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PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ 

ELEKTRONICZNYCH 

 

DEFINICJA 

Poprzez urządzenie elektroniczne rozumie się: odtwarzacze muzyki, gry elektroniczne, dyktafony, 

aparaty cyfrowe, itp. 

1. Używanie przez ucznia urządzeń elektronicznych wymienionych w definicji bez zgody 

nauczyciela, uważa się za zakłócanie toku lekcji. 

2. O ewentualnym użyciu urządzeń elektronicznych, służących do realizacji danej jednostki 

dydaktycznej, decyduje nauczyciel. 

3. Używanie urządzeń elektronicznych czy rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie szkoły jest 

zabronione. Uczeń zobowiązany jest do całkowitego wyłączenia urządzeń elektronicznych                

z chwilą wejścia do szkoły. 

4. Szkoła ani nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione przez uczniów 

urządzenia elektroniczne, które uległy zniszczeniu lub kradzieży – w szkole i poza szkołą 

(wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, sprzątanie świata, itp.) 

5. Wyjątek stanowi lekcja wychowania fizycznego, w czasie której nauczyciel może przyjąć 

urządzenia elektroniczne w depozyt, postępując wg poniższej procedury: 

 a) na zbiórce rozpoczynającej lekcję nauczyciel przyjmuje urządzenia elektroniczne       

od chętnych uczniów, 

 b)  nauczyciel przyjmuje w depozyt powierzony mu  sprzęt,  

 c) na zbiórce kończącej lekcję nauczyciel oddaje sprzęt w obecności wszystkich 

uczniów danej grupy. 

Za sprzęt pozostawiony w szatni nauczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

6. Jeżeli uczeń używa telefonu komórkowego czy innego urządzenia elektronicznego, nauczyciel 

ma prawo zażądać oddania aparatu, a informacje o zaistniałym fakcie odnotowuje w uwagach 

w dzienniku elektronicznym. 

7. Zdeponowany w sekretariacie szkoły telefon komórkowy mogą odebrać wyłącznie rodzice 

ucznia lub jego prawni opiekunowie. 



8. Konsekwencją nagminnego łamania przez uczniów zakazu używania telefonu komórkowego 

i innych urządzeń elektronicznych będzie obniżenie oceny z zachowania. 

 

 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA  W PRZYPADKU 

 PALENIA PAPIEROSÓW i E-PAPIEROSÓW 

 PRZEZ UCZNIA 

 

1. W celu uświadomienia młodzieży zagrożeń wynikających ze szkodliwości palenia 

papierosów wychowawca klasy zobowiązany jest do przeprowadzenia przynajmniej 

raz w roku szkolnym zajęć poświęconych temu tematowi. 

2. W sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia palenia papierosów przez ucznia nauczyciel 

interweniujący przypomina o zakazie obowiązującym w szkole i przeprowadza krótką 

rozmowę na temat szkodliwości palenia papierosów. 

3. W obecności wychowawcy, pedagoga lub innego nauczyciela uczeń zobowiązany jest 

oddać posiadane papierosy, zapalniczki, zapałki, itp. 

4. W przypadku stwierdzenia przez ucznia, że takich przedmiotów nie posiada, uczeń 

zobowiązany jest do samodzielnego opróżnienia kieszeni, plecaka, itp. 

5. Odebrane uczniowi przedmioty, zatrzymane są jako dowód rzeczowy i przekazane 

prawnym opiekunom ucznia. 

6. Nauczyciel odnotowuje fakt palenia papierosów w ZESZYCIE PALACZY. Wpisuje 

datę, nazwisko i imię ucznia, klasę i krótko opisuje sytuację. 

7. ZESZYT PALACZY znajduje się w pokoju nauczycielskim. Wychowawcy na bieżąco 

sprawdzają dokonane zapisy. 

8. Trzykrotne pojawienie się nazwiska ucznia w ZESZYCIE PALACZY skutkuje 

powiadomieniem rodziców przez wychowawcę.  

9. Jeżeli uczeń nadal pali papierosy, wtedy wychowawca wzywa rodziców lub 

opiekunów prawnych na rozmowę w obecności pedagoga szkolnego. Rodzic 

zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem i do pomocy w wyjściu 

z nałogu. Z przeprowadzonej rozmowy pedagog szkolny sporządza notatkę służbową. 

10. W przypadku, gdy rodzice odmawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły, nie 

wspierają swojego dziecka i występują dodatkowe okoliczności świadczące 



o demoralizacji ucznia, to dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny 

o istniejącej sytuacji. 

11. System kar przewidzianych wobec ucznia palącego lub podejrzanego o palenie 

papierosów: 

 upomnienie wychowawcy; 

 upomnienie dyrektora szkoły; 

 obniżenie oceny z zachowania 

 nagana na forum szkoły; 

 wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły w czasie wolnym od zajęć 

lekcyjnych; 

 zakaz udziału w imprezach klasowych lub szkolnych przez okres 3 miesięcy. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU PODEJRZENIA, 

ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB 

INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 

 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Nauczyciel/wychowawca 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. Wychowawca/nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub 

odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

4. Wychowawca zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze 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 lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia 

ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 



5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź 

swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych 

osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O 

fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli 

uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma 

obowiązek powiadomienia o tym Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu 

rodzinnego. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU 

PODEJRZENIA POSIADANIA PRZEZ UCZNIA NA TERENIE SZKOŁY 

ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKOW ODURZAJĄCYCH 

 

1. Zawiadomienie o zaistniałej sytuacji i swoich spostrzeżeniach dyrekcję szkoły. 

2. Powiadomienie o zdarzeniu rodziców/ prawnych opiekunów i wezwanie ich do 

natychmiastowego stawienia się w szkole. 

3. Nauczyciel w obecności innej osoby ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu 

podejrzaną substancję lub pokazał zawartość torby, kieszeni, 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. 

W przypadku, gdy uczeń: 

 nie chce na prośbę nauczyciela przekazać substancji, ani pokazać zawartości teczki, 

szkoła wzywa policję; 



 wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim jej zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU, 

GDY UCZEŃ POSIADA NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY                        

I SUBSTANCJE (NP. OSTRE, PRZYPOMINAJĄCE BROŃ PALNĄ, KIJ 

BEJSBOLOWY) ORAZ SUBSTANCJE CHEMICZNE MOGĄCE, NP. 

POWODOWAĆ PODRAŻNIENIE SKÓRY I DRÓG ODDECHOWYCH 

(ROZPYLACZE GAZU, ROZPUSZCZALNIKI, SUBSTANCJE SILNIE 

ŻRĄCE, ITP.) W SZKOLE 

 

1) Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły. 

2) Jeżeli substancja lub niebezpieczny przedmiot stanowi istotne zagrożenie dla życia 

i zdrowia należy dążyć do ich odebrania, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego 

i osób trzecich; w przypadku braku dostatecznej wiedzy na temat właściwości 

chemicznych substancji dążyć do ich izolacji (ograniczając kontakt do minimum), 

wezwać Policję. 

3) Jeżeli odebranie wymaga przeszukania odizolować dziecko, sprawować nad nim 

pieczę i wezwać Policję. 

4) Jeżeli substancja lub przedmiot może spowodować powszechne zagrożenie 

ewakuować szkołę. 

5) Jeżeli ujawniony przedmiot może być materiałem lub urządzeniem wybuchowym, 

bezzwłocznie wezwać Policję, wyizolować miejsce ujawnienia przedmiotu oraz 

ewakuować szkołę. 

6) Powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców lub ofiar (do czasu 

przyjazdu rodziców, prawnych opiekunów lub Policji pieczę nad dzieckiem sprawuje 

nauczyciel). 

7) W uzasadnionych przypadkach poza Policją wezwać pogotowie ratunkowe lub inne 

służby specjalistyczne.   

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU 

NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO      

I WAGARÓW 

  

 O nierealizowaniu obowiązku szkolnego mówimy, gdy uczeń opuścił ponad 50% 

godzin lekcyjnych. 

 

Postępowanie: 

1. Wychowawca analizuje frekwencję uczniów na zajęciach. 

2. Informuje rodziców ucznia o nieobecności dziecka, przedstawiając prawne 

konsekwencje wysokiej absencji. 

3. Powiadamia pedagoga szkolnego o podejmowanych działaniach związanych 

z poprawą frekwencji ucznia na zajęciach. 

4. Dyrektor szkoły, po konsultacji z pedagogiem stwierdza nie spełnianie przez ucznia 

obowiązku szkolnego. 

5. Dyrektor, kieruje do rodziców (opiekunów prawnych) upomnienie, zawierające 

wezwanie do wykonania obowiązku szkolnego z zagrożeniem skierowania sprawy na 

drogę postępowania egzekucyjnego. 

6. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po 7 dniach od doręczenia upomnienia. 

7. W razie konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej, 

dyrektor szkoły składa wniosek do wójta.  

8. Jeżeli istnieje podejrzenie, że uczeń przebywa w danym dniu na wagarach, 

wychowawca, lub pedagog niezwłocznie powiadamia rodziców. 

9. Każdorazową nieobecność nieusprawiedliwioną wychowawca lub pedagog omawia z 

uczniem starając ustalić się przyczyny jego absencji. 

10. Wobec ucznia wagarującego zostają wyciągnięte konsekwencje zgodnie z WSO 

szkoły. 

 

 

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

RAŻĄCEGO ŁAMANIA NORM SPOŁECZNYCH, NP. 

UŻYWANIA WULGARYZMÓW, OBSCENICZNYCH GESTÓW, 

PROSTYTUCJI 

 

1) Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły. 

2) Telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów 

prawnych, zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu. 

3) Przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami, udokumentować rozmowę, w tym 

ewentualnie spisać kontrakt. 

4) Zorganizować zespół do pracy nad problemem (pracownicy szkoły, pracownik 

socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz 

współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, 

świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, 

dokumentować pracę. 

5) W przypadku braku współpracy ze strony rodziców lub braku efektów prowadzonych 

działań, powiadomić pisemnie sąd rodzinny lub Policję oraz dostarczyć sądowi lub 

Policji dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły i zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU: 

 BÓJKI KILKU OSÓB, POBICIA, UDERZENIA, NARUSZENIA 

NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ DZIECKA PRZEZ 

RÓWIEŚNIKÓW LUB DOROSŁYCH, W TYM PRZEMOC 

FIZYCZNA; 

 KRADZIEŻY (W TYM WŁAMANIE ORAZ KRADZIEŻ Z 

UDZIAŁEM PRZEMOCY LUB GROŹBĄ PRZEMOCY); 

 ZNĘCANIA PSCYHICZNEGO, ZASTRASZANIA, 

ZMUSZANIA DO OKREŚLONEGO NEGATYWNEGO 

ZACHOWANIA WBREW WOLI, GRÓŹB, UBLIŻANIA 

NAUCZYCIELOWI LUB INNYM OSOBOM; 

 ZNISZCZENIA MIENIA, WANDALIZMU; 

 FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW, W TYM DOKUMENTÓW 

SZKOLNYCH 

 

1) Zapewnić bezpieczeństwo uczniom poprzez odizolowanie (przerwać akt agresji, 

w miarę możliwości ująć sprawców); zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne 

przedmioty związane ze zdarzeniem; ograniczyć do minimum kontakt osób 

postronnych ze śladami zdarzenia. 

2) W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy. 

3) Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły. 

4) W uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby 

specjalistyczne. 

5) Powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar. 

6) Powiadomić Policję. 

7) W przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia, jeżeli uczeń 

odmawia wezwać Policję. 

8) Przygotować na przyjazd Policji następujące informacje: o zdarzeniu, dane osobowe 

sprawców i ofiar oraz listy świadków. 

9) Powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem. 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

 PRZESTĘPCZOŚCI SEKSUALNEJ (W TYM GWAŁTU, 

ZMUSZANIA DO INNYCH CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH, NP. 

MOLESTOWANIA); 

 ZAMIESZCZANIA I ROZPOWSZECHNIANIA TREŚCI 

PORNOGRAFICZNYCH (W TYM POPRZEZ INTERNET, 

TELEFON KOMÓRKOWY) 

 

1) Dążyć do zablokowania szkodliwych treści w Internecie (np. usunięcia przez autora, 

skontaktować się z administratorem). 

2) Zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom poprzez odizolowanie (w miarę możliwości 

ująć sprawców). 

3) W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy; oddzielić poszczególnych sprawców od 

siebie i od ofiar, zachować dyskrecję, zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne 

przedmioty związane ze zdarzeniem; ograniczyć do minimum kontakt osób 

postronnych ze śladami zdarzenia. 

4) Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły. 

5) W razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe. 

6) Powiadomić rodziców i prawnych opiekunów ofiar i sprawców. 

7) Powiadomić Policję. 

8) Udzielić wsparcia emocjonalnego, np. zapewnić opiekę psychologa. 

9) Powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W SYTUACJI CYBERPRZEMOCY 

(za A. Borkowską i D. Macander: Szkolny system zapobiegania i reagowania 

na cyberprzemoc, w: Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół) 

 

Procedura interwencyjna obejmuje następujące działania: 

 udzielenie wsparcia ofierze przemocy, 

 zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia, 

 wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy i praca nad zmianą postawy ucznia. 

 

1. Ustalenie okoliczności zdarzenia: 

 

Wszystkie przypadki przemocy, a więc także cyberprzemocy, powinny zostać właściwie zbadane, 

zarejestrowane i udokumentowane. 

 Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać 

informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora. 

 Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i 

zaplanować dalsze postępowanie. 

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

 Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie 

na etapie zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy. 

 

2. Zabezpieczanie dowodów: 

 

 Wszystkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy 

zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane 

nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) lub adres strony 

WWW, na której pojawiła się szkodliwa treść lub profil. 

 Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi 

(odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, 



z którym powinny zapoznać się wszystkie zaangażowane w sprawę osoby (dyrektor, pedagog 

szkolny i rodzice) oraz Policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

 

3. Działanie wobec sprawcy cyberprzemocy w sytuacji, gdy jest uczniem szkoły: 

 

 rozmowa z uczniem – sprawcą przemocy o jego zachowaniu: 

 celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad 

jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej, 

 sprawca powinien otrzymać jasny komunikat, że szkoła nie akceptuje żadnych form 

przemocy, 

 należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować go o konsekwencjach 

regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane – zgodnie ze statutem szkoły, 

 sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia  

szkodliwych materiałów, 

 ważnym elementem rozmowy jest określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary 

cyberprzemocy, 

 powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowań dziecka: 

 rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z 

materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych 

przez szkołę środkach dyscyplinujących wobec ich dziecka, 

 wspólnie z rodzicami może zostać opracowany projekt kontraktu dla dziecka, określającego 

zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania 

przyjętych wymagań i terminy realizacji zadań zawartych w umowie.  

 zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy: 

 cyberprzemoc podlega sankcjom określonym w wewnętrznych przepisach szkoły; szkoła 

stosuje konsekwencje przewidziane dla form „tradycyjnej” przemocy;  

 ponadto uczeń, który dopuścił się cyberprzemocy otrzymuje zakaz przynoszenia do szkoły 

akcesoriów elektronicznych – telefon, mp3, tablet, itp.  

 

4. Działanie wobec ofiary cyberprzemocy: 

 

 zorganizuj pokrzywdzonemu wsparcie psychiczne oraz bezpieczeństwo - podczas rozmowy z 

pokrzywdzonym: 

zapewnij go, ze dobrze zrobił mówiąc, co się stało, 

            powiedz, że widzisz i rozumiesz, że jest mu trudno ujawnić to, co go spotkało, 

            powiedz, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego, 



zapewnij go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postarasz mu się pomóc, 

uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne, 

bądź uważny na wszelkie komunikaty pozawerbalne, wskazujące na trudne uczucia. 

 Poradź uczniowi, aby: 

nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, telefony itp., 

nie kasował dowodów (e-mail, SMSów) i przedstawił je tobie lub innej osobie dorosłej, 

zastanowił się nad zmianą swoich danych kontaktowych w komunikatorach, zmianą adresu e-

mail, numeru telefonu komórkowego, itp.., 

jeśli korzysta z komunikatora to, aby ustawił go tak, by nikt spoza listy kontaktów nie mógł 

się z nim połączyć. 

 Monitoring: 

sprawdzaj, czy osoba nie doświadcza nadal przemocy, 

pomóż przekazać stosowne informacje rodzicom ucznia, zaproponuj im adekwatną pomoc. 

 

Dokumentacja dotycząca zajścia: 

 pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, 

poszkodowanym, ich rodzicami i świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i 

miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu 

zdarzeń; 

 jeśli rozmowa została sporządzona w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on 

podpisać tę notatkę; 

 jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do 

dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).  

 

Współpraca z Policją i Sądem Rodzinnym 

 Większość przypadków cyberprzemocy nie wymaga informowania w/w organów i powinna 

być rozwiązywana przy użyciu dostępnych w szkole środków wychowawczych. W poniżej opisanych 

przypadkach zgłoszenie staje się konieczne: 

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

uczeń nie zaniechał dotychczasowego trybu postępowania, dyrektor szkoły powinien 

powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny, szczególnie gdy do szkoły napływają 

informacje o innych przejawach demoralizacji ucznia, 



 gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie 

przynosi rezultatów, dyrektor winien zwrócić się do Sądu z wnioskiem o zastosowanie 

środków przewidzianych w UPN. 

 Zdarzenia stanowiące przestępstwo (np. groźby karalne, propozycje seksualne wobec osoby 

poniżej 15 roku życia, publikowanie nielegalnych treści) powinny zostać zgłoszone na Policję. 

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły.  

 

 

PROCEDURA 

„NIEBIESKIEJ KARTY” 

 

1. Wszczęcie procedury „Niebieskiej karty” ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

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

2. Wszczęcie procedury następuje w przypadku zaistnienia podejrzenia stosowania 

wobec ucznia przemocy w rodzinie. 

3. Przedstawiciel szkoły wypełnia formularz „Niebieska karta – A” w obecności ucznia, 

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

4. Działania podejmowane wobec ucznia powinny być, w miarę możliwości, prowadzone 

w obecności psychologa. 

5. Wypełnienie formularza „Niebieska karta – A” może nastąpić bez udziału ucznia jeśli 

nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu jest niemożliwe (np. ze względu na stan 

zdrowia lub ze względu na zagrożenie jego życia lub zdrowia). 

6. 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. 

7. W terminie do siedmiu dni od dnia wszczęcia postępowania, przedstawiciel szkoły 

przekazuje formularz przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego powołanemu 

przez wójta. 

8. Po przekazaniu formularza zespołowi interdyscyplinarnemu dalsze działania 

podejmowane są przez ten zespół. 

9. Czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury należy prowadzić w 

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

podejrzane o stosowanie przemocy wobec ucznia, czynności przeprowadza się w 



obecności najbliższej osoby pełnoletniej (osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, 

zstępny, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku 

przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).  

10. Z chwilą podjęcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przemocy 

wobec ucznia należy o zdarzeniu zawiadomić organy ścigania. 

 

 

DZIAŁANIA PRACOWNIKA SZKOŁY W RAMACH PROCEDURY 

NIEBIESKIEJ KARTY 

 

1. Udzielenie informacji o możliwościach pozyskania pomocy oraz wsparcia, jak 

również możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

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

2. Niezwłoczne zorganizowanie dostępu do pomocy medycznej dla osoby 

poszkodowanej, jeżeli wymaga tego stan jej zdrowia. 

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 świadczonym przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej 

pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

6. Wszystkie czynności podejmowane przez  przedstawiciela oświaty w ramach 

procedury są dokumentowane. 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY: 

 RODZICE ODMAWIAJĄ WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ; 

 DZIECKO MA NIEUREGULOWANĄ SYTUACJĘ PRAWNĄ; 

 RODZICE DZIECKA SĄ UZALEŻNIENI OD ALKOHOLU, 

NARKOTYKÓW LUB INNYCH ŚRODKÓW 

PSYCHOAKTYWNYCH; 

 RODZINA JEST NIEWYDOLNA WYCHOWAWCZO, 

PRZEJAWIAJĄCA ZACHOWANIA MOGĄCE ŚWIADCZYĆ O 

ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH 

 

1) Poinformować wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły. 

2) Poinformować pisemnie sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną oraz 

przekazać zgromadzone dokumenty; powyższe informacje przesłać także do 

właściwego ośrodka pomocy społecznej. 

3) Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik 

socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz 

współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, 

świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, 

dokumentować pracę. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY: 

 DZIECKO ODMAWIA POWROTU DO DOMU; 

 W SZKOLE POJAWIAJĄ SIĘ PIJANI RODZICE LUB 

OPIEKUNOWIE, BĄDŹ WYSTĄPI BRAK KONTAKTU 

Z RODZICAMI LUB OPIEKUNAMI PO ZAJĘCIACH 

 

1) Poinformować wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły. 

2) W oparciu o wcześniejszą zgodę przekazać dziecko osobom upoważnionym 

(wskazanym wcześniej przez rodziców lub opiekunów). 



3) Jeżeli nie ma osób upoważnionych, to należy wezwać policję (nauczyciel lub pedagog 

powinien towarzyszyć dziecku i udzielić mu wsparcia emocjonalnego). 

4) Jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone w 

placówce interwencyjnej, powiadomić pisemnie sąd rodzinny oraz dostarczyć 

dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU: 

 BRAKU INFORMACJI LUB NIEJASNEJ SYTUACJI 

FORMALNO  – PRAWNEJ DZIECKA (RODZICE 

PRZEBYWAJĄCY ZA GRANICĄ); 

 ZAGROŻENIA UDZIAŁEM W GRUPACH DESTRUKTYWNYCH 

(SEKTY, GANGI, PSEUDOKIBICE, SUBKULTURY) 

 

1) Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik 

socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz 

współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, 

świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, 

dokumentować pracę. 

2) Powiadomić sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU GRÓŹB, SYGNAŁÓW I ZACHOWAŃ 

SAMOBÓJCZYCH 

 

1) Powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły. 

2) Wezwać rodziców oraz powiadomić ich o konieczności zapewnienia dziecku stałej 

opieki, sporządzić notatkę służbową (w przypadku odmowy powiadomić sąd 

rodzinny, a w sytuacji realnego zagrożenia wezwać policję). 

3) Jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole powiadomić policję oraz w oczekiwaniu na 

funkcjonariuszy rozpytać osoby mogące mieć wiedzę co do okoliczności sprawy. 



4) Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik 

socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz 

współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, 

świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, 

dokumentować pracę. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU, GDY RODZICE LUB OPIEKUNOWIE SĄ 

AGRESYWNI WOBEC UCZNIÓW LUB PACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

1) Powiadomić Policję. 

2) Poinformować pisemnie Policję wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i sąd 

rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną; powyższe informacje przesłać także 

do właściwego ośrodka pomocy społecznej. 

3) Objąć problem pracą „zespołu wychowawczego” (pracownicy szkoły, pracownik 

socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem i inni) oraz 

współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (poradnie, 

świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej), współpracować z rodzicami, 

dokumentować pracę. 

 

 

 

 

 

 

 

 


