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PODSTAWA PRAWNA 

 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz.U. 

Dz 1982 r. Nr 35 poz.228 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz.U. Dz 2002r.  

Nr 11 poz. 109 z/oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/. Policja zgodnie z art. 

32e tej ustawy w przypadkach demoralizacji oraz czynów karalnych zbiera i utrwala 

dowody, w razie potrzeby dokonuje zatrzymania nieletniego, a także wykonuje czynności 

zlecone przez sędziego rodzinnego. 

 

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

alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami/  

 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. Dz 2003 r. Nr 24 

poz.198/  

 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz.U. Nr 179 z późniejszymi zmianami/  

 

 Zarządzenie Nr 15/97 komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997r. w sprawie 

form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości nieletnich  

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. Dz 1996 r. Nr 67 poz. 329  

z późniejszymi zmianami/  

 

 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny /Dz.U. 1997 r. Nr 88, poz.553, ze zmianami – 

art.115 § 13, art.222, art.223, art.224, art.226  

 

 Ustawa z 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006 r. Nr97 

 

 Dyrektorów szkół i placówek oświatowych do podejmowania działań interwencyjnych  

w szkole zobowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 

2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zmianami). 
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 W myśl tych dokumentów szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne 

polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych. 

 

 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). 

 

 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. 

 

 Podejmowanie działań interwencyjnych jest zależne od okoliczności zdarzeń, kategorii 

popełnianego czynu oraz wieku sprawców. 

 

Na podstawie w/w aktów prawnych oraz dokumentu ”Procedury reagowania w przypadku 

wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole”, opracowanego  

w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa 

Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów 

prowadzących szkoły, do realizacji począwszy od września 2017r., 

Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła w Bukowie przyjęła 

procedury postępowania interwencyjno- wychowawczego. 

 

CELE PROCEDUR 

 usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły  

w sytuacjach trudnych. 

 wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych). 

 zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań 

profilaktycznych. 

 wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia. 
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WARUNKI KONIECZNE DO STOSOWANIA PROCEDUR 

Adekwatne postępowanie w sytuacjach trudnych lub krytycznych wymaga dobrego 

rozpoznania problemu, zdarzenia, pełnej wiedzy na temat ucznia i jego rodziny, rozpoznania 

motywów postępowania i zastosowania odpowiedniej procedury postępowania. Nauczyciele 

i wychowawcy mogą wspierać się pomocą pedagoga i psychologa szkolnego, nadzoru 

pedagogicznego, personelu medycznego, pracowników obsługi szkoły oraz liczyć na wsparcie 

Policji, Sądu ds. Rodziny i Nieletnich, poradni specjalistycznych.  

Skuteczność zastosowania procedur wymaga bezwzględnie dobrej współpracy  

ze środowiskiem rodzinnym ucznia. 

 

METODY  

 szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pracowników szkoły, tj. nauczycieli i pracowników 

administracyjnych,  

 zebrania klasowe integracyjne, 

 spotkania indywidualne z wychowawcą, 

 spotkania typu wychowawca - pedagog szkolny - rodzic, które można poszerzyć  

w zależności od sytuacji o wicedyrektora, nauczyciela uczącego, 

 pisemne powiadomienie rodziców ucznia o zaistniałych sytuacjach, 

 kontakty listowne, telefoniczne, mailowe z rodzicami, 

 udział rodziców w imprezach szkolnych (uroczystości, pokazy, akademie itp.), 

 udział rodziców w wycieczkach szkolnych, 

 udział rodziców w działaniach wychowawczych szkoły.  
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I  

PROCEDURY POSTĘPOWANIA KRYZYSOWEGO W PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ 

FIZYCZNYCH W SZKOLE. 

 

1. ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE 

 

1.1. Otrzymanie zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego lub podejrzanego 

pakunku. 

Po otrzymaniu zgłoszenia należy: 

1.1.1 Prowadząc rozmowę z osobą informującą o podłożeniu ładunku 

wybuchowego, zapamiętać jak największą ilość informacji, które mogą być 

istotne dla policji dla identyfikacji sprawcy alarmu. 

1.1.2 Zapisać natychmiast wszystkie uzyskane lub zapamiętane informacje -  

po pewnym czasie możesz je zapomnieć. 

1.1.3  Poinformować niezwłocznie o otrzymaniu zgłoszenia osobę 

odpowiedzialną w szkole za uruchomienie procedury: dyrektora, 

wicedyrektora lub osobę upoważnioną - może zajść konieczność ewakuacji 

całości personelu szkoły. 

1.1.4 Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego niezwłocznie 

rozpocząć ewakuację zgodnie z planem ewakuacji.  

Sygnał alarmu – dwa długie sygnały 10-sekundowe z przerwą 3-sekundową. 

1.1.5 Zwrócić uwagę, aby nikt nie używał telefonu komórkowego - eksplozja 

ładunku może zostać zainicjowana falami emitowanymi przez telefon 

komórkowy. 

1.1.6 Sprawdzić, o ile to możliwe, czy w klasie pozostały przedmioty, które  

nie należą do jej wyposażenia - stwierdzenie obecności nieznanego 

przedmiotu w klasie może przyspieszyć akcję policji i zminimalizować skutki 

ewentualnej eksplozji. 

1.1.7 Po stwierdzeniu, że w klasie znajduje się podejrzany pakunek, odizoluj,  

w miarę czasu i możliwości, miejsce, w którym się on znajduje - należy 

założyć, że podejrzany pakunek jest ładunkiem wybuchowym, dopóki taka 

ewentualność nie zostanie wykluczona. 
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1.1.8 Nie wolno dotykać, otwierać i przesuwać podejrzanego pakunku -  

w przypadku ładunku wybuchowego może on eksplodować w trakcie próby 

manipulowania. 

1.1.9 Okryć pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej 

substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala) - okrycie pakunku w przypadku 

wycieku nieznanej substancji może ograniczyć rozprzestrzenianie się 

substancji. 

1.1.10 Poinformować o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną  

za uruchomienie procedury - osoba odpowiedzialna może zarządzić 

ewakuację całości personelu szkoły. 

1.1.11 Zachować spokój i bezwzględnie wykonywać polecenia osoby kierującej 

sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb, kierując się drogą 

ewakuacyjną na miejsce zbiórki. 

1.1.12 W miejscu ewakuacji policzyć wszystkie dzieci i poinformować osobę 

odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi o faktycznym 

stanie/liczbie ewakuowanych. 

1.1.13 Poinformować rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu - 

informacja ta pozwoli rodzicom na sprawny odbiór dzieci i nie spowoduje 

blokowania dróg ewakuacyjnych.  

 

 

1.2. Otrzymanie zgłoszenia o skażeniu szkoły substancją biologiczną lub chemiczną. 

Należy: 

1.2.1. Zaalarmować wszystkich przebywających na terenie szkoły, a osoby 

przebywające na zewnątrz ewakuować do budynku szkoły, 

przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru. 

1.2.2. Natychmiast po ogłoszeniu alarmu powiadomić odpowiednie służby - 

policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kładąc szczególny nacisk  

na zawarcie w tym powiadomieniu informacji o charakterze potencjalnego 

ataku. 

1.2.3. W budynku - szkole, zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory 

wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację. 

1.2.4. W miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki - 

maski pyłowe, gazę, watę, kwas octowy, sok cytrynowy, oliwę jadalną, wodę, 
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wodę utlenioną, mydło, olej parafinowy, środki pobudzające krążenie, spirytus 

do zmywania skóry. 

1.2.5. Przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych,  

na wypadek przeniknięcia środka biologicznego lub chemicznych  

do wnętrza pomieszczeń - częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go wodą 

zabezpiecza przed nadmiernym pochłanianiem substancji. 

1.2.6. Powstrzymać się od picia, spożywania posiłków oraz prac, wymagających 

dużego wysiłku. 

1.2.7. Do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie wolno 

opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, przebywać w pobliżu okien  

i innych otworów wentylacyjnych. 

1.2.8. Oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie  

z otrzymanymi od nich wytycznymi.  

 

1.3. Wtargnięcie napastnika (terrorysty) do szkoły. 

Należy: 

1.3. 1. Jeśli nie ma szansy na ucieczkę/ewakuację uczniów, zamknąć drzwi klasy 

na klucz i ewentualnie je zabarykadować. 

1.3. 2. W miarę możliwości przekazać informację do dyrekcji szkoły, który 

powiadamia całą szkołę sygnałem alarmowym lub głosem „UWAGA!!! 

NAPASTNIK!!!”.  

Sygnał alarmu – jeden długi trwający 10 sekund.  

1.3. 3. Wyciszyć i uspokoić uczniów, by nie sprowokować napastnika do podjęcia 

próby wejścia do pomieszczenia lub ostrzelania sali lekcyjnej przez drzwi czy 

ścianę. 

1.3. 4. Zaopiekować się uczniami ze SPE (specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi) i uczniami, którzy potrzebują pomocy - należy zwrócić 

szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres  

i mogą mieć problemy z opanowaniem emocji. 

1.3. 5. Nakazać bezwzględne wyciszenie, wyłączenie telefonów, aby nie zdradzić 

obecności osób zamkniętych wewnątrz pomieszczeń i zachęcić napastnika  

do wejścia. 
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1.3. 6. Poinformować policję, wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej 

sytuacji - w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest 

natychmiastowe przekazanie informacji policji. 

1.3. 7. W razie potrzeby zasłonić okno i zgasić światło - należy zaciemnić salę,  

aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych przez osoby 

współpracujące z napastnikami, a znajdujące się na zewnątrz obiektu szkolnego. 

1.3. 8. Nie wolno ruszać się/należy kontrolować zachowanie podopiecznych - ruch 

może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony  

przez napastników. 

1.3. 9. Wymusić, aby uczniowie przyjęli pozycję poniżej linii okien, zeszli  

ze światła drzwi - przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać 

zauważone przez napastników, a następnie zeszli z linii strzału, położyli się  

na podłodze - z reguły napastnicy strzelają na wysokości około 1 do 1,5 m. 

Strzały z broni palnej bez problemu penetrują drzwi i mogą zabić osoby znajdujące 

się wewnątrz. 

1.3. 10. Należy dopilnować, aby, jeżeli padną strzały, uczniowie nie wpadli  

w panikę, nie krzyczeli - napastnicy, oddając na ślepo strzały  

przez zamknięte drzwi, chcą sprowokować krzyki przerażonych osób i upewnić 

się, czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma. 

1.3. 11. Należy zamknąć drzwi i nikomu ich nie otwierać - interweniujące 

oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. Napastnicy 

mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować 

otwarcie drzwi. 

1.3. 12. W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia należy 

podjąć walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia - w sytuacji 

obecności aktywnego strzelca jego celem jest zabicie jak największej liczby ludzi.  

W takiej sytuacji podjęcie walki może dać jedyną szansę na uratowanie życia  

 

 

1.4. Po dziecko zgłasza się rodzic/opiekun prawny pod wpływem alkoholu. 

 

1.4. 1. Pracownik szkoły, który jest świadkiem zdarzenia lub otrzymał informację  

o tym, że po nieletniego ucznia przyszedł pijany rodzic, bezzwłocznie powiadamia 

o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję. 
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1.4. 2. Dyrektor wydaje takie dyspozycje, które natychmiast pozwolą udzielić dziecku 

wsparcia i odizolować je od pijanego. 

1.4. 3. Szkoła nawiązuje kontakt z drugim rodzicem lub na podstawie wcześniejszej 

zgody przekazuje dziecko osobom upoważnionym (wskazanym przez rodziców 

 na piśmie, pismo takie powinno znajdować się u wychowawcy klasy). 

1.4. 4. Jeżeli nie ma możliwości przekazania dziecka drugiemu rodzicowi lub nie są 

upoważnieni inni dorośli do odbioru osoby nieletniej, dziecko umieszcza się  

w świetlicy szkolnej. 

1.4. 5. Niezależnie od wymienionych czynności dyrektor dba, by o zdarzeniu 

powiadomiona została policja; zawsze wtedy, gdy nie ma osoby mogącej odebrać 

dziecko ze świetlicy. 

1.4. 6. Jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo, szkoła ma obowiązek  

o zdarzeniach zawiadomić pisemnie sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich.  

 

2. ZAGROŻENIA WEWNĘTRZNE 

 

2.1.  Zagrożenie pożarem lub podłożenie ognia. 

 

2.1. 1. Nauczyciel (inny pracownik), będący świadkiem zdarzenia, ustala 

podstawowe okoliczności zdarzenia i podejmuje odpowiednie czynności: 

 odizolowuje uczniów od źródła zagrożenia, 

 w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom, uczestniczącym  

w zdarzeniu. 

2.1. 2. Osoba, która pierwsza zauważyła pożar lub inne zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludzi, zobowiązana jest niezwłocznie zaalarmować o tym głosem osoby, 

znajdujące się w zagrożonym rejonie. 

2.1. 3. Osoba, która zauważy pożar, natychmiast zawiadamia straż pożarną i ogłasza 

alarm.  Ogłoszenie alarmu to użycie \dzwonka szkolnego w kombinacji: 

trzykrotny, powtarzający się co 1 sekundę sygnał, trwający 10 sekund.  

W przypadku,  gdy zawiedzie instalacja elektryczna, należy alarmować 

dostępnymi środkami: 

 do ewakuacji można wykorzystać dzwonek ręczny,  

który jest niezależny od prądu  
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 lub ogłosić donośnym głosem: „UWAGA!!! POŻAR!!! 

EWAKUACJA!!!”.  

Jeden ze sposobów powinien być znany przez opiekunów i dzieci  

oraz przećwiczony. 

2.1. 4. Należy poinformować o zdarzeniu dyrektora szkoły lub - razie jego 

nieobecności - osobę przez niego upoważnioną. 

2.1. 5. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba zawiadamia  

o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe (policję, straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe). 

2.1. 6. Osoby odpowiedzialne, upoważnione przez dyrektora  lub osoba najbardziej 

energiczna i opanowana, organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP  

i przeciwpożarowymi do czasu przybycia odpowiednich służb,  

2.1. 7. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel, który ma lekcję  

w momencie wszczęcia alarmu lub nauczyciel, sprawujący nad nimi w danej 

chwili opiekę. 

2.1. 8. Szczególna opieką należy otoczyć osoby ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

2.1. 9. Po usłyszeniu alarmu nauczyciele przystępują do ewakuacji, zgodnie  

z obowiązującymi w szkole zasadami prowadzenia ewakuacji. 

2.1. 10. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o rodzaju zagrożenia. 

2.1. 11. Nauczyciel wyznacza ucznia do zamknięcia okien lub osobiście zamyka 

okna. 

2.1. 12. Nauczyciel nakazuje uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy. 

2.1. 13. Wszystkie osoby ewakuowane kierują się na wyznaczone miejsce 

zbiórki drogą ewakuacyjną zgodnie z obowiązującym planem ewakuacji.  

2.1. 14. W przypadku odcięcia dróg ruchu dla pojedynczych osób lub grup, 

należy niezwłocznie powiadomić o tym kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej. 

Ludzi odciętych od dróg wyjścia, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należy 

zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i oczekiwać  

na przybycie jednostek straży pożarnej  lub innej pomocy z zewnątrz. 

 

 

2.2.  Uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego. 
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2.2. 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, 

zobowiązany jest podjąć interwencję, mającą na celu powstrzymanie dalszych 

działań sprawców, a następnie powiadomić wychowawcę lub pedagoga. 

2.2. 2. W przypadku braku ustalenia sprawcy, należy ustalić podstawowe okoliczności 

zdarzenia (osoba, stwierdzająca uszkodzenie mienia), a następnie poinformować  

o zaistniałym fakcie wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły.. 

2.2. 3. Wychowawca, a w przypadku jego nieobecności pedagog, przeprowadza 

rozmowę dyscyplinującą ze sprawcą zdarzenia, ustala sposób jego ukarania  

i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga. 

2.2. 4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców sprawcy  

i przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły, który ustala sposób i termin naprawienia 

szkody. 

2.2. 5. W przypadku stwierdzenia dużej szkody dyrektor szkoły podejmuje decyzję  

o zawiadomieniu policji. 

 

2.3.  Kradzież. 

 

2.3. 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji  

od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę  

w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

2.3. 2. Poszkodowany i świadkowie sporządzają notatkę z zaistniałego zdarzenia. 

2.3. 3. Nauczyciel podejmuje działania, zmierzające do zwrotu skradzionego mienia 

poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy. 

2.3. 4. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację  

o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego 

nieobecności pedagogowi. 

2.3. 5. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują 

wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. 

2.3. 6. W sytuacji ujawnienia sprawcy, wychowawca lub pedagog przeprowadza 

rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami. Rozmowa obejmuje 

informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu 

zwrotu skradzionego mienia oraz sposób ukarania sprawcy. 
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2.3. 7. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym  

i jego rodzicami, przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze sprawcą  

i jego rodzicami. 

2.3. 8. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie 

informują rodziców poszkodowanego i sprawcy.  

 

Postanowienia dodatkowe: 

  

a) Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe, np. telefony komórkowe, 

biżuterię, odtwarzacze MP3 i MP4, pieniądze, urządzenia teleinformatyczne, 

rowery itp. 

b) Na lekcji wychowania fizycznego rzeczy pozostawione są w szatni i zamykane  

na klucz, a uczniowie nie mają prawa podczas lekcji wchodzić do szatni. 

 

2.4.  Uchylanie się od obowiązku szkolnego (wagary). 

 

 Realizację obowiązku szkolnego kontroluje Dyrektor szkoły. 

 Nałożone przez niego w tym zakresie zadania realizują wychowawcy klas i 

pedagog szkolny. 

 Wychowawca klasy i nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli 

obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

 Przez niezrealizowanie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieobecność 

ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

Jeżeli uczeń uchyla się od realizacji wybranych zajęć edukacyjnych: 

2.4.1 Nauczyciel uczący zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy klasy. 

2.4.2 Po stwierdzeniu faktu 5-dniowej nieobecności ucznia, wychowawca 

zobowiązany jest do ustalenia powodu nieobecności i - w przypadku 

nieuzasadnionej absencji - poinformowania pedagoga szkolnego. 

2.4.3 Wychowawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie rodziców ucznia. 

2.4.4 Wychowawcy klas przyjmują usprawiedliwienia nieobecności do 7 dni (licząc 

od dnia powrotu ucznia do szkoły). 
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Usprawiedliwienia wystawiają rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub inne 

uprawnione osoby. Uczeń, który ukończył 18 rok życia może sam usprawiedliwiać 

swoje nieobecności.  

W szkole przyjęta jest osobista, telefoniczna lub pisemna forma usprawiedliwienia 

nieobecności. 

2.4.5 Z uczniem przeprowadza się rozmowę, której celem ma być uświadomienie 

mu konsekwencji uchylania się od obowiązku szkolnego i w efekcie uczęszczanie 

ucznia na wszystkie lekcje. 

2.4.6 W sytuacji braku efektów działań bądź niemożności skontaktowania się  

z rodzicami, czy ich niechęci do podjęcia współpracy, wychowawcy klas 

przekazują pedagogowi szkolnemu wykaz uczniów, których nieobecności 

przekroczyły 10 godzin nieusprawiedliwionych w miesiącu. Do rodziców tych 

uczniów Dyrektor szkoły kieruje wezwanie do realizacji obowiązku szkolnego. 

 

Jeżeli uczeń uczęszcza na zajęcia lekcyjne w sposób nieregularny,  

ma sporadyczne nieusprawiedliwione nieobecności:  

2.4.7 Wychowawca wyjaśnia przyczyny nieobecności w rozmowie z uczniem i jego 

rodzicami  

2.4.8 Wychowawca po rozpoznaniu przyczyn nieobecności ucznia podejmuje 

decyzje o ewentualnym powiadomieniu pedagoga szkolnego.  

2.4.9 Wychowawca, w obecności rodziców, podpisuje z uczniem kontrakt, w ramach 

którego będzie kontrolował frekwencję ucznia. Ustala z uczniem okres próbny  

na poprawę frekwencji przed wdrożeniem dalszych działań interwencyjnych, 

zakłada uczniowi zeszyt obecności oraz zobowiązać rodzica do systematycznego 

kontaktu (co dwa tygodnie) ze szkołą w celu monitorowania uczęszczania dziecka 

na zajęcia lekcyjne.  

 

Jeżeli uczeń systematycznie uchyla się od obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki: 

2.4.10 W wypadku stwierdzenia nieobecności ucznia w szkole przez kolejnych 7 dni 

lekcyjnych i braku informacji o przyczynie jego nieobecności, wychowawca klasy 

zobowiązany jest do skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami 

dziecka, w celu wyjaśnienia powodów jego absencji.  
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2.4.11 W razie braku reakcji ze strony rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

wychowawca przekazuje pisemne wezwanie rodzica do szkoły z podaniem 

konkretnego terminu spotkania celem wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia. 

Podczas spotkania z rodzicem wypełnia się „potwierdzenie obecności rodzica  

w związku z wezwaniem”, które podpisują wszystkie osoby uczestniczące  

w spotkaniu oraz w którym zapisuje się poczynione ustalenia. 

2.4.12 W przypadku braku kontaktu ze strony rodziców/ prawnych opiekunów ucznia 

bądź dalszej wysokiej absencji pedagog szkolny kieruje do instytucji 

wspomagających pracę szkoły (GOPS, policja – dzielnicowy, inspektor  

ds. nieletnich, kurator) informację o nierealizowaniu obowiązku szkolnego  

przez ucznia, z prośbą o interwencję. 

 

W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia  

na co najmniej 50 % liczby odbytych zajęć należy podjąć następujące działania:  

2.4.13 Dyrektor szkoły wysyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru  

do rodziców/prawnych opiekunów ucznia upomnienie, zawierające: 

 stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany,  

 wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu oraz 

 informację, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy 

na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji).  

2.4.14 Uczeń i rodzice otrzymują propozycje pomocy ze strony szkoły. Efektem 

spotkania może być podpisanie kontraktu. 

2.4.15 W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji 

administracyjnej przypadek ucznia konsultuje się z wychowawcą klasy, 

pedagogiem szkolnym bądź omawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

z uwzględnieniem sytuacji bytowo- ekonomicznej ucznia. Jeżeli uzna się  

za zasadne, wdraża się postępowanie administracyjne wobec ucznia.  

2.4.16 W przypadku braku kontaktu ze strony rodziców/ prawnych opiekunów ucznia 

pedagog szkolny kieruje do instytucji wspomagających pracę szkoły (GOPS, 

policja – dzielnicowy, inspektor ds. nieletnich, kurator) informację  

o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia z prośbą o interwencję.  

2.4.17 Dalsze nierealizowanie obowiązku szkolnego przez ucznia, skutkuje złożeniem 

do Sądu Rodzinnego – Wydział Rodzinny i Nieletnich wniosku o wgląd  
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w sytuację rodzinną i wychowawczą ucznia oraz wydanie odpowiednich zarządzeń 

opiekuńczych  

 

2.5.  Zakłócanie toku zajęć. 

 

Przez zakłócanie toku zajęć należy rozumieć wszelkie działania uczniów 

uniemożliwiające normalną realizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

(wulgarne zachowanie w stosunku do rówieśników i/lub nauczyciela, głośne 

rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).  

 

2.5.1 Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala 

nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego 

samorządu klasowego z informacją do pedagoga/ psychologa szkolnego,  

a w przypadku gdy go nie zastanie, do sekretariatu szkoły. Sekretariat 

zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania dyrekcji o zaistniałej 

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

niepedagogicznego, obsługującego dane piętro. Pracownik ten zobowiązany jest  

do udzielenia nauczycielowi pomocy. 

2.5.2 Pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej  

przez nauczyciela i ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności 

do zabrania ich z sali lekcyjnej do odrębnego pomieszczenia np. do gabinetu 

pedagoga lub w uzasadnionych przypadkach do gabinetu dyrektora. 

2.5.3 Pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala  

w porozumieniu z nauczycielem konsekwencje zachowania w zależności  

od popełnionego wykroczenia. Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady 

obowiązujące w szkole- na wniosek pedagoga/ psychologa wychowawca 

powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu. Jeżeli uczeń w rażący sposób 

złamał zasady, pedagog/psycholog powiadamia dyrektora szkoły, wzywa rodziców 

do natychmiastowego przybycia do szkoły. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji 

były przypadki określone w innych procedurach postępować należy według tych 

procedur. 

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

których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie). 
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2.5.5 Adnotację/opis zdarzenia sporządza w wybranej przez siebie formie nauczyciel 

zgłaszający problem.  

 

Zakłócanie toku zajęć poprzez używanie telefonu komórkowego lub innych 

nośników obrazu i dźwięku podczas zajęć. 

2.5.6 Uczeń nie może używać telefonu komórkowego i innych nośników obrazu  

i dźwięku w czasie lekcji. 

2.5.7 W każdym przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego  

lub innych nośników obrazu i dźwięku podczas lekcji nauczyciel ma prawo 

odebrać uczniowi telefon. Urządzenie jest przekazywane przez nauczyciela  

do depozytu do sekretariatu szkoły. 

2.5.8 Zatrzymany w depozycie telefon lub inny nośnik obrazu i dźwięku może 

odebrać tylko rodzic lub prawny opiekun ucznia. 

2.5.9 Uczeń, któremu odebrano telefon/inny nośnik obrazu i dźwięku, otrzymuje 

odpowiedni wpis w dzienniku elektronicznym. 

2.5.10 W przypadku, gdy uczeń używający telefonu komórkowego/innego nośnika 

obrazu i dźwięku w czasie lekcji nie odda go nauczycielowi, mimo że zostanie  

o to przez niego poproszony, otrzymuje naganę wychowawcy klasy, o zdarzeniu 

należy poinformować jego rodziców. 

2.5.11 Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się trzykrotnie, uczeń otrzymuje całkowity 

zakaz przynoszenia telefonu/innych nośników obrazu i dźwięku.  

 

2.6.  Popełnienie przestępstwa z Kodeksu Karnego. 

2.6.1 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, 

niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego  

oraz wychowawcę. 

2.6.2 Wychowawca we współpracy z nauczycielem ustala okoliczności czynu  

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

2.6.3 Wychowawca przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie 

szkoły) pod opiekę Dyrektora szkoły lub pedagoga. 

2.6.4 Wychowawca informuje o zdarzeniu rodziców ucznia. 

2.6.5 Dyrektor szkoły powiadamia policję.  

 

Czyny karalne będące przestępstwami z Kodeksu Karnego:  
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I. Publiczne znieważanie, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie godła, sztandaru, 

flagi bądź innego znaku państwowego. 

II. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia 

człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, trwałego, istotnego 

zeszpecenia lub zniekształcenia ciała. 

III. Spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. 

IV. Udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

V. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym, w stanie 

nietrzeźwości, lub pod wpływem środka odurzającego. 

VI. Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 

osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę jej 

spełnienia. 

VII. Stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia 

innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia tej przemocy. 

VIII. Publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może  

to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy. 

IX. Rozpijanie małoletniego poprzez dostarczanie mu napoju alkoholowego, 

ułatwianie jego spożycia, lub nakłanianie go do spożycia. 

X. Pomawianie innej osoby, grupy osób, instytucji o takie postępowanie  

lub właściwości, które mogą poniżyć ja w opinii publicznej lub narazić na 

utratę zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu. 

XI. Znieważanie innej osoby w jej obecności, albo pod jej nieobecność,  

XII. lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła np. 

nauczyciela. 

XIII. Znieważanie innej osoby za pomocą środków masowego przekazu, np. e-mail, 

sms, Internet. 

XIV. Uderzenie człowieka lub w inny sposób naruszenie jego nietykalności 

cielesnej. 

XV. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w trakcie 

pełnienia przez niego obowiązków służbowych. 

XVI. Znieważenie funkcjonariusza publicznego w trakcie pełnienia przez niego 

obowiązków służbowych. 
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XVII. Publiczne znieważanie grupy ludności lub osoby z powodu jej przynależności 

etnicznej, narodowej, rasowej, wyznaniowej. 

XVIII. Udział w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa. 

XIX. Znieważenie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu 

upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby. 

XX. Podrobienie lub przerobienie dokumentu lub używanie takiego dokumentu  

jako autentycznego, np. zwolnienia lekarskie, legitymacja szkolna, 

dopisywanie ocen w dzienniku. Kradzież cudzej rzeczy ruchomej, np. telefonu. 

XXI. Kradzież z włamaniem, np. do pracowni komputerowej. 

XXII. Niszczenie cudzej rzeczy, uszkadzanie lub czynienie niezdatna do użytku. 

XXIII. Puszczanie w obieg podrobionego lub przerobionego pieniądza, innego środka 

płatniczego 

 

2.7.  Popełnienie czynu karalnego - ZATRZYMANIE. 

 

Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje 

zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego, przebywającego na zajęciach  

w szkole.  

2.7.1 Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje się 

legitymacja służbową. 

2.7.2 Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta 

celem sporządzenia własnej dokumentacji. 

2.7.3 Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 

2.7.4 Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, 

gdzie policjant informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach,  

jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie. 

2.7.5 Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych 

czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy  

lub komisariatu policji, celem uczestniczenia w czynnościach. 

2.7.6 Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach 

względem ich dziecka przez policję. W przypadku braku kontaktu 

telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca  

ich zamieszkania. 
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2.7.7 W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, 

dyrektor wyznacza wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga szkolnego  

do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole  

lub w jednostce Policji.  

2.7.8 Po wykonaniu czynności policjant, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 

przekazuje nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku,  

gdy czynności wykonywane są w obecności pedagoga szkolnego,  

po ich zakończeniu policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania.  

2.7.9 W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej 

Izbie Dziecka policjant informuje o tym rodziców i pedagoga szkolnego.  

2.7.10 Przy realizacji czynności, związanych z zatrzymaniem nieletniego - ucznia  

na terenie szkoły, należy zachować dyskrecję, nie nagłaśniając sprawy.  

 

2.8.  Popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu. 

 

Podstawy prawne:  

I. „Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności, świadczących o demoralizacji 

nieletniego, szczególnie naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie 

czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego  

lub kształcenia zawodowego, używania alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział  

w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego 

przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców  

lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego 

organu”. 

II. „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego,  

ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję”. 

III. „Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją 

działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego 

ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny 

lub policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić  

do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu”.  

 

Podstawowe czynności dla dyrektora lub pedagoga szkolnego:  
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2.8.1 Przyjąć do wiadomości informację o przestępstwie (wykroczeniu)  i zapewnić 

dyskrecję przekazującemu informację poprzez wysłuchanie go bez świadków,  

o ile to możliwe w pomieszczeniu zamkniętym. Odnotować personalia  

uczestników i świadków, godzinę zgłoszenia oraz zawiadomić niezwłocznie 

policję. 

2.8.2 Zapewnić, w miarę potrzeby, niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonym. 

2.8.3 Bez zbędnej zwłoki sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność informacji. 

2.8.4 Jeżeli uczeń podaje świadków, to w rozmowie z jak najmniejszą ilością świadków 

uwiarygodnić informacje. 

2.8.5 Sprawdzić, czy zdarzenie zaistniało na terenie szkoły oraz czy miało miejsce  

w trakcie zajęć szkolnych jego uczestników. 

2.8.6 W rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne. 

2.8.7 Nie nagłaśniać zdarzenia.  

2.8.8 W przypadku braku wątpliwości, co do faktu zaistnienia zdarzenia, o ile jest  

to konieczne i możliwe, zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa  

i jego sprawcę/-ów. Konieczność zatrzymania może wynikać z faktu zakończenia 

przez nich zajęć szkolnych bądź próby ucieczki, ukrycia skradzionych 

przedmiotów. O fakcie zatrzymania bezwzględnie należy powiadomić rodziców 

lub opiekunów prawnych. Nie należy zatrzymywać  

na „siłę” sprawcy czynu, ale w ramach swojego autorytetu spowodować,  

by pozostał pod opieką pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy  

lub nauczyciela w oddzielnym pomieszczeniu do chwili przybycia policji.  

2.8.9 Jeżeli sprawców jest kilku, w miarę możliwości należy umieścić  

ich w oddzielnych pomieszczeniach.  

2.8.10 Ofiarę należy odizolować od sprawców. 

2.8.11 W przypadku odnalezienia rzeczy pochodzących z przestępstwa lub służących  

do popełnienia przestępstwa należy je zabezpieczyć.  

2.8.12 Wykonać ewentualne czynności przez przejmującego sprawę policjanta. 

 

UWAGI:  

 Nie należy „na własną rękę” konfrontować uczestników zdarzenia, dążyć  

do ich pojednania. 

 Bezwzględnie nie należy dokonywać przeszukania teczek, toreb, kieszeni.  
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2.9. Agresywne zachowanie ucznia. 

 

2.9. 1. Nauczyciel, obserwujący takie zachowanie, ma obowiązek przerwania go, 

używając perswazji słownej lub fizycznej. 

2.9. 2. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności nauczyciela – 

świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocena zdarzenia, 

wyciągnięcie wniosków). Jeżeli jest to konieczne w wyjaśnianiu sytuacji 

uczestniczy pedagog/ psycholog szkolny. 

2.9. 3. Nauczyciel dokumentuje zdarzenie w wybranej przez siebie formie (opis 

zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 

2.9. 4. Wychowawca klasy informuje o zaistniałej sytuacji rodziców uczniów. 

2.9. 5. Wychowawca ustala sankcje, w razie konieczności korzysta z pomocy pedagoga 

bądź dyrekcji szkoły o których informuje uczniów i rodziców. 

2.9. 6. Jeżeli istnieje taka konieczność agresywny uczeń może zostać skierowany  

na konsultacje psychologiczne (trening zastępowania agresji), bądź pracować 

indywidualnie z psychologiem na terenie szkoły (w ramach możliwości  

oraz posiadanych kwalifikacji)  

2.9. 7. W zależności od rodzaju zdarzenia oraz jego konsekwencji o fakcie jego 

zaistnienia może zostać poinformowana policja. Obligatoryjnie powiadamia się 

jeżeli agresja ma rażące przejawy.  

 

W przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec pracownika szkoły  

i/lub naruszenia nietykalności (obelgi, groźby, opluwanie, rzucanie 

przedmiotami, agresja fizyczna, przywłaszczenie przedmiotu należącego  

do pracownika szkoły):  

2.9. 8.  Poinformowanie o zaistniałej sytuacji wychowawcy, pedagoga szkolnego, 

dyrekcji i ewentualnie kuratora sadowego. 

2.9. 9. Przeprowadzenie przez dyrekcję (w obecności wychowawcy i pedagoga 

szkolnego) rozmowy ze sprawcą czynu. 

2.9. 10. Powiadomienie o zdarzeniu policji i sądu rodzinnego. 

2.9. 11. Wdrożenie procedur przewidzianych Statutem Szkoły. 
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2.10.  Spożywanie alkoholu, palenie papierosów/e-papierosów lub stosowanie 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu 

bądź inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

 

W zaistniałej sytuacji, nauczyciel powinien: 

2.10. 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2.10. 2. Wychowawca klasy zobowiązany jest przeprowadzić z uczniem rozmowę 

dyscyplinującą i profilaktyczną, informuje o konsekwencjach zdrowotnych  

i prawnych dokonywanych przez osoby niepełnoletnie czynów oraz konsekwencjach, 

wynikających z Regulaminu Oceniania Zachowania, dokonując odpowiedniego wpisu 

w dzienniku elektronicznym. 

2.10. 3. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o fakcie pedagoga szkolnego  

i dyrektora szkoły. 

2.10. 4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami  

oraz 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 może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie 

terapeutycznym. 

2.10. 5. 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). 

2.10. 6. 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.  

2.10. 7. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach wymienionych wyżej 

instytucji.  

 

2.11.  Podejrzenie, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków. 
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Należy: 

2.11. 1. Powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2.11. 2. Odizolować ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa  

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

życie ani zdrowie. 

2.11. 3. Wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udzielania pomocy medycznej. 

2.11. 4. Zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia  

w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia albo przekazaniu  

do dyspozycji funkcjonariuszy policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. 

2.11. 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 zagrożenia albo zagraża 

życiu lub zdrowiu innych osób.  

2.11. 6. 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, jeżeli uczeń nie ukończył 18 lat. 

2.11. 7. 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. 

 

2.12.  Odnalezienie na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem 

narkotyk. 

 

Należy: 

2.12. 1. Zachowując środki ostrożności, do czasu przyjazdu policji zabezpieczyć 

substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym 

zniszczeniem jej. 
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2.12. 2. Spróbować (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, 

do kogo znaleziona substancja należy. 

2.12. 3. Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

2.12. 4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję  

oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

 

2.13.  Podejrzenie posiadania przez ucznia przy sobie substancji, 

przypominającej narkotyk. 

 

Należy: 

2.13. 1. Zażądać w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.), aby 

uczeń przekazał nauczycielowi 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 plecaka ucznia – jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2.13. 2. O swoich spostrzeżeniach powiadomić dyrektora szkoły  

oraz rodziców/opiekunów ucznia i wezwać ich do natychmiastowego stawiennictwa  

w szkole. 

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

substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły zobowiązany jest wezwać 

policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia  

oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

2.13. 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. 

 

2.14. Wypadek ucznia, zachorowanie ucznia lub konieczność udzielenia 

uczniowi pierwszej pomocy. 

 

2.14. 1. Jeżeli dojdzie do wypadku, nauczyciel/pracownik szkoły, który powziął 

wiadomość wypadku lub był jego świadkiem, niezwłocznie zapewnia 
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poszkodowanemu opiekę, udzielając mu w miarę możliwości pierwszej pomocy 

przedmedycznej i/lub sprowadzając fachową pomoc medyczną. 

Udzielenie pomocy jest prawnym obowiązkiem każdego pracownika szkoły. 

2.14. 2. Należy opatrzyć każde, nawet drobne zadrapania. 

2.14. 3. Jeśli uczeń cierpi na chorobę, która sprawia, że uraz może stanowić zagrożenie 

życia lub zdrowia, należy wezwać pogotowie. 

2.14. 4. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, nauczyciel, prowadzący zajęcia, przerywa je  

(lub do nich nie dopuszcza), wyprowadzając uczniów z miejsca, w którym 

prowadzone są zajęcia, jeśli stwarza ono zagrożenie dla pozostałych osób. 

2.14. 5. Nauczycie/pracownik szkoły telefonicznie lub w miarę możliwości osobiście 

niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. Jeśli nauczyciel 

nie ma takiej możliwości, przekazuje dyrektorowi szkoły wiadomość przez 

wybranego z klasy ucznia.  

2.14. 6. Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia 

lub urządzeń - miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu 

dokonania oględzin lub szkicu. 

2.14. 7. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu 

przez zespół powypadkowy. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół 

powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający 

dopuszczenie osób niepowołanych. 

2.14. 8. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może 

wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły.  

2.14. 9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, wycieczki lub imprezy, 

organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje 

opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.  

2.14. 1. Jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (bale, dyskoteki itp.), 

gdy nie ma dyrektora (wicedyrektora szkoły), nauczyciel sam decyduje  

o dalszym postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa pogotowie 

ratunkowe oraz telefonicznie dyrektora. 

2.14. 2. Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku) - wszystkie stosowne 

decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie. 

2.14. 3. O każdym wypadku niezwłocznie należy zawiadomić: 

a) rodziców/prawnych opiekunów,  

b) inspektora BHP,  
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c) społecznego inspektora pracy,  

d) organ prowadzący szkołę,  

e) Radę Rodziców. 

2.14. 4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie 

prokuratora i kuratora oświaty. 

2.14. 5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

2.14. 6. Rodzice lub lekarz pogotowia po przybyciu na miejsce wypadku przejmują 

opiekę nad dzieckiem. 

UWAGA! 

Każdy nauczyciel, uczący w danej klasie, powinien mieć informacje na temat 

chorób przewlekłych dziecka i innych poważnych problemów zdrowotnych 

dających wiedzę na temat właściwego postępowania z dzieckiem. Wiedza ta może 

mieć decydujące znaczenie w sytuacji, gdy uczeń źle się poczuje. 

 

2.15. Próba samobójcza ucznia. 

 

2.15. 1. Działania uprzedzające, zapobiegawcze: 

a) omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej,  

b) upowszechnienie procedur przewidywania zamachów samobójczych (np. list 

sprawdzających),  

c) monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego, 

chronicznego stresu, objawy depresji.  

 

2.15. 2.  Działania interwencyjne:  

a) ustalenie i potwierdzenie rodzaju zdarzenia,  

b) nadzorowanie ucznia (nie wolno pozostawić go samego),  

c) usunięcie wszystkiego, co mogłoby uczniowi ułatwić realizację zamiaru,  

d) przeprowadź ucznia - w miarę możliwości bez rozgłosu - w bezpieczne, ustronne 

miejsce,  

e) wstępne zebranie informacji o okolicznościach zdarzenia,  

f) wezwanie pomocy (pogotowia, policji, straży pożarnej); należy zadbać, aby 

interwencja służb przebiegała dyskretnie,  

g) wsparcie psychiczne ucznia,,  
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h) zawiadomienie Dyrekcji Szkoły- Dyrekcja podejmuje odpowiednie kroki,  

i) dokonanie szybkiej oceny zagrożeń, np. wg klucza:  

 

 ryzyko umiarkowane, np. uczeń mówi o samobójstwie, nie mówi, jak to zrobi, nie 

było wcześniejszych prób,  

 duże ryzyko, np. wystąpiły czynniki przedwypadkowe, uczeń mówi, jak to zrobi,; 

były wcześniejsze próby, 

 ekstremalne ryzyko, np. wystąpiły wskaźniki przedwypadkowe; uczeń dokonał 

samookaleczenia, podjął próbę nieudanego zamachu samobójczego lub inne 

działania zagrażające zdrowiu lub życiu. 

 

j) zawiadomienie wychowawcy i pedagoga szkolnego, poinformowanie ich o wynikach 

swojej oceny sytuacji (ryzyka); w razie potrzeby podjęcie niezwłocznych działań w celu 

ratowania życia i zdrowia poszkodowanego; w szczególności wezwanie odpowiednich 

służby oraz zapewnienie, w miarę możliwości, opieki psychologa.  

k) powiadamia przez wychowawcę rodziców/opiekunów prawnych,  

l) dokonanie przez Dyrekcję szkoły wyboru priorytetów i ustalenie strategii działania, 

uzależnionej od oceny sytuacji,  

 

Należy chronić ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami stresującymi  

(np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.). 

  

2.15. 3. Działania naprawcze:  

a) dokonanie diagnozy ryzyka ponowienia zamachu z uwzględnieniem faktu,  

że odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami 

życiowymi,  

b) skonsultowanie dalszej strategii z PPP lub placówką opieki zdrowotnej,  

c) podjęcie próby zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, zapewniła 

mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi.  

 

2.16. Śmierć ucznia. 

 

2.16. 1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać „twarzą w twarz”. 

2.16. 2. Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki:  
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a) dostarczenie niezbędnych informacji;  

b) udzielenie pierwszego wsparcia rodzinie;  

c) ochrona godności;  

d) okazanie szacunku wobec ofiary, jak i powiadamianej rodziny.  

2.16. 3. Powiadomienie najbliższych o śmierci w czasie możliwie jak najkrótszym  

od ustalenia tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych. 

2.16. 4. Przed powiadomieniem zebranie informacji o relacjach ofiary z osobą 

powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, 

krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby 

powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo 

emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie 

wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby 

natychmiastową interwencję lekarską. 

2.16. 5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się przez co najmniej dwie osoby. 

Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej. 

2.16. 6. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie 

powiadamianej. 

2.16. 7. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić 

współczucie, przykrość i zrozumienie. Trzeba być przygotowanym na udzielenie 

wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te 

często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, 

okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny 

być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji 

niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów sprawy. 

2.16. 8. Udzielenie pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego. 

2.16. 9. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich zmarłego 

samych, bez opieki. Powinien zostać pracownik szkoły lub psycholog tak długo,  

aż minie pierwsza reakcja- szok lub pojawiają się osoby bliskie np. członkowie 

rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, 

ewentualnie adres), aby udzielić informacji lub/ i wsparcia, w razie potrzeby.  

Aby rodzina ofiary nie czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji 

udzielających wsparcia 

 

2.17. Ciąża uczennicy. 
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2.17. 1. W przypadku, gdy nauczyciel uzyska informację o ciąży uczennicy, informuje  

o tym fakcie dyrektora szkoły, wychowawcę oraz pedagoga szkolnego. 

2.17. 2. Pedagog szkolny przeprowadza rozmowę indywidualną z uczennicą. 

2.17. 3. Wychowawca (lub pedagog szkolny) wzywa do szkoły rodzica/rodziców 

(opiekuna prawnego/opiekunów prawnych) i przeprowadza z nim/nimi rozmowę, 

dotyczącą zaistniałej sytuacji. 

2.17. 4. Powiadomienie rodziców uczennicy w trakcie rozmowy o możliwości 

udzielenia jej pomocy w postaci indywidualnego nauczania, udzielenia pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz innych form pomocy, na przykład  

w ubieganiu się o pomoc materialną. 

2.17. 5. Uzależnienie wyboru odpowiedniej formy wsparcia od indywidualnej sytuacji 

uczennicy. 

 

3. Zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego. 

3.1. Cyberprzemoc 

3.1.1. Jeśli zgłaszającym jest ofiara cyberprzemocy, podejmując działania przede 

wszystkim należy okazać wsparcie, z zachowaniem jej podmiotowości  

i poszanowaniem jej uczuć. Rozmowę należy przeprowadzić w miejscu 

bezpiecznym, zapewniającym ofierze intymność. Nie należy podejmować 

kroków, które mogłyby prowadzić do powtórnego stania się ofiarą przemocy 

czy wzbudzić podejrzenia sprawcy (np. wywoływać  ucznia z lekcji  

do dyrekcji). 

3.1.2. Jeśli osobą zgłaszającą nie jest ofiara, niezwłocznie prosimy o opis sytuacji, 

także z zachowaniem podmiotowości i poszanowaniem uczuć osoby 

zgłaszającej (np. strach przed byciem kapusiem, obawa o własne 

bezpieczeństwo).  

3.1.3. W każdej sytuacji w trakcie ustalania okoliczności trzeba ustalić charakter 

zdarzenia (rozmiar i rangę szkody, częstotliwość zdarzenia). Należy unikać 

działań, które mogłyby wtórnie stygmatyzować ofiarę lub sprawcę. Trzeba 

dokonać oceny, czy zdarzenie wyczerpuje znamiona cyberprzemocy, czy jest 

np. niezbyt udanym żartem. 
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3.1.4. Należy zabezpieczyć wszystkie dowody, związane z aktem cyberprzemocy  

W trakcie zbierania materiałów należy zadbać o bezpieczeństwo osób 

zaangażowanych w problem.  

3.1.5. Identyfikacja sprawcy(o w) często jest możliwa dzięki zebranym materiałom –

wynikom rozmów z osobą zgłaszającą, z ofiarą, analizie zebranych 

materiałów. Ofiara często domyśla się, kto stosuje wobec niego cyberprzemoc.  

3.1.6. Jeśli ustalenie sprawcy nie jest możliwe, a w ocenie kadry pedagogicznej jest 

to konieczne, należy skontaktować się z Policją. Bezwzględnie należy zgłosić 

rozpowszechnianie nagich zdjęć osób poniżej 18 roku życia (art. 202  

par. 3 KK)  

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

szkolny powinien przeprowadzić z nim rozmowę o jego zachowaniu. Należy 

ustalić okoliczności zdarzenia, a także podjąć próbę rozwiązania sytuacji 

konfliktowej (w tym sposobów zadośćuczynienia ofiarom cyberprzemocy).  

3.1.8. Cyberprzemoc powinna podlegać sankcjom określonym w wewnętrznych 

przepisach szkoły (m. in. w statucie, kontrakcie, regulaminie). Szkoła może tu 

stosować konsekwencje przewidziane dla sytuacji „tradycyjnej” przemocy.  

3.1.9. W pierwszej kolejności należy udzielić wsparcia ofierze. Musi się ona czuć 

bezpieczna i otoczona opieką przez dorosłych.  

3.1.10. Podczas rozmowy z uczniem – ofiarą cyberprzemocy – należy zapewnić go, że 

nie jest winny zaistniałej sytuacji oraz że nikt nie ma prawa zachowywać się w 

ten sposób wobec niego.  

3.1.11. Należy poinformować ucznia o krokach, jakie może podjąć szkoła i sposobach, 

w jaki może zapewnić mu bezpieczeństwo.  

3.1.12. Należy pomóc ofierze (rodzicom ofiary) w zabezpieczeniu dowodów, 

zerwaniu kontaktu ze sprawcą, zadbaniu o podstawowe zasady bezpieczeństwa 

on-line (np. nieudostępnianie swoich danych kontaktowych, kształtowanie 

swojego wizerunku etc). 

3.1.13. W działania wobec ofiary należy włączyć rodziców/opiekunów ofiary –  

na bieżąco informować ich o sytuacji, pamiętając przy tym o podmiotowym 

traktowaniu dziecka. Jeśli dziecko nie wyraża zgody, należy omówić z nim 

jego obawy, a jeśli to nie pomaga, powołać się na obowiązujące nas zasady  

i przekazać tę informację rodzicom.  
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3.1.14. Jeśli jest to wskazane, należy zaproponować pomoc specjalisty (np. pedagoga 

szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz przekazać informację 

o możliwości zgłoszenia sprawy Policji.  

3.1.15. Należy zadbać o bezpieczeństwo świadków zdarzenia, zwłaszcza, jeśli byli oni 

osobami ujawniającymi cyberprzemoc.  

3.1.16. Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednie służby (np. sąd rodzinny),  

gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa 

z rodzicami, konsekwencje wynikające ze statutu i/lub regulaminu wobec 

ucznia) oraz interwencje pedagogiczne, a ich zastosowanie nie przynosi 

pożądanych rezultatów (np. nie ma zmian postawy ucznia).  

3.1.17. Kontaktu z Policją wymagają sytuacje, w których zostało naruszone prawo  

(np. groźby karalne, świadome publikowanie nielegalnych treści, 

rozpowszechnianie nagich zdjęć z udziałem małoletnich). Za zgłoszenie 

odpowiada dyrektor szkoły.  

3.1.18. Dyrektor szkoły zobowiązany jest skontaktować się z dostawcą usługi w celu 

usunięcia z sieci kompromitujących lub 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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Oświadczenie pracownika Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II   

w Bukowie, potwierdzające przeszkolenie w zakresie procedur postępowania  

w sytuacjach kryzysowych. 

 

Niniejszym oświadczam, że zostałam/-em przeszkolona/-ny w zakresie procedur 

postępowania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności zapoznałam/-em się  

z obowiązkami, procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz planem 

ewakuacji, obowiązującymi na terenie Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II  

w Bukowie. 

 

 

 

 

 

……………………… ………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

- Oświadczenie powinno być podpisane przez każdego pracownika ZPO im. Jana Pawła II  

w Bukowie  po odbyciu szkolenia 

- Oświadczenie to zachowuje swoją ważność do kolejnej edycji szkolenia 

- Oryginał oświadczenia pozostaje w teczce osobowej 
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III  

SPRAWY SPORNE I KONFLIKTY 

1. Sporne sprawy i konflikty na terenie zespołu rozwiązuje się następująco: 

1.1. Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą 

służy mu  pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział 

w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów. 

1.2. Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy 

z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział  

w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów. 

1.3. Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga zastępca dyrektora zespołu 

wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach 

długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym 

konflikt, proszeni są rodzice ucznia. 

1.4. Konflikt między nauczycielami rozstrzyga dyrektor zespołu, a w ostateczności Rada 

Pedagogiczna. 

1.5. Konflikt między nauczycielem a dyrektorem zespołu rozstrzyga Rada Pedagogiczna,  

a w konieczności organ nadzorujący szkołę. 

1.6. Konflikt między nauczycielem a rodzicami ucznia rozstrzyga dyrektor zespołu,  

a w razie konieczności Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się 

do organu nadzorującego szkołę.  

 

2. Spory rozstrzygane są na polubownym posiedzeniu z udziałem stron, którego posiedzenie 

dotyczy.  

3. Termin posiedzenia ustalany jest wspólnie przez zainteresowane strony.  

4. Z polubownego posiedzenia sporządzany jest protokół, przechowywany u dyrektora 

zespołu.  

5. Po rozstrzygnięciu sporów wymienionych w ust. 1 pkt: a, b, e zastępca dyrektora zespołu 

zapoznaje w formie notatki służbowej dyrektora szkoły przedstawiając jednocześnie 

protokół z polubownego posiedzenie w terminie 3 dni od  jego daty. 

6. Stronom wymienionym w ust 1 pkt a – e przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty 

polubownego posiedzenia odpowiednio:  

a) stronom wymienionym w ust. 1 pkt a,b,c,f – do dyrektora szkoły,   

b) stronom wymienionym w ust. 1 pkt d – e – do organu nadzoru pedagogicznego. 

 


