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I. Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 

lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o 

demoralizacji: 
1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły. 

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

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym. 

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

wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję 

(specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, 

psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w 

kompetencji tych instytucji. 

6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 

zgodnie z art.304 §2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest 

obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

II. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków: 
1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który podejrzewa, że uczeń może być pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających powiadamia o 
swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 
go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.  

3. Wzywa pielęgniarkę szkolną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 
ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.  

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 
zobowiązuje do niezwłocznego przybycia do szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie 
odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do 
placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji 
- decyduje dyrektor szkoły, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia.  

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. W przypadku stwierdzenia 
stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień 
albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. O fakcie umieszczenia 
zawiadamia się rodziców/opiekunów. 

6. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji policji. 
 

III. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyk: 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 



policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy. 

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

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
 

IV. Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora itp.) ma 

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

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

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

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

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

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

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

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 
UWAGA: 
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest: 

 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 

psychotropowych; 

 wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz 

nakłanianie do użycia; 

 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który 

ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat.  

Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni 

uczeń po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 

17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia 

przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 

Upn i art. 304 Kpk). 

 

V. Procedura w przypadku agresywnego zachowania ucznia względem siebie lub 

innych: 
Nauczyciel bądź pracownik szkoły będący świadkiem agresji słownej zobowiązany 
jest do:  

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn:  



- zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną - wyjaśnić z uczniem bądź 
uczennicą jego zachowanie;  
- zgłosić fakt do wychowawcy bądź pedagoga szkolnego;   
- zanotować zaistniałe zdarzenie w dzienniku lekcyjnym w „Uwagach o uczniach”.   

2. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze 
ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zachowaniu 
agresywnym celem ustalenia przyczyn – konfrontacja zdarzenia.   

3. Wychowawca bądź pedagog szkolny informuje uczniów o konsekwencjach 
zachowania agresywnego, zgodnych ze Statutem Szkolnym.   

4. Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Fakt rozmowy z rodzicem 
wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (opis szczegółowy zdarzenia 
przechowuje w teczce wychowawcy).   

5. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się 
nasilenia przejawów agresji słownej u ucznia, wychowawca zwraca się z prośbą o 
pomoc do Dyrektora Szkoły.   

6. Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców i 
wychowawcy. Zobowiązuje rodziców do podjęcia działań zapobiegających agresji 
słownej przez ucznia.   

7. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia, Dyrektor podejmuje działania 
dyscyplinujące zgodnie ze Statutem Szkoły, np. nagana ustna  w obecności klasy 
przez dyrektora lub wychowawcę, nauczyciela, obniżenie oceny z zachowania,.   

8. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników 
szkoły, Dyrektor zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z procedurą 
postępowania w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.  

 
VI. Procedura w przypadku agresji słownej ucznia: 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły będący świadkiem agresji słownej zobowiązany 
jest do: 

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.:   
- zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną - wyjaśnić z uczniem bądź 
uczennicą jego zachowanie;  
- zgłosić fakt do wychowawcy bądź pedagoga szkolnego;   
- zanotować zaistniałe zdarzenie w dzienniku lekcyjnym w „Uwagach o uczniach”.   

2. Wychowawca bądź pedagog szkolny przeprowadza rozmowę o charakterze 
ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zachowaniu 
agresywnym celem ustalenia przyczyn – konfrontacja zdarzenia.  

3. Wychowawca bądź pedagog szkolny informuje uczniów o konsekwencjach 
zachowania agresywnego, zgodnych ze Statutem Szkolnym.   

4.  Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Fakt rozmowy z rodzicem 
wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (opis szczegółowy zdarzenia 
przechowuje w teczce wychowawcy).   

5. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się 
nasilenia przejawów agresji słownej u ucznia, wychowawca zwraca się z prośbą o 
pomoc do Dyrektora Szkoły.   

6. Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców i 
wychowawcy. Zobowiązuje rodziców do podjęcia działań zapobiegających agresji 
słownej przez ucznia.   

7. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia, Dyrektor podejmuje działania 
dyscyplinujące zgodnie ze Statutem Szkoły, np. nagana ustna  w obecności klasy 
przez dyrektora lub wychowawcę, nauczyciela, obniżenie oceny z zachowania,.   

8. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników 
szkoły, Dyrektor zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z procedurą 
postępowania w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu.  



 

VII. Procedura wobec ucznia – ofiary agresji: 
1. Odizolowanie ucznia od sprawcy agresji. 
2. Udzielenie pomocy, otoczenie wsparciem i opieką.  

3. Poinformowanie wychowawcy lub pedagoga szkolnego(pracownicy niepedagogiczni).  

4. Poinformowanie rodziców ucznia.  

5. Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę wspierającą. Pokazuje sposoby 

radzenia sobie z agresją i przemocą.  

6. Wychowawca kieruje sprawę do mediacji, gdzie ofiara ma możliwość wypowiedzenia 

się i uzyskania zadośćuczynienia sprawcy.  

 

VIII. Procedura w przypadku kradzieży lub innego czynu karalnego na terenie szkoły: 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, zniszczenie, pozostawienie bez 
nadzoru nauczyciela lub innego pracownika szkoły, przedmiotów wartościowych (np.: 
telefon, torba, plecak, przedmioty audio-wizualne, zegarek). Przedmioty wartościowe 
uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność. 
 

I.  W przypadku, gdy nauczyciel lub inny pracownik szkoły jest świadkiem kradzieży lub 
został poinformowany przez uczniów o dokonaniu kradzieży przez innego ucznia na 
terenie szkoły, jest zobowiązany do podjęcia następujących działań:  

1. Niezwłocznie powiadomić o kradzieży Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, 
wychowawcę.   

2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  
3. Wskazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) Dyrektorowi szkoły 

lub pedagogowi szkolnemu.  
4. W przypadku ustalenia sprawcy nakłonić go do zwrotu skradzionej rzeczy, 

powiadomić dyrekcję szkoły i rodziców ucznia.   
5. Sporządzić  notatkę służbową dotyczącą zaistniałego zdarzenia.  

  
II. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.  
III. Dyrektor szkoły, po przyjęciu zawiadomienia i wyjaśnień od nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły o kradzieży, informuje odpowiednie służby. 
 

IX. Procedura nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 
1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń, 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

3. Powiadomienie rodziców ucznia, 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i 

ewentualnych świadków zdarzenia. 
 

X. Procedura w przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy 

zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić 

dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję – tel. 997 lub 112. 
 

XI. Procedura w sytuacji podejrzenia zaniedbania dziecka przez rodziców/prawnych 

opiekunów: 
1. Zebranie informacji (przez wychowawcę i pedagoga) o dziecku między innymi od 

innych nauczycieli, samego dziecka, jego rodziców, by może także innych uczniów. 



2. Zebranie materiałów związanych z sytuacją dziecka (np. dokumentacja rozmów z 

dzieckiem, opis zachowań i wyglądu dziecka). 

3. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów (ocena ich wiarygodności nie należy do 

obowiązków dyrektora, pedagoga czy innych nauczycieli). 

4. Podjęcie współpracy z dyrektorem szkoły: 

 poinformowanie dyrektora o zaistniałej sytuacji; 

 przygotowanie wniosku do sądu rodzinnego, prokuratury lub policji – wniosek 

podpisuje dyrektor; 

5. Poinformowanie rodziców o podjęciu działań na rzecz ucznia. 

6. Opracowanie i realizacja planu pomocy dziecku. 
 

XII. Procedura w sytuacji podejrzenia, że dziecko może być ofiarą molestowania 

seksualnego: 
1. Nauczyciel przekazuje informację wychowawcy, który powiadamia pedagoga i 

dyrektora szkoły. 

2. Pedagog, przy współpracy z wychowawcą, ustala fakty podczas rozmowy z uczniem i 

sporządza notatkę służbową. 

3. Poinformowanie rodziców o podejrzeniach związanych z dzieckiem (jeśli sprawcą 

wykorzystywania jest rodzic, informujemy drugiego rodzica).  

4. Zebranie szczegółowych informacji o sytuacji dziecka - sporządzenie przez pedagoga 

opisu sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z uczniem, 

rodzicami, nauczycielami.  

5. W razie potrzeby należy zadbać o dowody przemocy np. protokół, obdukcja lekarska. 

6. Powiadomienie o podejrzeniach sąd rodzinny, a w sytuacjach wymagających 

natychmiastowej interwencji – policję lub prokuraturę (złożenie przez dyrektora 

szkoły wniosku do sądu o wgląd w sytuację dziecka i/lub złożenie zawiadomienia do 

prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).  

7. Przygotowanie informacji o instytucjach i placówkach, mogących udzielić wsparcia 

dziecku i przekazanie ich rodzicom/opiekunom ucznia.  

8. Ustalenie z rodzicami/opiekunami planu pomocy dziecku; opracowanie 

harmonogramu kontaktu z instytucjami wspomagającymi w sytuacji przemocy wobec 

dziecka. 

9. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach powiadomionych przez szkołę 

instytucji.  
 

XIII. Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze: 
1. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej 

uczniów na początku roku szkolnego. 

2. Wychowawca podejmuje odpowiednie działania wychowawcze zmierzające do 

eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia. 

3. Wychowawca informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim 

planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy. 

4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem wychowawca 

inicjuje spotkanie z pedagogiem szkolnym celem uzyskania pomocy i wsparcia w 

przezwyciężaniu problemów wychowawczych. 

5. Pedagog szkolny we współpracy ze Szkolnym Zespołem ds. Profilaktyki i 

Wychowania opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia 

uwzględniający zadania i zobowiązania do realizacji dla rodziców. 



6. Na najbliższym spotkaniu Rady Pedagogicznej wychowawca szczegółowo zapoznaje 

grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe działania 

oraz aktualna sytuację ucznia. 

 

XIV. Procedura w przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 

– nauczycielowi:   
1. Jeżeli w stosunku do nauczyciela uczeń, rodzic lub inna osoba używa obelżywych 

wyzwisk, grożenia, opluwania, przyczepiania karteczek z obraźliwymi tekstami, 
rzucania przedmiotami, stosuje agresję fizyczną lub psychiczną, itp., to:  

a)  nauczyciel o zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora szkoły, opisując okoliczności,   
b)  wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem sporządza pisemną notatkę, 

którą przechowuje w „ teczce wychowawcy”.   
c)  w przypadku popełnienia przestępstwa przez osobę pełnoletnią dyrektor szkoły 

zawiadamia policję,   
d)  jeżeli sprawcą przestępstwa był uczeń, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, 

udziela nagany,   
e)  dyrektor szkoły o wydarzeniu informuje rodziców/prawnych opiekunów,   
f)  w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa przez tego samego ucznia 

dyrektor szkoły zawiadamia policję.  
XV. Zasady korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego oraz innych 

urządzeń elektronicznych w szkole: 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny 

na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, 

zagubienie czy kradzież sprzętu.  

2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych 

urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów 

cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i in.) wyłącznie z zachowaniem poniższych 

zasad:  

a) podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez 

uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to 

wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również 

wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,  

b) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i 

innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy 

to również słuchawek),  

c) nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz 

uczniów bez ich wiedzy i zgody (Ustawa z 04.02.1994r. o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.)). 

d) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,   

e) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego 

podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, 

po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,  

f) uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu 

elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami 

edukacyjnymi i po nich (z wyłączeniem pkt 2c),  

g) nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły,  



3. W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania 

uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go w 

sekretariacie szkoły. Telefon jest przechowywany w sejfie szkolnym  - załącznik 

nr 1. 

4. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku 

odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń 

ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.  

5. Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są 

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o 

konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia. W przypadku, gdy uczeń 

mieszka w SOW „Dom Św. Mikołaja” w Kcyni, dyrektor szkoły ma prawo wydać 

uczniowi zdeponowany sprzęt elektroniczny po zakończonych zajęciach 

edukacyjnych wyłącznie po telefonicznym skontaktowaniu się rodziców ze szkołą 

w tej sprawie – załącznik nr 2. 

6. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego  urządzenia 

nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły.  

Wychowawca udziela uczniowi nagany regulaminowej i zawiadamia o tym  fakcie 

rodziców (opiekunów prawnych).  

7. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma 

miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia 

uczniowi po zakończeniu zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim 

rozmowy dyscyplinującej – załącznik nr 3. 

8. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o 

1 stopień.  

9. Kolejny przypadek łamania ustalonych zasad powoduje udzielenie nagany 

regulaminowej oraz może skutkować  obniżeniem oceny z zachowania do 

nagannej.   

10. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora w 

obecności całej społeczności szkolnej oraz rodziców/prawnych opiekunów i 

obniżeniem zachowania do nagannego.  

11. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w 

dzienniku lekcyjnym.  

 

XVI. Procedura w przypadku, gdy uczeń uskarża się na złe samopoczucie w czasie 

pobytu na terenie szkoły: 
1. Nauczyciel po uzyskaniu informacji od ucznia dotyczących jego stanu zdrowia 

podejmuje następujące czynności: 

 w nagłych wypadkach natychmiast zawiadamia pielęgniarkę szkolną poprzez 

innego pracownika szkoły 

 w innych przypadkach zaprowadza ucznia do pielęgniarki szkolnej podczas 

przerwy. 

2. W przypadku złego stanu zdrowia ucznia nauczyciel lub pielęgniarka informują o tym 

fakcie dyrektora szkoły. 



3. W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel kontaktuje się z wychowawcą 

klasy.  

4. W przypadku nieobecności pielęgniarki i wychowawcy nauczyciel kontaktuje się z 

pedagogiem lub bezpośrednio z dyrektorem szkoły.  

3. Dyrektor  zawiadamia rodziców, opiekunów lub dyrekcję Specjalnego Ośrodka  

Wychowawczego „Dom Św. Mikołaja” o złym samopoczuciu dziecka i konieczności 

odebrania go ze szkoły.  

4. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba (pielęgniarka szkolna) sprawuje 

opiekę nad uczniem do czasu przybycia rodziców.  

6. Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, 

nawet w przypadku telefonicznej rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 
XVII. Procedura w przypadku niszczenia mienia szkolnego: 

1. W sytuacji dostrzeżenia jakiejkolwiek usterki lub zniszczenia mienia szkolnego, każdy 
uczeń zobowiązany jest zgłosić szkodę nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy 
lub innemu pracownikowi szkoły.  

2. Uczeń, który zniszczył lub uszkodził mienie szkolne, niezależnie od okoliczności, jest 
zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub innemu 
pracownikowi szkoły.  

3. Uczeń będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego ma obowiązek zgłosić ten fakt 
nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły.   

4. Nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest podjąć stosowne interwencje wobec sprawcy 
zniszczenia.   

5. W razie potrzeby zabezpieczenia lub naprawy zniszczonego mienia, nauczyciel 
dyżurujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym wychowawcę klasy.  

6. Nauczyciel dyżurujący lub każdy inny pracownik szkoły, który został poinformowany 
o fakcie niszczenia lub zniszczenia mienia szkolnego ma obowiązek, jak najszybciej, 
powiadomić o tym wychowawcę sprawcy zniszczenia.   

7. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę na temat zaistniałej sytuacji, ustala 
przebieg i okoliczności zdarzenia oraz ewentualnych innych uczestników.  

8. Wychowawca podejmuje decyzję o konieczności i sposobie ukarania sprawcy.   
9. Wychowawca w porozumieniu z kierownikiem administracji oceniają straty i szkody 

materialne.  
10. Wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia, który dokonał zniszczenia 

mienia szkolnego, o zdarzeniu i jego konsekwencjach (wychowawczych i 
finansowych).   

11. Wychowawca ustala z uczniem i rodzicami sposób i termin naprawienia 
wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę (darowizna na rzecz 
szkoły).   

12. Jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa 
rodziców (opiekunów prawnych) do natychmiastowego wywiązania się z 
poczynionych ustaleń.  

13. W przypadku, gdy rodzice nadal uchylają się od pokrycia kosztów naprawy lub 
odkupienia zniszczonego mienia sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana na Policję.  

14. Rodzice i uczeń zobowiązują się do podjęcia pracy nad eliminacją podobnych 
szkodliwych zachowań.  

15. Procedura ta nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia mienia prywatnego, za którego 
posiadanie przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.  

16. W przypadku, gdy trudno ustalić, kto dokonał zniszczeń, dyrektor szkoły informuje 
uczniów klasy, w której może być sprawca, o konieczności jego ujawnienia. Jeśli 
osoba winna nie zostanie wskazana, dyrektor szkoły może zobowiązać do pokrycia 
całkowitego kosztu naprawy zniszczonego mienia wszystkich uczniów danej klasy.  



 

XVIII. Procedura wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego: 
Działania na wypadek nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole: 

1. Każdy nauczyciel prowadzi systematycznie frekwencję uczniów – odnotowuje każdą 

nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych. 

2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w terminie do dwóch 

tygodni od dnia nieobecności dziecka w szkole – usprawiedliwienie na piśmie w 

zeszycie kontaktów wychowawcy z rodzicami lub bezpośrednio u wychowawcy 

ucznia). 

3. W przypadku utrzymującej się nieobecności ucznia bez powiadomienia szkoły przez 

rodziców (co najmniej tydzień) wychowawca telefonicznie informuje rodziców o 

nieobecności ucznia w szkole. 

4. Jeżeli ujawniono wcześniejsze przypadki nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w 

szkole, wychowawca wykonuje telefon informujący rodziców o jego absencji w dniu 

jej wystąpienia. 

5. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub dwukrotnego nie stawienie się rodzica 

na umówione wcześniej spotkanie, wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego o 

zaistniałej sytuacji. Pedagog szkolny wysyła pisemne zawiadomienie o absencji ucznia 

(listem poleconym przez sekretariat szkoły) z prośbą o kontakt rodzica ze szkołą. 

6. W przypadku dalszego unikania kontaktu ze strony rodziców/opiekunów prawnych 

dyrektor szkoły przekazuje pisemna informację o nierealizowaniu obowiązku 

szkolnego przez ucznia i niedopełnieniu obowiązków przez rodziców/prawnych 

opiekunów. 

7. Wysłanie ponownej informacji dyrektora szkoły do rodziców (patrz pkt. 4) jest 

jednoznaczne z powiadomieniem sądu rodzinnego oraz organu prowadzącego szkołę o 

nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia. 

8. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna /art. 121 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zmiana opublikowana w Dz. 

U.  1 1996 r. nr 146, poz. 680/. 

9. Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy, zapobiegając w ten sposób 

demoralizacji ucznia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1do Działań interwencyjnych 

 

 

 

Kcynia, dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

UMOWA DEPOZYTU 

 

                                     zawarta w dniu ………………………… 20……….r. 

między Zespołem Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni reprezentowanym przez  

Sekretarza Szkoły p . ……………………………….,a uczniem ……………………………………… . 

                                                  (Imię i Nazwisko sekretarza)                                                    (Imię i Nazwisko ucznia) 

W związku z naruszeniem procedury postępowania w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu 

komórkowego lub innych urządzeń elektrycznych w czasie zajęć lekcyjnych i/lub uroczystości szkolnych. 

Sekretariat szkoły przyjmuje w depozyt telefon komórkowy/urządzenie elektroniczne. 

 

Właściciel telefonu: …………………………………………………………………………………… 

Model telefonu: ……………………………………………………………………………………….. 

Termin odbioru telefonu: ……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko nauczyciela konfiskującego telefon: …………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

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

              (Podpis ucznia)                                                              (Podpis osoby przyjmującej depozyt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Działań interwencyjnych 

 

 

 

Kcynia, dnia ………………………… 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica ucznia/prawnego opiekuna dziecka odbioru  

telefonu komórkowego/urządzenia elektronicznego ze szkolnego depozytu 

 

 

 

 

Oświadczam, iż w dniu …………………odebrałam/em telefon komórkowy/urządzenie 

elektroniczne należące do mojej córki/mojego 

syna…………………………………………………………………….. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………….. 

                                                                                                                      Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Działań interwencyjnych  

 

 

 

 

 

Kcynia, dnia ………………………… 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie ucznia odbioru telefonu komórkowego /urządzenia  

elektronicznego ze szkolnego depozytu 

 

 

 

 

Oświadczam, iż w dniu …………………odebrałam/em telefon komórkowy/urządzenie 

elektroniczne będące moją własnością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………………….. 

                                                                                                                  Podpis ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


