pracodawcy. 

- Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,  

- W uzasadnionych przypadkach powiadomienie policji. 

- Powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia – sprawcy. W przypadku ucznia ZSZ- 

powiadomienie pracodawcy. 

- Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa i przekazanie ich policji. 

 

 V. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika 

szkoły. (Obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, 

zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły). 

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

- W każdym przypadku powiadomienie policji i sądu rodzinnego. 

-  Zastosowanie kary statutowej . 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY WOBEC 

UCZNIÓW UŻYWAJĄCYCH URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH: 

 

I. Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych na 

terenie szkoły, a także konsekwencje nagrywania i fotografowania nauczycieli i innych 

uczniów (Internet). 

- Uczniowie przynoszą telefon do szkoły na własną odpowiedzialność; w uzasadnionych 

przypadkach można go zostawić w depozycie u nauczyciela prowadzącego zajęcia;  

- Przyniesiony telefon musi być wyciszony i nie można go używać podczas zajęć lekcyjnych, 

bibliotecznych, świetlicowych itd.; obowiązuje zakaz rozmów telefonicznych, wysyłania 

SMS-ów, MMS-ów, używania telefonu jako kamery, aparatu, dyktafonu, itp. na 

lekcjach. Słuchawki urządzeń przenośnych na lekcji muszą być schowane; 
- W czasie lekcji uczniowie przebywający na korytarzach szkolnych nie mogą głośno 

słuchać muzyki z urządzeń przenośnych; 
- W razie nieprzestrzegania powyższych zasad, telefon (lub inne urządzenie elektroniczne) 

zostaje zatrzymane przez nauczyciela i oddane rodzicowi/opiekunowi po osobistym 

zgłoszeniu się w ustalonym przez nauczyciela czasie; 
-  W przypadku umieszczenia nagrań/ zdjęć nauczycieli/uczniów w Internecie bez wiedzy i 

zgody zainteresowanych – sprawcy poniosą kary przewidziane w obowiązujących 

przepisach, do skreślenia z listy uczniów włącznie.  

 

W  uzupełnieniu–kontrakt nauczyciel/uczeń – załącznik nr 3 


