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Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole 
 
O wszystkich zachowaniach agresywnych uczniów w czasie lekcji (agresja słowna lub fizyczna) 
nauczyciel informuje wychowawcę klasy. O poważnych zdarzeniach wychowawca klasy informuje 
pedagoga lub psychologa szkolnego. Nauczyciel, który jest świadkiem zdarzenia  wpisuje uwagę 
do zeszytu monitoringu i podpisuje się pod nią. 
Wszelkie podejmowane działania wychowawcze zgodnie z procedurami postępowania muszą 
być odnotowane w dokumentach szkolnych. (jako notatka służbowa pedagoga, psychologa, 
notatka wychowawcy klasy w zeszycie uwag). 

Zachowania uczniów zagrażające zdrowiu lub życiu uczestników społeczności szkolnej muszą 
być zgłaszane do zespołu dyrekcyjnego lub pedagoga (psychologa). 
 

I Procedura realizowania obowiązku szkolnego 

 

1. Nauczyciel odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach 

lekcyjnych. 

2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do prowadzenia systematycznej kontroli frekwencji 

uczniów. 

3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecności dziecka niezwłocznie po ustaniu 

przyczyny nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych w terminie przewidzianym 

w Statucie szkoły (dwa tygodnie dni po powrocie do szkoły). 

4. W przypadku planowanej długotrwałej nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice są 

zobowiązani do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy. 

5. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca 

kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia w sprawie nieobecności ich 

dziecka. Fakt ten odnotowuje w zeszycie monitoringu. 

6. W przypadku kiedy wychowawca nie może się skontaktować z rodzicem (opiekunem 

prawnym) wysyła pisemne zawiadomienie wzywające rodziców na spotkanie. Jeśli 

nieobecności spowodowane są wagarami, na spotkaniu w obecności rodzica (opiekuna 

prawnego) zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Ustala się zasady 

dyscyplinujące, np. zeszyt obecności, częstszy kontakt rodziców ze szkołą . 

7. W przypadku nie reagowania rodziców (prawnych opiekunów) na przedłużające się 

wagary, wychowawca informuje  pisemnie o tym fakcie pedagoga (psychologa) podając 

liczbę godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych i ogólną liczbę godzin. Pedagog we 

współpracy z wychowawcą podejmuje działania przypisane swoimi kompetencjami do 

przygotowania tytułu wykonawczego włącznie. Ostateczną decyzję o skierowaniu wniosku 

o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Prezydenta Miasta podejmuje Dyrektor. 

Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna - art.121 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiana opublikowana w Dz. U .z 1996r. Nr 

146, poz. 680. 

8. Jeżeli działania nie odnoszą nadal skutku szkoła kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego, 

Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylanie się ucznia od obowiązku szkolnego i o wgląd  

w sytuację rodzinną ucznia i informują o podjętych przez szkołę krokach . 

9. Powyższe postępowanie (pkt 7, 8) wdraża się automatycznie w przypadku wystąpienia 

50% nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach obowiązkowych w okresie jednego 

miesiąca.(załącznik nr 1) 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Upomnienie 

 

Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami), w związku z 

art. 20 oraz art. 19 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) wzywam 

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

                                    (imię i nazwisko rodzica) 

do dopełnienia czynności związanych z posyłaniem dziecka 

…………………………………………….............................................. na zajęcia szkolne, do  

(imię i nazwisko ucznia) 

realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko. 

Niespełnienie wymienionego obowiązku spowoduje skierowanie sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego. 

 

 

 

 

…….……………………………… 

                                                  (podpis i pieczęć 

dyrektora) 
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II.  Procedura – bicie dziecka w domu 
1. Podejrzenie, że dziecko jest bite w domu należy zgłaszać do pedagoga lub psychologa 

szkolnego, który nawiązuje współpracę w tym zakresie z pielęgniarką szkolną, 
nauczycielem w-f i wychowawcą.  

2. Pielęgniarka dokonuje oględzin dziecka w obecności pedagoga (psychologa), dyrektora 
lub zastępcy dyrektora i sporządza notatkę z oględzin. Z informacją zawartą w notatce 
zapoznaje się osoba uczestnicząca w oględzinach i podpisem potwierdza prawdziwość 
zapisów.  

3. Rodzic dziecka u którego stwierdzono pierwszy raz ślady po biciu jest wzywany do 
pedagoga (psychologa) szkolnego i wspólnie z wychowawcą prowadzona jest rozmowa 
uświadamiająca rodzica o konsekwencjach prawnych i moralnych bicia dziecka. Rodzic 
potwierdza podpisem zapoznanie się z informacją.   

4. Jeżeli sytuacja się powtarza  wdrożone są poniższe czynności: 

a) zapewnienie uczniowi bezpiecznych warunków i wsparcie osoby dorosłej, 

b) powiadomienie wychowawcy, pedagoga/psychologa, dyrektora szkoły, 

c) wspólnie z wychowawcą, pedagogiem/psychologiem lub dyrektorem 

wysłuchanie relacji ucznia, 

d) udzielenie uczniowi niezbędnej pomocy lub wezwanie pomocy medycznej, 

jeśli wymaga tego sytuacja, 

e) powiadomienie policji, MOPS-u, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, 

f) powiadomienie rodziców (opiekunów) ucznia, 

g) procedura Niebieskiej Karty (kartę zakłada osoba zgłaszająca) 

 

5. Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, iż 

doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub 

informuje nauczyciela, że rodzice (opiekunowie) są pod wpływem alkoholu i nie 

mogą wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia. 
 

 

III. Procedura  -  agresja ucznia (słowna, fizyczna, psychiczna) 

/od momentu uzyskania informacji/ 

 

1. Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu zawiadamia wychowawcę klasy 

(jeśli jest nieobecny – pedagoga, psychologa szkolnego lub dyrektora lub 

wicedyrektorów). 

2. Wychowawca klasy lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły powiadamia 

rodzica ucznia poszkodowanego i sprawcy. 

3. Przeprowadza się rozmowy z uczniami poszkodowanymi oraz sprawcami 

w obecności dyrektora lub pedagoga (psychologa) (spotkania organizuje 

wychowawca klasy). 

4. Odbywają się spotkania mediacyjne z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia 

poszkodowanego i sprawcy  agresji w obecności  pedagoga (psychologa).  

5. W szczególnych przypadkach o fakcie pobicia powiadomiona zostaje policja, która 

prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające. ( po uprzedzeniu rodziców obu stron 

konfliktu  lub na wyraźne życzenie którejś ze stron) 

6. Jeśli sprawca zdarzenia objęty jest dozorem kuratorskim pedagog informuje 

kuratora o zdarzeniu. 

7. Jeśli wymaga tego sytuacja osoba poszkodowana, sprawca oraz osoby biernie 

uczestniczące w zdarzeniu otrzymują opiekę psychologa. 

8. Konsekwencje dla sprawcy pobicia: kara zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły 

w dziale kary. 
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IV. Procedura  wobec ucznia, u którego podejrzewa się, że znajduje się pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych. 

1. Osoba interweniująca zawiadamia wychowawcę klasy (albo pedagoga, psychologa, 

dyrektora, wicedyrektora, pielęgniarkę). 

2. Wychowawca klasy albo osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły powiadamia o fakcie 

rodzica ucznia i wzywa go do szkoły. Uczeń przebywa w tym czasie pod opieką osoby 

dorosłej. W przypadku, gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy szukamy kontaktu 

z innym pełnoletnim członkiem rodziny. Przekazujemy dziecko rodzicowi, który 

poświadcza to na piśmie. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane przez rodziców – 

opiekunów lub odmawiają oni odebrania dziecka – szkoła powiadamia policję.  

3. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia osoba interweniująca wzywa 

pogotowie. Jednocześnie informuje o podjętych działaniach rodziców. Dziecko znajduje 

się pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły do momentu przybycia lekarza 

pogotowia. 

4. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości) o tym, że uczeń znajdował się w stanie 

nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub środków psychotropowych szkoła informuje 

odpowiednie instytucje: Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję lub Gminną Komisję ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Uczniowi i jego rodzinie udzielona zostaje pomoc psychoedukacyjna. 

6. Zobowiązuje się ucznia i jego rodziców do skorzystania z pomocy terapeutów w ramach 

prowadzonych w mieście programów profilaktycznych. 

7. Uczeń ukarany jest zgodnie zapisami w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

V. Procedura wobec ucznia, który posiada lub rozprowadza środki odurzające, 

substancje psychotropowe lub inne substancje uzależniające. 

 

1. Osoba interweniująca zatrzymuje ucznia posiadającego środki odurzające. 

2. Osoba interweniująca powiadamia dyrektora szkoły (wicedyrektora/pedagoga/  

psychologa szkolnego). 

3. Szkoła powiadamia o tym fakcie Powiatową Komendę Policji oraz rodziców/opiekunów 

prawnych. 

4. Uczeń podlega karom zapisanym w Statucie. 

5. Uczeń zostaje objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

6. Zobowiązuje się ucznia i jego rodziców do skorzystania z pomocy terapeutów w ramach 

prowadzonych w mieście programów profilaktycznych. 

 

 

 

 

VI. Procedura  w przypadku uzyskania informacji o paleniu papierosów przez ucznia 

szkoły na terenie szkoły lub w najbliższej okolicy. 

 

1. Osoba interweniująca informuje wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca zawiadamia  rodziców ucznia oraz zgłasza problem do pedagoga lub 

psychologa szkolnego. 

3. Uczeń zostaje objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

4. O miejscach, poza terenem szkoły, w których nasi uczniowie pala papierosy pedagog 

(psycholog) informuje w formie pisemnej Straż Miejską. 

5. Postepowanie wobec uczniów palących papierosy ustala zespół klasowy w trakcie swoich 

posiedzeń. 
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6. Zobowiązuje się ucznia i jego rodziców do skorzystania z pomocy terapeutów w ramach 

prowadzonych w mieście programów profilaktycznych (np. uczęszczanie na zajęcia 

programu profilaktycznego TUKAN). 

 

VII. Procedura  – cyberprzemoc 

 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy 

Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc, może pochodzić  

      z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń,        

jego rodzice lub inni uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia 

a. Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów  

elektronicznych, powinny zostać  właściwie zbadane, zarejestrowane  

i udokumentowane. 

b. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien 

przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga 

szkolnego i dyrektora. 

c. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia  

i zaplanować dalsze postępowanie. 

d. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych 

świadków. 

e. Zabezpieczenie dowodów 

3. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny    

powinien podjąć dalsze działania. 

4. Działania wobec ofiary cyberprzemocy 

a) Wsparcie  psychiczne 

b) Porada  

c) Monitoring  

 

VIII. Procedura w przypadku sytuacji szczególnie trudnej, kryzysowej  

w szkole (np.  samobójstwo, bomba) 

 

W sytuacji krytycznej i kryzysowej dyrektor szkoły powołuje zespół do określonej sytuacji, 

który bada sytuację, wyjaśnia, ustala przyczyny, współpracuje ze specjalistami, powiadamia 

odpowiednie instytucje. 

 

 

IX. Procedura kierowania dzieci na badanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

 

 

1. Rodzic ma prawo korzystać z pomocy specjalistów z PPP na każdym etapie 

edukacyjnym ucznia.  

2.  Rodzice mogą potrzebować opinię wychowawcy klasy lub nauczyciela – składają 

wtedy podanie o opinię do sekretariatu szkoły.  

3. Zalecenia dla ucznia zawarte w opiniach muszą być uwzględniane w pracy z uczniem 

w szkole. 

4. Dostosowanie warunków pisania sprawdzianu i egzaminu  odbywa się na podstawie  

opinii PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydanej po ukończeniu klasy 

III szkoły podstawowej, nie później niż do ukończenia klasy VI szkoły podstawowej. 

5. Ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się tzn. dysleksja rozwojowa, 

dysgrafia i inne zaburzenia typu dys  ucznia  gimnazjum kieruje się do PPP: 

a) na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, 

i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów),  
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b) dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz 

z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.  

 

 

 

 

 
 


