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Opracowanie zawiera: 

 

1. Cele procedur. 

 

2. Spis procedur: 

2.1 Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy 

uczniom. 

2.2  Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia ucznia. 

2.3 Procedura postępowania w sytuacjinagłego wypadku na terenie szkoły. 

2.4 Procedura postępowania w przypadku licznych nieobecności nieusprawiedliwionych. 

2.5 Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji. 

2.6 Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej 

wobec innego ucznia 

2.7 Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia o cyberprzemoc na terenie szkoły. 

2.8 Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub zaginięcia przedmiotów na terenie 

szkoły.  

2.9 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków 

odurzających lub substancji psychotropowych. 

2.10 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa 

uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków. 

2.11 Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego 

(przemocy, bójki). 

2.12 Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego i zaniedbanego. 

2.13 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły przez ucznia. 

2.14 Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela. 

2.15 Procedura „niebieskiej karty”. 

 

3. Zasady zachowania się uczniów podczas przerw i imprez szkolnych. 

3.1. Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw. 

3.2. Procedury bezpieczeństwa w czasie wycieczek oraz imprez sportowych i 

okolicznościowych. 

3.3. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach szkolnych. 

4. Telefony alarmowe. 
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Celem procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez: 

 

 wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo ucznia, 

 usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów, 

 zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły. 

 

 

Dotyczy: 

 nauczycieli 

 rodziców  

 uczniów 

 pracowników administracyjno –obsługowych. 
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1.Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy 

uczniom. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 

 

Cel procedury 

Przeżycie osób poszkodowanych po wypadkach zależy od jak najszybszego udzielenia 

pomocy medycznej i właściwej organizacji transportu do szpitala. Stosowanie tej pomocy 

wymagane jest w przypadku, gdy u poszkodowanego występują: 

 zaburzenia w oddychaniu (bezdech), 

 zatrzymanie krążenia, 

 krwotok, 

 wstrząs pourazowy. 

Procedura ma na celu zapewnienie właściwej opieki dziecku poprzez udzielenie pierwszej 

pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka szkoły. 

Zakres procedury 

Procedura dotyczy zasad i zakresu podejmowanych czynności w celu ratowania życia ucznia 

przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej. 

Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

ucznia szkoły. 

Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia 

ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych 

oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w 

Polsce. 

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 

Przy udzielaniu pierwszej pomocy ratownik, pomimo zdenerwowania, powinien w miarę 

możliwości wykazać się opanowaniem i zdrowym rozsądkiem, gdyż jest to podstawą 

skuteczności i sprawności jego działania. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej 

pomocy wzywa się pracownika szkoły przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej. 
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Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do pomocy poszkodowanemu jest zabezpieczenie 

miejsca wypadku przed ewentualnymi dalszymi zagrożeniami, np. wyłączenie urządzeń 

elektrycznych. 

 

Następną czynnością jest dokonanie oceny stanu poszkodowanego, czy zachował on 

przytomność i jaki jest stan wydajności jego układów krążenia i oddychania. Prawidłowa 

ocena tego stanu jest podstawą do dalszych działań związanych z pierwszą pomocą. Takimi 

działaniami mogą być: 

 podjęcie sztucznego oddychania, 

 zewnętrzny masaż serca, 

 zatamowanie krwotoku, 

 ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, 

 zabezpieczenie poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu, 

 wezwanie pogotowia ratunkowego. 

Udzielenie pierwszej pomocy należy kontynuować do czasu przybycia fachowego personelu 

medycznego. 

Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i 

wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem. 

W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego w 

tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze z grupą uczniów szkoły 

jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów. 

W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania pierwszej 

pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia 

wychowanka szkoły nauczyciel, za zgodą rodzica, może dokonać niezbędnych czynności 

mających na celu pomoc uczniowi. 

 

O każdym przypadku wystąpienia urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub 

nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców 

(opiekunów prawnych) ucznia oraz dyrektora szkoły. 

Uraz nie stanowi wypadku. 

 

Bezdech 

W przypadku, kiedy pierwszy wystąpi zanik czynności oddychania, krążenie może trwać 

jeszcze przez krótki czas, ale jest ono wówczas mniej wydajne i dochodzi do jego 

zatrzymania. Brak czynności oddechowej zwany jest bezdechem. Może on wystąpić przy 

uszkodzeniach mózgu, górnych czynności oddechowych lub ich niedrożności. W większości 
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przypadków przywrócenia dokonuje się, stosując proste czynności pod warunkiem 

natychmiastowego ich podjęcia. 

Bezdech u poszkodowanego rozpoznajemy przez: 

 brak ruchów oddechowych klatki piersiowej  

 niemożność wyczucia na własnym policzku wydychanego przez poszkodowanego 

powietrza. 

Wówczas przystępujemy do udrożnienia dróg oddechowych i sztucznego oddychania. 

Niedrożność dróg oddechowych w przypadku blokowania ich przez język stosunkowo łatwo 

usuwa się poprzez odchylenie głowy poszkodowanego do tyłu. Czynność tę wykonujemy: 

 kładąc jedną rękę pod szyję poszkodowanego i jednocześnie układając drugą na jego 

czole, 

 następnie, zachowując ostrożność, odchylamy jego głowę maksymalnie do tyłu. 

 

W przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, zatkane językiem drogi 

oddechowe udrażniamy poprzez uniesienie żuchwy lub wyciągnięcie języka. Żuchwę można 

unieść, wysuwając ją w kierunku pionowym u poszkodowanego leżącego na wznak, poprzez 

naciskanie do przodu oboma kciukami kątów żuchwy. Wysunięcie żuchwy można uzyskać 

również przez pociągnięcie za dolne zęby, tak by wysunęły się przed zęby górne. Jeżeli 

omówione metody nie powodują udrożnienia dróg oddechowych, należy dokonać tego 

poprzez wyciągnięcie języka. Po rozwarciu szczęki poszkodowanego należy uchwycić język 

w palce wskazujący i kciuk, a następnie wyciągnąć go na brodę. 

 

Usuwanie ciał obcych 

Ciało obce z ust i gardła usuwa się poprzez przewrócenie poszkodowanego na bok i 

otworzenie jego ust. 

 

Sztuczne oddychanie 

Po upewnieniu się, że drogi oddechowe u poszkodowanego są drożne, można przystąpić do 

przywracania oddechu. Najskuteczniejszą i stosunkowo najprostszą metodą jest sztuczne 

oddychanie „usta–usta”. Stosowanie tej metody polega na tym, że ratujący wdmuchuje swoje 

powietrze wydechowe bezpośrednio do ust ratowanego. Po przechyleniu głowy 

poszkodowanego do tyłu i zatkaniu jego nosa ratujący powinien wykonać głęboki wdech 

i wdmuchiwać powietrze bezpośrednio do ust poszkodowanego. Unoszenie się ściany klatki 

piersiowej ratowanego świadczy o skuteczności sztucznego oddechu. Odjęcie ust od 

ratowanego umożliwia bierny wydech. Ratujący powinien upewnić się, że w czasie wydechu 

powietrze wydostaje się na zewnątrz, wówczas czynności ratujące życie są skuteczne. 
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Czynności wdmuchiwania powietrza do płuc wykonuje się z częstotliwością od 16 do 20 razy 

na minutę do czasu powrotu samoistnego wydolnego oddechu lub przejęcia poszkodowanego 

przez personel karetki reanimacyjnej. Wskazane jest stosowanie maski reanimacyjnej, 

umożliwiającej zatkanie nosa, co ułatwia prowadzenie sztucznego oddychania. Zapewnia ona 

również brak kontaktu ratownika z ustami poszkodowanego. 

 

Równie skuteczne jest oddychanie „usta–nos”. Metodę tę stosuje się poprzez zatkanie ust 

poszkodowanego i wdmuchiwanie powietrza przez nos, co wymaga użycia większej siły niż 

przy metodzie „usta–usta”. Podczas wydechu usta ratowanego odsłania się. 

Po odzyskaniu przez poszkodowanego własnego oddechu należy ułożyć go w pozycji bocznej 

ustalonej. 

Zatrzymanie czynności serca  

Zatrzymanie czynności serca równoznaczne jest z zatrzymaniem krążenia krwi w ustroju 

poszkodowanego. 

Objawy: 

 nagła utrata przytomności i po kilku sekundach bezdech, 

 brak tętna na dużych tętnicach w okolicy szyi i pachwin; należy zauważyć, że brak 

tętna w tętnicach promieniowych nie musi świadczyć o zatrzymaniu krążenia, 

 źrenice poszkodowanego przestają reagować na światło, a skóra przyjmuje blado-siną 

barwę. 

 

Zatrzymanie krążenia krwi wymaga natychmiastowego przystąpienia do masażu 

zewnętrznego i równocześnie sztucznego oddychania. Upewniwszy się, że krążenie krwi 

rzeczywiście ustało, niezwłocznie przystępujemy do czynności ratujących życie. 

 

Masaż serca  

Masaż serca zewnętrzny polega na tym, że ratujący uciska rytmicznie mostek ratowanego 

w kierunku kręgosłupa, kiedy ten leży na plecach. Na skutek tych działań serce leżące 

pomiędzy mostkiem a kręgosłupem zostaje uciśnięte, co powoduje mechaniczne wyciśnięcie 

krwi z komór małego i dużego krążenia. Odjęcie nacisku na klatkę piersiową pozwala na 

powtórne odkształcenie się ściany klatki piersiowej, co pozwala komorom serca na 

napełnienie się krwią. Cały cykl powtarza się przy następnym ucisku mostka i jego 

zwolnieniu. 

Skuteczny masaż jest wykonywany przy prędkości 80 uciśnięć na minutę. Przy wykonywaniu 

masażu poszkodowany powinien leżeć na plecach. Na mostek należy uciskać silnie, szybko, 
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krótko, a nadgarstki powinny być ułożone jeden na drugim. Uciskać należy w miejscu 

środkowej linii ciała, tuż poniżej połowy długości mostka. 

 

Sztuczne oddychanie 

Aby zapewnić skuteczność masażu serca, należy połączyć go ze sztucznym oddychaniem. 

W przypadku akcji prowadzonej przez jednego ratującego musi on wykonać zarówno 

sztuczne oddychanie, jak i masaż serca, w następujący sposób: 

 po każdych 2 wdmuchnięciach wykonuje się 30 uciśnięć, 

 liczba sztucznych oddechów powinna wynosić 16–20 na minutę. 

W przypadku, kiedy jest dwóch ratowników, ratowanie jest łatwiejsze, gdyż wówczas jeden 

ratownik wykonuje sztuczne oddychanie, a drugi masaż zewnętrzny serca. Osoba prowadząca 

sztuczne oddychanie powinna wdmuchiwać powietrze 2 razy na 30 uciśnięć mostka. 

Wyczuwalne tętno w tętnicach szyjnych lub udowych, a także obwodowych świadczy 

o powrocie czynność serca. Badanie tętna na tętnicach szyjnych powinno być prowadzone 

dokładnie i w miarę krótko, tak by nie zakłócało swobodnego przepływu krwi do mózgu. 

W przypadku, kiedy u poszkodowanego powrócą podstawowe funkcje życiowe, układamy go 

w pozycji bocznej ustalonej. 

 

Krwotok 

W przypadku wystąpienia krwotoku u poszkodowanego, tj. utraty dużej ilości krwi (tzn. 

około 1,5–2 litrów), wystąpią następujące objawy: 

 bladość powłok ciała, 

 przyspieszenie tętna, 

 spadek ciśnienia krwi, 

 ogólne osłabienie, 

 szum w uszach, 

 zimny pot, 

 „mroczki” przed oczyma, 

 niepokój, 

 utrata przytomności, poprzedzająca zgon. 

 

Tamowanie krwotoku 

Zatamowanie krwotoku na miejscu wypadku jest czynnością ratującą życie. Zatamować 

krwotok można poprzez: 

 uniesienie kończyny, 
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 ucisk ręczny w miejscu wypływu krwi, 

 założenie opatrunku uciskowego. 

Uniesienie kończyny stosowane jest przy mniejszych krwotokach. Przy większych stosujemy 

ucisk ręczny, jednak dobrze jest uciskać ranę, przykrywając ją gazą opatrunkową. Na 

krwawiącą ranę stosujemy opatrunek uciskowy. Opatrunek taki składa się z czystego 

opatrunku osłaniającego, który uciska się wałkiem ze zwiniętego bandaża, ligniny, waty itp. 

mocowanego opaską dociskającą. Zdarza się jednak, że mimo opatrunku rana krwawi nadal. 

W takim przypadku nie należy zdejmować opatrunku, lecz dołożyć waty, ligniny itp. i ucisnąć 

go silniej drugą opaską. 

 

Złamanie kości czaszki 

Może nastąpić na skutek upadku na głowę lub uderzenia w głowę. Poszkodowany jest 

nieprzytomny, krwawi z uszu i ust. Należy zrobić zimny okład na głowę, zapewnić spokój 

i skierować do szpitala. Złamanie kręgosłupa – silny ból w kręgosłupie, sztywność karku lub 

w stopach. Nie przemieszczać chorego. Wezwać pomoc instytucjonalną. Złamanie 

i zwichnięcie obojczyka objawia się bólem i znacznym obrzękiem w okolicach obojczyka. 

Włożyć do dołu pachowego zwitek waty, zgiąć rękę pod kątem prostym, zawiesić na 

temblaku zrobionym z chustki i na uszkodzone miejsce nałożyć zimny okład. 

Złamanie żeber objawia się silnym bólem przy oddychaniu, kaszlu, kichaniu i przy ruchach. 

Mocno obandażować klatkę piersiową lub dobrze ściągnąć ręcznikiem podczas wydechu. 

W przypadku stłuczenia lub zwichnięcia stosować zimne okłady z wody i mocno 

zabandażować. Miejsca stłuczonego nie jodynować, rozcierać lub smarować maściami. 

 

Złamania kończyn 

W przypadku ręki należy ją unieruchomić za pomocą deski lub szyny tak, aby dwa 

sąsiadujące stawy uległy unieruchomieniu, zawiesić na temblaku i przymocować do tułowia. 

Przy złamaniu i zwichnięciu palców u rąk należy przymocować deseczkę na szerokość dłoni, 

zabandażować. Długość deseczki powinna być od końca palców do przedramienia. Złamanie 

kończyn dolnych – należy unieruchomić na desce od długości pięty, by zachodziła poza 

miednicę, i przymocować do tułowia. 

Nie należy zmieniać ułożenia kończyny ani nie próbować nastawiać złamania. Unieruchomić 

kończynę w jej aktualnym położeniu. Przy złamaniu otwartym nie wolno dotykać 

wystających odłamów kostnych – łatwo ulegają zakażeniu. 

Wstrząs pourazowy  

Objawy wstrząsu: 

 szybko słabnące, nawet niewyczuwalne tętno, 

 bladość i ochłodzenie skóry, 
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 zimny pot na powierzchni ciała, 

 płytki, przyspieszony oddech, 

 niepokój poszkodowanego, 

 apatia i senność. 

 

Łagodzenie objawów wstrząsu 

Przy początkowych objawach wstrząsu poszkodowany raczej jest przytomny, ale objawy te 

mogą pogłębić się na skutek strachu, bólu czy zimna. Należy zatem starać się wyeliminować 

czynniki powodujące ten wstrząs, a w szczególności: 

 zapewnić poszkodowanemu spokój, 

 osłonić przed zimnem, 

 zapewnić poszkodowanemu prawidłowy oddech, 

 opanować krwotok, 

 założyć opatrunek lub unieruchomić złamanie, 

 ułożyć poszkodowanego na wznak z kończynami dolnymi uniesionymi ku górze, 

 uspokoić psychicznie, 

 ewentualnie podać do picia ciepłe płyny – jeśli poszkodowany jest przytomny, 

 szybko wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną. 

 

Omdlenie 

Udzielając pierwszej pomocy zemdlonemu, należy: 

 ułożyć chorego wygodnie z nogami uniesionymi do góry lub posadzić, pochylając go 

mocno do przodu, tak by głowa znajdowała się między kolanami, 

 rozpiąć choremu ubranie, 

 zapewnić dostęp świeżego powietrza. 

Nieprzytomnemu nigdy nie wolno podawać żadnych środków doustnie! Jeśli chory sinieje, 

należy podnieść mu do góry dolną szczękę celem udrożnienia dróg oddechowych. Jeśli po 

kilku minutach chory nie odzyskuje przytomności – wezwać pogotowie ratunkowe. 

Postanowienia końcowe 

W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy 

przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie powiadamia 

rodziców (opiekunów) dziecka . 
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2.Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia ucznia 

 

1. W sytuacji zasłabnięcia ucznia nauczyciel udziela pierwszej pomocy. 

2. Uczeń zostaje przeprowadzony przez pracownika obsługi szkolnej do sekretariatu. 

3. Po udzieleniu dziecku pierwszej pomocy sekretariat powiadamia rodziców 

o zaobserwowanych u ucznia zmianach oraz informuje o konieczności jak najszybszego 

odbioru dziecka ze szkoły i udania się do lekarza. 

4. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami ucznia, wówczas sekretarka 

szkolna kontaktuje się np. telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania konsultacji 

medycznej. 

5. Lekarz podejmie decyzję co do możliwości powrotu chorego ucznia do domu szkolnym 

autobusem. Jeżeli uczeń sam nie może wracać do domu, pozostaje pod opieką 

wyznaczonej przez dyrektora osoby do momentu skontaktowania się z rodzicami ucznia 

albo odebrania go ze szkoły. 

6. Sekretarka sporządza notatkę z przebiegu rozmów i podjętych decyzji. 

 

3.Procedura postępowania w sytuacjinagłego wypadku na terenie szkoły. 

1.W sytuacji nagłego wypadku na terenie szkoły nauczyciel powinien niezwłocznie 

zabezpieczyć miejsce wypadku, sprawdzić, czy żaden z uczniów nie ucierpiał. 

 

2.W przypadku poszkodowania ucznia należy udzielić mu pierwszej pomocy przedlekarskiej 

oraz wezwać pomoc lekarską. Do czasu przyjazdu lekarza nauczyciel musi być obecny przy 

poszkodowanym. 

 

3.Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 

 

4.Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 

nauczyciel zobowiązany jest o zdarzeniu oraz podjętych czynnościach powiadomić dyrekcję 

szkoły, sporządzając także pisemną notatkę. 

 

5.O każdym nagłym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał 

uczeń w chwili nagłego wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten 

powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć, podając datę i godzinę 

powiadomienia matki/ojca ucznia o nagłym wypadku. 
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4.Procedura postępowania w przypadku licznych nieobecności nieusprawiedliwionych. 

  

Podstawa prawna:  

 

- art. 15, 18, 19 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami (Dz. U. z 2004 

r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  

  

1.Wychowawca monitoruje co miesiąc frekwencję uczniów w swojej klasie. Wprowadza 

stosowne zapisy w dzienniku lekcyjnym. 

 

2. Po opuszczeniu przez ucznia takiej liczby godzin dydaktycznych bez usprawiedliwienia, 

która jest równa tygodniowemu wymiarowi wynikającemu z planu nauczania dla danego 

oddziału, uczeń otrzymuje upomnienie na forum klasy. Wychowawca przeprowadza z 

uczniem indywidualną rozmowę, informuje rodzica o zaistniałej sytuacji oraz odnotowuje 

interwencję w dokumentacji wychowawcy.  

 

3.Po opuszczeniu przez ucznia kolejnych godzin lekcyjnych, przeprowadzana jest rozmowa 

wychowawcy z uczniem w obecności dyrektora szkoły i rodzica. Zawarty jest kontrakt 

dotyczący systematycznego uczęszczania do szkoły.  

 

4. Opuszczenie kolejnych godzin lekcyjnych skutkuje tym, że  dyrektor szkoły na wniosek 

wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany w obecności rodzica.  

 

5. W przypadku nieskuteczności wcześniejszych działań i w sytuacji, kiedy rodzice 

(opiekunowie prawni) ucznia nie kontaktują się ze szkołą lub liczba opuszczonych godzin 

zajęć edukacyjnych jest bardzo wysoka, wychowawca, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

podejmuje kolejno następujące działania: 

1) zwraca się do Policji z prośbą o interwencję dzielnicowego; 

2) wysyła upomnienie (kopia upomnienia zostaje w dokumentacji szkolnej); 

3) wysyła zawiadomienie do gminy o nieuczęszczaniu ucznia do szkoły – rozpoczyna się 

postępowanie egzekucyjne, urząd gminy może ukarać rodzinę grzywną; 

4) zwraca się do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich – z prośbą o wgląd w 

opiekę oraz wyznaczenie kuratora sądowego. 
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5.Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji. 

Definicja 

Poprzez zakłócenie toku lekcji rozumieć należy wszelkie działania uczniów uniemożliwiające 

normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej. 

Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź na 

piętrze, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów. 

Procedura: 

1. Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi 

na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z 

informacją do sekretariatu szkoły. Sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego 

poinformowania dyrekcji o zaistniałej sytuacji. 

2. Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika 

niepedagogicznego obsługującego dane piętro. Pracownik ten jest zobowiązany do 

udzielenia nauczycielowi wszelkiej pomocy. 

3. Dyrektor udaje się do sali wskazanej przez nauczyciela i do ustalenia przeszkadzających 

uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali lekcyjnej do gabinetu dyrektora 

szkoły. 

4. Dyrektor przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje zachowania, w 

zależności od popełnionego wykroczenia. 

5. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole – na wniosek 

dyrektora wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. 

6. Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, dyrektora szkoły wzywa rodziców do 

natychmiastowego przybycia do szkoły. 

7. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach 

– postępować należy wg tych procedur. 

 

Uwaga! 

Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie 

aktualnie popełnili wykroczenie).  
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6.Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej 

wobec innego ucznia 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.). 

 

1. Jeśli powstanie podejrzenie stosowania wobec jednego z uczniów przemocy psychicznej 

przez innego ucznia, należy zawiadomić niezwłocznie wychowawcę klasy, a w przypadku 

jego nieobecności innego nauczyciela. 

2. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem-ofiarą celem ustalenia, kto stosuje 

wobec niego przemoc, jak długo to trwa, na czym polega, jakie odniósł szkody. 

3. Z dokonanych ustaleń wychowawca klasy sporządza notatkę i informuje o nich dyrektora 

szkoły celem podjęcia odpowiednich działań. 

4. Wychowawca klasy wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia-ofiary do szkoły i na 

spotkaniu z dyrektorem szkoły informuje o dokonanych ustaleniach oraz możliwych do 

podjęcia środkach (objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, monitorowanie 

sytuacji w klasie oraz obserwacja zachowania wobec ucznia-ofiary). 

5. Wychowawca klasy wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia-sprawcy do szkoły 

i na spotkaniu z dyrektorem szkoły oraz psychologiem lub pedagogiem z PPP informuje 

o dokonanych ustaleniach, zobowiązaniu ucznia do poprawy zachowania, wyciągniętych 

konsekwencjach przewidzianych w regulaminie szkoły oraz monitorowaniu zachowania 

ucznia-sprawcy przemocy. 

6. Jeżeli sytuacja ma miejsce po raz pierwszy, sprawa może być rozwiązana polubownie. 

7. Jeżeli podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości, dyrektor szkoły zawiadamia 

o tym policję i sąd rodzinny. 

8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy wymierza uczniowi-sprawcy karę 

przewidzianą w regulaminie szkoły. 
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7.Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia o cyberprzemoc na terenie szkoły 

 

Czynności wstępne 

1. W celu sprawnej reakcji i realizacji procedury należy dokonać ustaleń: 

 wyznaczenie sposobu zgłaszania informacji o cyberprzemocy, 

 poinformowanie o tym uczniów i ich rodziców, 

 wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację procedury, 

 uwzględnienie kar za stosowanie cyberprzemocy w statucie szkoły. 

 

Zgłoszenie podejrzenia o cyberprzemoc 

1. Zgłoszenia o tym, że uczeń szkoły stał się ofiarą cyberprzemocy, najczęściej dokonuje 

poszkodowany uczeń, jego rodzice lub koledzy, ale zgłoszenia może dokonać każdy, 

kto posiada wiedzę o takim zdarzeniu. 

 

2. W szkole istnieje możliwość anonimowego dokonania zgłoszenia o cyberprzemocy 

(„skrzynka zgłoszeń”), przy pomocy której uczniowie mogą zgłaszać problemy bez 

podawania swojego nazwiska – nauczyciel informatyki powinien zwrócić uwagę 

uczniom, aby wykorzystywali je do zgłoszeń o cyberprzemocy anonimowo, jeśli 

obawiają się zrobić to osobiście.  

3. Uczniów należy uprzedzić, że, zgłaszając cyberprzemoc, powinni poinformować, 

w jaki sposób można sprawdzić prawdziwość zgłoszenia: podać adres strony 

internetowej lub innego miejsca, w którym widnieje kompromitujące zdjęcie czy 

obraźliwy wpis. 

 

Sprawdzenie prawdziwości zgłoszenia 

1. Osoba, która otrzymała informację o cyberprzemocy w szkole, zgłasza ten fakt do 

osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie procedury postępowania w sytuacji 

cyberprzemocy, tj. koordynatorowi ds. bezpieczeństwa w szkole. 

2. Koordynator, po otrzymaniu informacji, sprawdza ich prawdziwość; może to zrobić z 

pomocą nauczyciela informatyki, jeśli istnieje taka potrzeba. 

 

Zabezpieczenie dowodów 

1. Nauczyciele zabezpieczają, rejestrują dowody świadczące o zastosowaniu 

cyberprzemocy, notują i zabezpieczają wszystkie dane, które odnajdą: adres strony 

www, nazwę użytkownika, profil, numer telefonu itd. (w zależności od formy 

zastosowanej przez sprawcę), treść wpisu, listu czy SMS-a, a także datę i godzinę 

odnalezienia dowodów.  

 

Należy pamiętać, aby nie kasować SMS-ów, wiadomości nagranych na pocztę 

głosową – jeśli doszło do przemocy za pośrednictwem telefonu komórkowego. Jeśli 

wykorzystany został komunikator – trzeba zadbać o zapisanie niewłaściwych treści: 

najpierw należy sprawdzić, czy posiada on funkcję zapisywania rozmów, jeśli nie – 

wiadomość trzeba skopiować i zapisać, najlepiej w edytorze tekstu. Można też zrobić 

zrzut strony na ekran, podobnie jak w sytuacji, gdy wykorzystana została strona www, 



 

16 
 

serwis społecznościowy albo czat. Kopiując informacje do edytora, trzeba zadbać 

o zachowanie jak największej ilości informacji, np. nie tylko treść e-maila, ale też 

dane nadawcy. 

 

Ustalenie okoliczności zdarzenia 

1. Nauczyciele podejmują próbę ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych 

świadków.  

 

2. Wyznaczone osoby analizują zdarzenie i podejmują decyzje w kwestii dalszych 

działań. W zależności od wagi zdarzenia i od potrzeb – w tej części postępowania 

może uczestniczyć pedagog szkolny, wychowawcy sprawcy i ofiary, dyrektor szkoły.  

 

Identyfikacja sprawcy 

1. W trakcie analizowania okoliczności zdarzenia następuje próba identyfikacji sprawcy 

(z pomocą nauczyciela informatyki) i ustalenia, czy jest on uczniem szkoły. Nie 

zawsze jest to możliwe, gdyż, dokonując aktu cyberprzemocy, sprawcy bardzo często 

posługują się fałszywą tożsamością, np. zakładają konta nieistniejących, wymyślają 

dane lub podszywają się pod inną osobę, np. pożyczając telefon. W tej drugiej sytuacji 

nauczyciele mają możliwość porozmawiania z właścicielem na temat tego, komu 

pożyczył telefon lub komu udostępnił swoje hasła, umożliwiając używanie konta lub 

profilu w serwisach społecznościowych. To może pomóc zidentyfikować 

prawdziwego sprawcę.  

 

2. Jeśli ofiara cyberprzemocy ma podejrzenie, kto może być sprawcą, należy 

potraktować to poważnie i porozmawiać z osobą podejrzewaną – uczniowie czasem są 

w konflikcie, grożą sobie lub mają na koncie różne zaczepki, dokuczanie sobie czy 

wcześniejsze podobne zachowania. Być może ujawniony akt cyberprzemocy jest 

kolejnym ze strony tego samego agresora i ofiara wie, kto nim jest. 

 

3. W celu ustalenie sprawcy można także rozmawiać z uczniami klasy ofiary. 

Cyberprzemocy najczęściej dokonują koledzy z tej samej szkoły, a nawet klasy, jest 

więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że część z nich wie, kto jest sprawcą. 

 

4. Gdy uda się zidentyfikować sprawcę – należy mu nakazać natychmiastowe usunięcie 

obraźliwych lub szkodliwych treści i wyciągnąć konsekwencje adekwatne do 

wykroczenia. 

 

5. Jeśli ustalenie sprawcy się nie powiedzie, a zostało złamane prawo – należy 

poinformować o tym policję. 

 

6. Należy wówczas skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci 

krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora 

serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  
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7. Na wniosek policji dostawca usługi internetowej oraz operator sieci komórkowej 

podadzą dane sprawcy cyberprzemocy. 

 

8. Sytuacje, w których należy zgłosić sprawę do sądu rodzinnego: 

a) jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

b) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich 

zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. 

 

Zgłoszenia dokonuje dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba. 

 

9. Sytuacje, w których należy zgłosić sprawę na policję, to sytuacje przemocy 

z naruszeniem prawa: groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie 

nielegalnych treści. Zgłoszenia dokonuje dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.  

 

Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 

 

1. Konsekwencje i rodzaj działań wobec sprawcy uzależnione będą od tego, czy jest on 

uczniem szkoły, czy nie. Jeśli nie – działania podejmuje policja. Jeśli tak – działania 

należą do szkoły, a policja reaguje, jeśli ranga czynu popełnionego przez sprawcę tego 

wymaga.  

 

2. Jeśli sprawcą był uczeń – należy o tym natychmiast poinformować jego rodziców. 

 

3. Jeśli sprawcą przemocy jest uczeń szkoły, należy najpierw przeprowadzić z nim 

rozmowę na temat jego zachowania. W rozmowie powinni uczestniczyć nauczyciele 

biorący udział w rozwiązywaniu sprawy, pedagog szkolny, wychowawca ucznia, 

a także jego rodzice. Celem rozmowy powinno być dowiedzenie się jak najwięcej 

o okolicznościach zajścia, jego przyczynach, ale także poszukanie możliwości 

rozwiązania sytuacji konfliktowej, form zadośćuczynienia wobec ofiary. 

 

4. Wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy, zgodnie z zapisami statutu szkoły, 

uwzględniające rozmiar i rangę szkody, czas trwania działań sprawcy, szkodliwość 

czynu i celowość działań, świadomość konsekwencji, np. w zależności od wieku 

ucznia. 

 

5. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną w celu uświadomienia mu 

konsekwencji jego działań, pomocy w zmianie jego postawy i postępowania. 

 

Działania wobec ofiary cyberprzemocy 

1. Tuż po potwierdzeniu zgłoszenia przemocy – należy otoczyć opieką jej ofiarę. 

W rozmowie z uczniem należy ustalić, jakie działania powinny zostać podjęte oraz 

powiadomić o zajściu rodziców ucznia. Uczeń powinien otrzymać informację 

o całkowitym wsparciu, gotowości pomocy ze strony szkoły oraz wyciągnięciu 

konsekwencji wobec sprawcy.  
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2. Uczeń będący ofiarą powinien otrzymać poradę jak ma się zachować, aby zapewnić 

sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzać do eskalacji prześladowania – nie 

usuwać żadnych dowodów winy sprawcy, nie wchodzić w kontakt ze sprawcą poprzez 

internet, natychmiast zgłosić dorosłym wszelkie akty przemocy. 

 

3. Sytuacja szkolna ucznia powinna być monitorowana przez wychowawcę oraz innych 

nauczycieli, aby uniknąć ewentualnych ataków zemsty ze strony ukaranego sprawcy. 

 

Sporządzenie dokumentacji z zajścia 

1. Szkolny koordynator ds.. bezpieczeństwa w sytuacji cyberprzemocy zobowiązany jest 

do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich 

rodzicami oraz świadkami zdarzenia.  

 

2. Dokument powinien zawierać datę i miejsce zdarzenia, dane osób biorących w nim 

udział i świadków oraz opis ustalonego przebiegu wydarzeń, wraz z zabezpieczonymi 

dowodami. 
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8.Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub zaginięcia przedmiotów na 

terenie szkoły. 

 

Podstawa prawna:  

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

2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.). 

 

- art. 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 

poz. 2572 ze zmianami);  

- Zarządzenie nr 590 komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w 

sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 

przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich 

 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.). 

 

1. W przypadku stwierdzenia popełnienia kradzieży na szkodę ucznia pokrzywdzony uczeń 

powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę lub innego nauczyciela. 

2. Poinformowany nauczyciel w rozmowie z uczniem ustala, co było przedmiotem 

kradzieży, gdzie się znajdowało, kiedy uczeń ostatni raz widział ten przedmiot, ile 

kosztował, czy uczeń kogoś podejrzewa o dokonanie kradzieży, a jeżeli tak, to dlaczego. 

Z rozmowy z uczniem nauczyciel sporządza notatkę. 

3. Wychowawca klasy przeprowadza czynności wyjaśniające i o ich wyniku informuje 

dyrektora szkoły, przekazując mu notatkę z dokonanych ustaleń. 

4. Jeżeli ustalono ucznia, który dokonał kradzieży, należy wezwać go do wydania 

skradzionej rzeczy, a jeżeli jest to niemożliwe (sprzedał ją lub zniszczył), zwrócenia w 

określonym terminie jej równowartości. 

5. Wychowawca klasy informuje o zdarzeniu rodziców uczniów, wzywając ich do szkoły. 

6. Jeżeli wartość przedmiotu kradzieży była większa niż 250 zł, dyrektor szkoły wspólnie z 

rodzicami uczniów decyduje o poinformowaniu o zdarzeniu policji (postępowanie może 

zakończyć się mediacją i udzieleniem uczniowi-sprawcy kary przewidzianej w 

regulaminie szkoły). 

7. Jeżeli sprawy nie można zakończyć ugodowo oraz w przypadku ponownego popełnienia 

czynu przez tego samego ucznia, dyrektor szkoły o zdarzeniu zawiadamia policję i 

również sąd rodzinny. 

8. Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy podejmuje decyzję o 

wymierzeniu uczniowi-sprawcy kary przewidzianej w regulaminie szkoły. 
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9.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków 

odurzających lub substancji psychotropowych. 

Podstawa prawna: 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 124), 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687). 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada środki odurzające lub 

substancje psychotropowe, powinien zażądać od niego, w obecności innego nauczyciela 

lub pracownika szkoły, przekazania mu podejrzanej substancji, pokazania zawartości 

plecaka, kieszeni. Należy pamiętać, że nauczyciel nie jest uprawniony do przeszukania 

odzieży ucznia ani posiadanych przez niego przedmiotów (plecaka, torby) – czynność ta 

jest zastrzeżona dla funkcjonariuszy policji. 

2. Nauczyciel niezwłocznie informuje o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, informuje o zdarzeniu 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia, zobowiązując ich do niezwłocznego przybycia do 

szkoły. Podczas rozmowy z rodzicami wychowawca klasy informuje o dokonanych 

ustaleniach oraz konsekwencjach wyciągniętych wobec ucznia. 

4. W przypadku, gdy uczeń odmawia wydania substancji oraz ujawnienia zawartości 

torby/plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która na podstawie przepisów prawa może 

dokonać przeszukania ucznia oraz zabezpieczyć podejrzaną substancję celem przekazania 

jej następnie do badań laboratoryjnych i jednoznacznego stwierdzenia jej rodzaju. 

5. Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi posiadane substancje lub środki, 

wychowawca w rozmowie z uczniem podejmuje próbę ustalenia, od kogo ma owe 

substancje, kiedy je nabył oraz za jaką kwotę, czy było to jednorazowe, czy wielokrotne 

nabycie, a następnie wzywa na teren szkoły policję i przekazuje funkcjonariuszom 

otrzymane od ucznia substancje. 

6. W każdym przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego (przez ucznia, który 

ukończył 13. rok życia, ale przed ukończeniem 17 lat) lub przestępstwa (przez ucznia 

powyżej 17. roku życia) posiadania środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, wprowadzania do obrotu środków odurzających, udzielania innej 

osobie, ułatwiania lub umożliwiania ich użycia oraz nakłaniania do ich użycia dyrektor 

szkoły ma obowiązek niezwłocznie powiadomić policję lub prokuraturę, a w przypadku 

ucznia w wieku od 13. do 17. roku życia – również sąd rodzinny. 

7. Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy podejmuje decyzję o 

wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w regulaminie szkoły. 

8. Wychowawca klasy z przeprowadzonych czynności z udziałem ucznia oraz rozmowy 

z jego rodzicami/prawnymi opiekunami sporządza notatkę, opisując przebieg zdarzeń 

i ustalone okoliczności oraz podjęte działania. Notatkę przekazuje następnie dyrektorowi 

szkoły. 
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10.Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa 

uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków. 

Podstawa prawna: 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. 

poz. 124), 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.). 

 

1. Nauczyciel, który podejrzewa, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków, informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy oraz 

dyrektora szkoły. 

2. Z uwagi na bezpieczeństwo takiego ucznia nauczyciel lub inny wyznaczony pracownik 

szkoły umieszcza go w miejscu niedostępnym dla innych osób (w sali lub w innym 

pomieszczeniu niedostępnym dla pozostałych uczniów) i sprawuje nad nim opiekę. 

3. Nauczyciel wzywa do szkoły pogotowie w celu stwierdzenia lub wykluczenia stanu 

nietrzeźwości lub stanu odurzenia ucznia, a gdy jest to konieczne – udzielenia mu 

pierwszej pomocy. 

4. Wychowawca ucznia lub dyrektor szkoły informuje rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia, zobowiązując ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły, chyba że 

wcześniej został zabrany przez pogotowie. 

5. Podczas spotkania z rodzicami obecni są: dyrektor szkoły i wychowawca klasy. Z 

rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia dyrektor szkoły lub wychowawca 

klasy sporządza notatkę, w której zawiera informacje co do przebiegu spotkania i 

przekazania ucznia rodzicom. Rodzice podpisują notatkę, potwierdzając w ten sposób 

odbiór dziecka ze szkoły. 

6. W przypadku odmowy odebrania ucznia ze szkoły lub braku możliwości nawiązania 

kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka lekarz z pogotowia, po zbadaniu 

ucznia, w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o jego przewiezieniu do szpitala 

lub przekazaniu go funkcjonariuszom policji. 

7. W przypadku, gdy uczeń jest agresywny i stwarza zagrożenie dla innych uczniów lub 

pracowników szkoły, a rodzice odmawiają jego odbioru lub nie jest możliwe nawiązanie 

znimi kontaktu, dyrektor szkoły zawiadamia o zdarzeniu policję. 

8. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ucznia (w sytuacji, gdy rodzice nie chcą 

odebrać go ze szkoły lub nie ma z nimi kontaktu) policja może umieścić ucznia w izbie 

wytrzeźwień na czas maksymalnie 24 godzin, a w przypadku jej braku – w jednostce 

policji, w odosobnieniu od osób dorosłych. Policja zawiadamia również 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz sąd rodzinny. 

9. W przypadku powtarzania się podobnych zdarzeń w stosunku do tego samego ucznia 

dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym policję (wydział do spraw nieletnich) 

oraz sąd rodzinny. 
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Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy podejmuje decyzję o wymierzeniu 

uczniowi-sprawcy kary przewidzianej w regulaminie szkoły. 
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11.Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu 

karalnego(przemocy, bójki). 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.). 

 

W przypadku stwierdzenia na terenie szkoły lub podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę 

bójki lub pobicia ucznia: 

1. Uczeń, który zauważył zdarzenie, powinien niezwłocznie poinformować o tym 

nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę klasy. 

2. Poinformowany nauczyciel musi rozdzielić uczniów, umieścić ich w bezpiecznym 

miejscu, z dala od pozostałych uczniów, i zapewnić im opiekę. 

3. Jeżeli jest to konieczne, nauczyciel udziela uczniom pierwszej pomocy i wzywa 

pogotowie. 

4. Nauczyciel informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

5. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczestnikami zajścia oraz uczniami, którzy 

byli jego świadkami, i ustala powody bójki/pobicia oraz jej inicjatora. 

6. Wychowawca klasy powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

i wzywa ich niezwłocznie do szkoły. Podczas rozmowy z rodzicami dyrektor szkoły 

informuje ich szczegółowo o okolicznościach zdarzenia i ewentualnych konsekwencjach 

wobec uczniów. 

7. Dyrektor szkoły poleca zabezpieczyć dowody zdarzenia celem ich ewentualnego 

przekazania policji. 

8. Jeżeli zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy, dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą 

klasy i rodzicami uczniów podejmuje decyzję, czy zasadne jest powiadomienie o 

zdarzeniu policji (sprawa może zakończyć się polubownie). 

9. Jeżeli sytuacja miała miejsce po raz kolejny, dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu 

policję i przekazuje do jej dyspozycji uczniów. Dyrektor szkoły informuje również sąd 

rodzinny. 

10. Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy podejmuje decyzję o 

wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w regulaminie szkoły. 
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12.Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego i zaniedbanego. 

Podstawa prawna: 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.). 

 

W przypadku powstania podejrzenia, że uczeń jest zaniedbywany w domu: 

1. Wychowawca klasy dokonuje obserwacji ucznia, a następnie przeprowadza z nim 

rozmowę celem ustalenia jego sytuacji domowej (w szczególności, czy rodzice zajmują 

się nim, czy rozmawia z nimi o swoich problemach, czy spożywa w domu posiłki i jak 

często, czy do szkoły dostaje drugie śniadanie, czy rodzice spożywają w domu alkohol 

i jak często, jak się do dziecka zwracają, czy pomagają mu w nauce, czy spędzają z nim 

wolny czas). 

2. Wychowawca klasy ustala, z którymi dziećmi uczeń zaniedbany utrzymuje bliskie 

kontakty, a następnie rozmawia z nimi, usiłując ustalić sytuację zaniedbanego dziecka. 

3. Po rozmowie z uczniem oraz jego kolegami i biorąc pod uwagę własne obserwacje 

i uzyskane już wcześniej informacje (np. od uczniów, rodziców, nauczycieli), 

wychowawca klasy podejmuje działania, których celem jest pomoc uczniowi. 

Z dokonanych ustaleń sporządza notatkę. 

4. O dokonanych ustaleniach wychowawca informuje dyrektora szkoły przekazując mu 

swoją notatkę. 

5. Wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia celem 

umówienia spotkania w szkole. W spotkaniu tym biorą udział: wychowawca klasy, 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz dyrektor szkoły. Podczas spotkania podjęta 

zostaje próba wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyny zaniedbania ucznia. Jeżeli 

przyczyną zaniedbania ucznia jest zła sytuacja finansowa rodziny, wówczas uczestnicy 

spotkania ustalają zasady postępowania z uczniem i sposoby udzielenia pomocy zarówno 

jemu, jak i jego rodzinie. Podejmuje się decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku do 

ośrodka pomocy społecznej oraz poinformowaniu rady rodziców w celu objęcia dziecka 

pomocą (pomocą w nauce, dożywianiem). 

6. Gdy okaże się, że przyczyną zaniedbania ucznia jest demoralizacja (alkoholizm, 

narkomania w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), wówczas dyrektor 

szkoły informuje o ustaleniach policję i sąd rodzinny. 

 

  



 

25 
 

13.Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela 

lub innego pracownika szkoły przez ucznia. 

Podstawa prawna: 

1. Statut szkoły. 

2. Zarządzenie dyrektora szkoły. 

3. Kontrakt z rodzicami i uczniami. 

4. Obowiązujące akty prawne. 

 

Definicja:Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego 

szkoły uznajemy: 

1. Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach. 

2. Prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach. 

3. Nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody. 

4. Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej. 

5. Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej. 

6. Pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników. 

7. Naruszenie ich nietykalności osobistej. 

 

Procedura 

1.W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny 

szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do 

dyrektora szkoły. 

 

2.W obecności pracowników wymienionych w pkt 1 procedury uczeń odbywa z nimi 

rozmowę wstępną i – jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek 

środków psychoaktywnych bądź alkoholu – poddany jest wstępnemu badaniu alkosensorem 

i narkotestem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i narkotyków w moczu. 

 

3.Jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni 

opiekunowie ucznia i dalsza procedura zostaje wdrożona wg ustalonego biegu postępowania. 

 

3.Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt 2 i 3, procedura 

przebiega następująco: 

a) jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia i dotyczy 

punktu a lub b definicji: 

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji, 

- uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie regulaminu 

szkoły i statutu, 

- rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający 

dalsze zasady współpracy stron, 

-jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach; 

 

b) jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia: 

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji, 
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- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły 

i statutu, 

- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden próg, 

- rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający 

dalsze zasady współpracy stron, 

- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

- szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego 

postępowania, 

- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowanyo zaistniałych 

okolicznościach; 

 

c) jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji: 

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców uczniao zaistniałej sytuacji i 

wzywa ich do szkoły, 

- wzywana jest natychmiast policja, 

- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły 

i statutu, 

- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden próg, 

- rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny zawierający 

dalsze zasady współpracy stron, 

- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana 

także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

- osoba poszkodowana zgłasza na policję wniosek o popełnieniu przestępstwa z powództwa 

cywilnego, 

- jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, on także zostaje poinformowanyo zaistniałych 

okolicznościach. 

Jeżeli zdarzenie powtarza się, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zaostrzenie środków, do 

skierowania do ośrodka włącznie, a do kuratora oświaty kieruje wnioseko skreślenie z listy 

uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od wymierzonej kary w ciągu14 dni 

od jej zaistnienia.Odwołanie składać należy do dyrektora szkoły w formie pisemnej w 

sekretariacie szkoły. Dokument taki zostaje wpisany do dziennika pism przychodzących i jest 

mu nadany numer. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i powiadamia 

o tym rodziców. 
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14.Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela. 

1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez nauczyciela prawa konieczne jest 

niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z osobami będącymi świadkami zdarzenia celem 

ustalenia wszelkich okoliczności (na czym polegało nadużycie, kiedy i gdzie miało 

miejsce, kto jest pokrzywdzonym). 

3. Jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły, dyrektor poleca zabezpieczyć wszelkie 

dowody mogące mieć znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. 

4. Dyrektor przeprowadza rozmowę z nauczycielem, który dokonał przekroczenia prawa. 

Jeśli stwierdzi, że sytuacja była jednorazowa i niezbyt poważna (np. nauczyciel złamał 

zakaz palenia w miejscu do tego nieprzewidzianym), informuje nauczyciela 

oewentualnych konsekwencjach w przyszłości, jeśli naruszenia przepisów nadal będą 

miały miejsce. 

5. W przypadku poważnego nadużycia po rozmowie z nauczycielem dyrektor zawiadamia 

policję i przekazuje jej zabezpieczony materiał dowodowy, a także informuje organ 

prowadzący szkołę i właściwe kuratorium oświaty. 

6. Jeżeli na terenie szkoły miał miejsce wypadek z winy nauczyciela, konieczne jest 

sporządzenie protokołu powypadkowego, a w innych, mniejszej wagi zdarzeniach 

wystarczające jest sporządzenie przez dyrektora notatki z dokonanych ustaleń i podjętych 

działań. 
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2.15 Procedura „Niebieskiej Karty” 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 

ze zm.), 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 

z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. 

Nr 209 poz. 1245). 

 

Co to jest przemoc w rodzinie 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, 

naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, 

a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Cel wszczęcia procedury 

Podjęcie działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi, 

co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie. 

Kiedy należy wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”? 

Wszczęcie procedury następuje w przypadku zaistnienia podejrzenia stosowania wobec 

ucznia przemocy w rodzinie. 

Formularze: 

 formularz „Niebieska Karta – A” – wypełniany przez przedstawiciela szkoły po 

uzyskaniu informacji o stosowaniu przemocy wobec ucznia, 

 formularz „Niebieska Karta – B” – pouczenie dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, przekazywane przedstawicielowi pokrzywdzonego ucznia, 

 formularz „Niebieska Karta – C” – wypełniany przez członków zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wobec osoby dotkniętej przemocą 

w rodzinie, 

 formularz „Niebieska Karta – D” – wypełniany przez członków zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wobec osoby podejrzanej o stosowanie 

przemocy w rodzinie. 

 

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” przez 

przedstawiciela oświaty (dyrektor szkoły, nauczyciel wychowawca, pedagog szkolny) 
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w obecności ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie 

(§ 2 ust. 1). Rozmowa z pokrzywdzonym uczniem powinna być przeprowadzona 

w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności oraz 

zapewniających mu bezpieczeństwo. Może to mieć miejsce zarówno w szkole, jak 

i w miejscu pobytu ucznia. 

 

Działania z udziałem ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą 

w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa (§ 5 ust. 3 

Rozporządzenia). 

 

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta — A” z uwagi na 

nieobecność ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie, 

ze względu na stan jego zdrowia lub ze względu na zagrożenie jego życia lub zdrowia, 

wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu 

z nim lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. W przypadku, gdy 

nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym uczniem jest niewykonalne, 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez jego udziału. 

 

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje się formularz „Niebieska Karta 

– B” rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła 

podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie (§ 6 ust. 3 Rozporządzenia).  

 

Niezwłocznie po wszczęciu postępowania, ale nie później niż w terminie siedmiu dni (§ 7 

Rozporządzenia) od dnia wszczęcia, przedstawiciel szkoły przekazuje formularz 

przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez 

wójta/burmistrza/prezydenta i składającego się z przedstawicieli: jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiazywania problemów alkoholowych, policji, 

oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, a ponadto kuratorów i prokuratorów 

(art. 9a ust. 3–5 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

 

Po przekazaniu formularza zespołowi interdyscyplinarnemu dalsze działania podejmowane są 

już przez ten zespół. 

 

Czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury należy przeprowadzić 

w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a jeżeli te osoby są podejrzanymi 

o stosowanie przemocy wobec ucznia, czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej 
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osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego (§ 5 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia). 

 

Działania pracownika szkoły w ramach procedury Niebieska Karta (§ 15): 

1) udzielenie informacji o: 

 możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, 

 możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

2) zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, 

3) prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz 

informowanie ich o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale 

w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

4) diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, a w szczególności dziecka, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

5) udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, 

faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, 

prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy 

dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej 

pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

Wszystkie czynności podejmowane przez przedstawiciela oświaty w ramach procedury są 

dokumentowane. Dokumentacja może być przekazana organom ścigania prowadzącym 

postępowanie przygotowawcze. 

 

Zawiadomienie organów ścigania 

Obowiązek taki powstaje z chwilą podjęcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

przestępstwa przemocy wobec ucznia. O zdarzeniu należy zawiadomić policję lub sąd 

rodzinny właściwy według miejsca zamieszkania ucznia. 

 

Szkoła jako podmiot zawiadamiający o popełnieniu przestępstwa jest informowana przez 

organa ścigania o wszczęciu i zakończeniu zainicjowanego postępowania. 
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3. Zasady zachowania się uczniów podczas imprez szkolnych. 

1.Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw: 

 

1. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i uczniów 

dyżurnych. 

2. Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, 

korytarzach i siadać na parapetach okiennych. 

3. Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają ich 

zajęcia. 

4. Teczki uczniów mają być ustawione równo przy ścianie. 

5. Uczniowie schodzący do stołówki zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro 

natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję. 

6. Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed pracowniami (informatyczną, halą 

sportową)  lub siedzą przy swoich biurkach w swoich klasach. 

7. Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno 

przebywać w pracowniach (informatycznej i hali sportowej). 

8. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. 

9. Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego bez wiedzy i zgody nauczyciela 

wychowawcy. 

10. Przed budynek szkolny można wychodzić tylko w czasie przerw w dni pogodne, przy 

temperaturze na zewnątrz nie niższej niż 20°C, jeżeli przed szkołą znajduje się 

nauczyciel dyżurujący. 

11. W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość.  

12. W toaletach nie wolno: 

 jeść posiłków, 

 palić papierosów, 

 uzupełniać zeszytów, 

 załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych. 

13. Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły i odpowiednich 

procedurach. 

14. Od nałożonej kary można się odwołać do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy klasy. 
 

2.Procedury bezpieczeństwa w czasie wycieczek oraz imprez sportowych i 

okolicznościowych. 

Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych. 

1. Organizacja i program wycieczki musi być dostosowany do wieku, zainteresowań i 

potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. 

2. Wycieczek pieszych nie wolno prowadzić w nocy i w niesprzyjających warunkach 

pogodowych, tj. podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

3. W przypadku organizowania wycieczki zagranicznej zgodę na jej organizację wyraża 

dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie musi zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, 

program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących 

udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku, ubezpieczenie uczestników na czas 

wyjazdu. 
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 Kierownik wycieczki bądź jeden z opiekunów powinien posługiwać się językiem 

kraju, który jest miejscem pobytu oraz kraju, przez który uczestnicy podróżują. Każda 

wycieczka musi być przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym. 

Przed wycieczką należy omówić z wszystkimi uczestnikami i rodzicami – cel 

wycieczki, wybraną trasę, zwiedzane obiekty oraz obowiązujące zasady 

regulaminowe: 

– miejsca zbiórek, 

– sposoby poruszania się na drogach publicznych,  

– zachowanie w schroniskach i na kwaterach, 

– ogólne przepisy bezpieczeństwa. 

4. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiada dyrektor szkoły, który opracowuje 

regulamin wycieczki.   

5. Obowiązkiem uczestników wycieczki jest bezwzględne przestrzeganie ustalonego 

regulaminu. 

6. Dokumentem uprawniającym do przeprowadzenia wycieczki jest „karta wycieczki” 

zatwierdzona przez dyrektora szkoły. 

 

3.Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach szkolnych. 

1. Wycieczka autokarowa: 

 liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc; 

 jeden opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika); 

 każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę maks. 15 uczniów; 

 miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie); 

 przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe 

miejsca do siedzenia; 

 kierownik wycieczki może zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na policję, dzień 

przed wyjazdem, w celu kontroli stanu technicznego pojazdu i dokumentacji 

kierowcy; 

 autokar musi być oznakowany – przewóz dzieci; 

 postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na 

oznakowanych parkingach; 

 po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci; 

 obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić 

po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno itd.); 

 należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

 

2. Wycieczka piesza, np. spacer po mieście:  

 liczebność od 27 uczniów – 2 opiekunów (może to być rodzic lub inna 

pełnoletniaosoba), w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na 

końcu; 

 uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków 

atmosferycznych; 

 w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem – lewą stroną drogi, 

pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom; dwójkami poza miastem; 

 chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu; 

 w lesie poruszamy się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków 

narodowych lub krajobrazowych – wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach 

turystycznych; 

 przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy są poinformowani o zasadach poruszania 

się po drogach i po lesie; 
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 należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

 

3. Wycieczka w góry: 

 liczebność grupy – 1 opiekun na 10 uczestników; 

 odpowiedni ubiór –związany ze zmiennością pogody w górach; 

 wszyscy uczestnicy wycieczki poruszają się wyłącznie po znakowanych szlakach, na 

czele kolumny idzie osoba dorosła; 

 uczestnicy wycieczki ustawieni są w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) 

ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze; 

 na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi przewodnik górski lub 

przodownik turystyki górskiej (podpis przewodnika na karcie wycieczki); 

 wyruszając w góry, należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także 

płeć uczestników – dla młodzieży w wieku 13–14 lat nie powinna przekraczać 12-13 

km, tj. 4–5 godz. marszu wraz z odpoczynkami; 

 należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy. 

 

4. Wycieczka rowerowa: 

 liczebność – 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu 

drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób); 

 wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową; 

 prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie 

pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy; 

 tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika; 

 odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m; 

 uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak 

najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego; 

 opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej 

naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę; 

 uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę; 

 z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. Ramię 

bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu. 
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4.Telefony alarmowe: 

Policja-  997 

Państwowa Straż Pożarna- 998 

Pogotowie Ratunkowe- 999 

Europejski Numer Alarmowy –112 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gręboszowie:(14) 6416006 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie:(14) 6416027 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej:(14) 6422711 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Dąbrowie Tarnowskiej:(14) 6443312 

 

Policja w Dąbrowie Tarnowskiej:(14) 6442333 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej:(14) 6424415 

 

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodziniew Dąbrowie 

Tarnowskiej: (14) 6423942 

 

Telefon zaufania-116111 

 

„Niebieska linia”- 226687000 


