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PROCEDURY 

I.  

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 nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły. 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców 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 (funkcjonariusza 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. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie 

jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa,                                  

to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły. 

7. 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, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

II.  

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1. 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 lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej. 



4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, 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/placówki. 

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, ² 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. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi 

wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

III.  

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

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 wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

IV.  

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

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

(we własnej odzieży), ew. 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.  

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat 

należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny. 

 

    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.  

W przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia należy 

zawiadomić prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk). 

 

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

V.  

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1.  Nauczyciel niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

2.  Nauczyciel ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

3.  Nauczyciel przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły, wicedyrektorowi, pedagogowi szkolnemu lub psychologowi pod opiekę, powiadamia 

wychowawcę, 

4.  Wychowawca powiadamia rodziców ucznia-sprawcy, 

5.  Dyrektor szkoły niezwłoczne powiadamia policję w przypadku gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 



6.  Nauczyciel zabezpiecza i przekazuje dyrektorowi szkoły, wicedyrektorowi, pedagogowi, 

psychologowi, ewentualne dowody przestępstwa, lub przedmioty pochodzące z przestępstwa 

w celu  przekazania ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając 

porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

7.   Nauczyciel sporządza notatkę z wykonanych czynności i okoliczności związanych ze 

zdarzeniem, przekazuje ją do Dyrektora szkoły. 

VI. 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez 

przekazanie pielęgniarce szkolnej lub 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. 

VII. 

 Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji: 

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. 

Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi lub wicedyrektorowi 

--------------------------------  

1 Naruszanie zasad współżycia społecznego, naruszenie godności, ubliżanie, wyszydzanie, obrażanie itp., 

popełnienie czynu zabronionego - „czynu karalnego”: wymuszenia rozbójnicze, wymuszenia pieniędzy i 

przedmiotów wartościowych, rozboje, kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, podrobienie i niszczenie 

dokumentów, groźby, zmuszanie do określonych zachowań, niszczenie mienia, posiadanie narkotyków i innych 

środków odurzających, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie mienia., systematyczne uchylanie się od obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, wzywanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia, uprawianie  nierządu ( prostytucja), włóczęgostwo( np. ucieczki z domu), udział w działalności grup 

przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

2 Stężenie we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 

 

 

 

 

 



VIII. 

 

Postępowanie w przypadku nieobecności ucznia – wagarów: 

 

1. Wychowawca najdłużej w ciągu 5 dni, w których wystąpiły nieusprawiedliwione 

nieobecności ma obowiązek skontaktować się z rodzicami ucznia, jeżeli nie wiadomo, jaka 

jest przyczyna tych nieobecności. 

2. Informacja o podjętym kontakcie zostaje odnotowana w dokumentacji szkolnej. 

3. W sytuacji gdy kontakt z rodzicami jest w danej chwili niemożliwy wychowawca 

kontaktuje się z domem ucznia listownie – wysyła upomnienie skierowane przez 

wychowawcę klasy do rodziców/ druk stanowi załącznik do niniejszej procedury/. 

4. W przypadku, gdy rodzice podejmą współpracę, dalsze działania ustala wychowawca                   

z rodzicami i uczniem (założenie zeszytu kontaktowego - systematyczne jego 

kontrolowanie przez wychowawcę i rodziców, ustalenie stałego dnia wizyt rodziców                 

w szkole, zawarcie kontraktu  rodzicami i uczniem, pomoc uczniowi w nadrobieniu braków 

spowodowanych wagarami, kontakt z kuratorem itp). 

5. Jeżeli nieobecności nadal pojawiają się, a rodzice nie podjęli współpracy, wychowawca 

może skontaktować z dzielnicowym lub funkcjonariusza ds. nieletnich KPP                                   

w Żyrardowie lub pracownikiem socjalnym MOPS z prośba o interwencję domową. 

6. Jeżeli uczeń ma kuratora, wychowawca informuje o nieobecnościach kuratora                                

i podejmuje wspólnie z nim działania mające na celu poprawę sytuacji ucznia. 

7. Jeżeli również to nie spowoduje poprawy w uczęszczaniu ucznia do szkoły, a kontakt                  

z domem ucznia jest utrudniony, wychowawca powziął niepokojące informacje od 

pracowników służb dot. wizyty domowej, świadczące o tym, że może być zagrożone dobro 

dziecka, sprawa zostaje przekazana do pedagoga szkolnego (konieczne jest jednoczesne 

złożenie pisemnej informacji o wszystkich poczynionych do chwili obecnej krokach). 

8. W dalszym przypadku, pedagog szkolny podejmuje kolejne działania wyjaśniające 

przyczyny wagarów ucznia oraz podejmuje stosowne kroki(w zależności od sytuacji 

zwraca się z prośbą  o przeprowadzenie rozmowy prewencyjnej, o ograniczenie władzy 

rodzicielskiej lub w przypadku demoralizacji o przydzielenie uczniowi kuratora). 

9. Jeżeli pomimo zastosowania wszelkich wymienionych w pkt 1-8 kroków przymuszenie 

ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne lub podjęcia realizacji obowiązku 

szkolnego jest nieskuteczne a uczeń opuścił bez usprawiedliwienia w kresie jednego 

miesiąca, „...co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale 

przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, szkole podstawowej, 

gimnazjum…”* wychowawca klasy wysyła wezwanie do spełniana obowiązku szkolnego 

skierowane do rodziców ucznia z podpisem dyrektora szkoły/ druk stanowi załącznik do 

niniejszej procedury/. 

10. W sytuacji, gdy wszystkie kroki zostały wyczerpane, a uczeń nie realizuje obowiązku 

szkolnego, Dyrektor Szkoły kieruje do gminy wniosek o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej zmierzającej do ukarania rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani 

dbać o realizację obowiązku szkolnego sowich dzieci, grzywną w celu wyegzekwowania 

od rodziców realizacji tego obowiązku. 



11. Cała procedura nie może trwać dłużej niż 1 miesiąc od momentu podjęcia pierwszych 

działań.  

IX. 

 

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji o paleniu papierosów przez ucznia na 

terenie szkoły lub w okolicy szkoły: 

1. Osoba interweniująca informuje wychowawcę klasy. 

2. Zawiadamiani są rodzice ucznia w formie pisemnej lub telefonicznej. 

3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia na rozmowę do szkoły. 

4. W trakcie rozmowy z rodzicami wychowawca informuje o konsekwencjach (w przypadku 

jednorazowego incydentu oraz w przypadkach powtarzających się). 

5. Jeżeli sytuacje nadal powtarzają się uczeń wraz z rodzicami jest kierowany do pedagoga 

lub psychologa szkolnego w celu ustalenia dalszych działań. (wychowawca zawiadamia 

rodzica po ustaleniu terminu spotkania z pedagogiem lub psychologiem). 

6. Dalsze działania podejmuje pedagog lub psycholog szkolny. 

Możliwe konsekwencje dotyczące uczniów palących papierosy: 

1. Zastosowanie kar regulaminowych zapisanych w Statucie Szkoły. 

2. Obniżenie oceny zachowania za niestosowanie się do zakazu. 

3. Zakaz uczestnictwa w imprezach i wycieczkach szkolnych przez okres 3 miesięcy lub    do 

poprawy zachowania. 

4. W przypadku niewykonania prac na rzecz szkoły i dalszego łamania zasad związanych                 

z zakazem palenia, uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w stałych spotkaniach                   

z pedagogiem lub psychologiem grupie interwencyjnej na terenie szkoły lub poza nią. 

X. 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem środków psychoaktywnych powinien podjąć kroki jak w procedurze nr II. 

XI. 

Procedura postępowania w razie pobicia /od momentu uzyskania informacji/ 

 

1. Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu zawiadamia wychowawcę klasy, (jeśli jest 

nieobecny – pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora lub wicedyrektora). 

2. Wychowawca klasy powiadamia rodzica ucznia poszkodowanego i odpowiedzialnego za 

pobicie. 

3. Odbywają się rozmowy z uczniami poszkodowanymi oraz sprawcami w obecności 

dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga lub psychologa lub wychowawcy klasy (spotkania 

organizuje wychowawca klasy). 



4. Odbywają się rozmowy z rodzicem /opiekunem prawnym ucznia poszkodowanego                        

i odpowiedzialnego za pobicie w obecności dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga lub 

psychologa lub wychowawcy klasy. (spotkania organizuje wychowawca klasy) 

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

która prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające. (decyduje o tym dyrektor szkoły                  

w porozumieniu  z rodzicami / opiekunami poszkodowanego ucznia) 

6. Jeśli sprawca zdarzenia objęty jest dozorem kuratorskim wychowawca lub pedagog lub 

psycholog szkolny, informuje kuratora o zdarzeniu. 

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

w zdarzeniu otrzymują opiekę psychologa. 

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

kary i nagrody. Ustalają to zespoły klasowe lub Komisja Wychowawcza Szkoły ( decyduje 

o tym dyrektor). 

XII. 

 

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o wyłudzaniu lub 

zastraszaniu (od momentu uzyskania informacji). 

 

1. Osoba interweniująca w trakcie lub po zdarzeniu powiadamia wychowawcę klasy, (jeśli nie 

jest obecny – pedagoga, psychologa  lub dyrektora lub wicedyrektora). 

2. Wychowawca klasy powiadamia zarówno rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

poszkodowanego jak i sprawcy. 

3. Przeprowadzane są rozmowy ze sprawcą i osobą poszkodowaną w obecności dyrektora 

szkoły (lub pedagoga lub wicedyrektora lub wychowawcy klasy). Spotkania organizuje 

wychowawca klasy. 

4. Odbywają się rozmowy z rodzicem ucznia poszkodowanego i sprawcy wyłudzenia lub 

zastraszenia. Spotkania organizuje wychowawca klasy. Rozmowy przeprowadzane są 

w obecności dyrektora lub pedagoga lub psychologa lub lub wicedyrektora. 

5. Decyzją dyrektora szkoły i po konsultacjach z rodzicami o wyłudzeniu lub zastraszeniu 

pedagog informuje policję, która w dalszej kolejności prowadzi postępowanie wyjaśniające. 

6. Jeśli uczeń objęty jest nadzorem kuratora sądowego pedagog informuje go o przypadkach 

zastraszania lub wyłudzania przez ucznia. 

7. Osoba poszkodowana, jeśli jest to konieczne, otrzymuje pomoc pedagoga lub psychologa. 

8. Uczeń, który dopuścił się wyżej wymienionych przewinień podlega karom ustalonym przez 

zespół klasowy, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

 

 

 

 

 

 



XIII.  

 

Procedura skreślenia z listy uczniów pełnoletniego ucznia w Szkole Podstawowej Nr 2                           

w Żyrardowie 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem uczeń, który skończył 18 lat może nadal uczęszczać 

do szkoły, aż do jej ukończenia. Uczeń taki nie podlega obowiązkowi szkolnemu, jednak 

zgodnie z art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nie może zostać pozbawiony 

prawa do bezpłatnej nauki w szkole publicznej. 

 Jeżeli jednak pełnoletni uczeń w rażący sposób narusza zasady zapisane w statucie lub 

uchyla się od spełniania obowiązku szkolnego dyrektor szkoły, po wyczerpaniu innych 

możliwości oddziaływania wychowawczego może, na mocy art. 39 ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, w drodze decyzji administracyjnej skreślić go z listy uczniów.  

Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,                                 

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

 

TREŚĆ PROCEDURY 

1. Wychowawca klasy  przedstawia dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o podjęcie 

procedury skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów. /Załącznik nr 1/ i jednocześnie 

informuje ucznia oraz jego rodziców o wszczęciu procedury / Załącznik nr 2/ 

2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą ucznia proponowanego                                      

do skreślenia. 

3. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawia do zaopiniowania 

samorządowi uczniowskiemu oraz pedagogowi lub psychologowi  szkolnemu wniosek                    

o skreślenie ucznia  z listy uczniów. 

4. Pedagog lub psycholog szkolny opiniując wniosek  o rozpoczęcie procedury skreślenia                     

z listy uczniów przedstawia dyrektorowi szkoły działania związane z pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną podjęte wobec ucznia, którego dotyczy wniosek.                               

5. Samorząd uczniowski opiniuje decyzję dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej wniosek o skreślenie ucznia z listy 

uczniów wraz z opinią samorządu uczniowskiego. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje, w formie uchwały, decyzję dyrektora w sprawie skreślenia 

ucznia z listy uczniów. 

8. Dyrektor szkoły pisemne powiadamia pełnoletniego ucznia o decyzji dyrektora szkoły 

dotyczącej skreślenia z listy uczniów oraz przekazuje do sekretariatu szkoły informację                         

o skreśleniu ucznia. /Załącznik nr 3/ 

9. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

Odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora w przedmiocie skreślenia 

ucznia z listy uczniów należy wnieść za pośrednictwem dyrektora do kuratora oświaty, 

właściwego ze względu na siedzibę szkoły (art. 31 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o systemie oświaty). 

 



10. Uczeń pozostaje uczniem szkoły do uprawomocnienia się decyzji dyrektora szkoły, czyli                           

przez 14 dni od daty odebrania decyzji o skreśleniu lub do momentu rozpatrzenia 

odwołania od tej decyzji jeśli takie nastąpi .  

11. Jeśli odwołanie od decyzji o skreśleniu zostanie rozpatrzone pozytywnie - uczeń pozostaje 

uczniem szkoły. 

12. W przypadku zakończenia procedury, skutkującej skreśleniem ucznia pracownik 

sekretariatu rejestruje decyzję dyrektora - aktualizuje księgi uczniów. 

13. Wychowawca klasy aktualizuje zapisy w dokumentacji dotyczącej ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Procedury skreślenia ucznia pełnoletniego 

 

Żyrardów, …………………………………….. r. 

 

W N I O S E K  O  S K R E Ś L E N I E  Z  L I S T Y  U C Z N I Ó W 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………. 

Data urodzenia: ……………………………….. 

Wnioskodawca: ……………………………………………………… 

Wnioskuję, jako wychowawca klasy ………………. Szkoły Podstawowej Nr 2                              

w Żyrardowie, o skreślenie z listy uczniów ………………………………...………………….. 

                                                                                        /imię i nazwisko ucznia/ 

z następujących powodów: 

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

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

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

/np.: wagary, - liczba nieusprawiedliwionych godzin, nie wywiązywanie się z kontraktu, naganne zachowanie na terenie szkoły, zagrażanie 

środowisku szkolnemu, popełnianie czynów zabronionych na terenie szkoły/  

W celu przeciwdziałaniu negatywnym zachowaniom ucznia poczyniono następujące 

środki zaradcze: 

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

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

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

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

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

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

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

/np. udzielano upomnienie i nagany za frekwencję -daty, wizyty w domu, spotkania w szkole, upomnienie , nagana dyrektora szkoły/ 

 Dodatkowe uwagi wychowawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………….. 

podpis wnioskodawcy 



Opinia Samorządu Uczniowskiego: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

podpis przewodniczącego SU oraz opiekuna SU 

Opinia pedagoga lub psychologa: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 

podpis pedagoga lub psychologa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do Procedury skreślenia ucznia pełnoletniego 

 

Żyrardów, ……..……………………………….. r. 

 

Pan/Pani/ Państwo 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

                                                                                                                               adres 

 

Dotyczy wszczęcia procedury skreślenia z listy uczniów; 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

  Zawiadamiam, że w związku z ………………………………………………………… 

rozpoczęto względem  ucznia …………………………………………….., kl. ………………. 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie procedurę skreślenia z listy uczniów. 

 

………………………………………………………… 

Wychowawca klasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3  

do Procedury skreślenia ucznia pełnoletniego 

 

 

......………………...., dn. ......…………. r. 

…………………………………… 

(pieczęć szkoły)       (miejscowość, data)  

 

  

…………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia lub imiona i nazwisko 

rodziców/prawnych opiekunów) 

      …………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

DECYZJA nr......../20........ 

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 104 ustawy z 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1257) oraz  § ……. ust ……. pkt …… lit ……... statutu Szkoły Podstawowej nr 2                     w 

Żyrardowie w związku podjęciem przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 2                      

w Żyrardowie  uchwały nr …... z dnia ………………. w sprawie skreślenia ucznia 

……………………………………………………………. z listy uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 2  w Żyrardowie oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego                       

i rozpatrzeniu sprawy  

skreślam 

 

z dniem ………..………….… z listy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie, 

ucznia………………………………………….., klasy………, urodzonego…………………. 

w ................................... ….. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Od decyzji służy wniesienie odwołania do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w 

Warszawie  za pośrednictwem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie,  w terminie 

14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

 

Decyzja niniejsza do upływu powyższego terminu do wniesienia odwołania, jak 

również po wniesieniu odwołania, do dnia wydania decyzji w danej sprawie przez organ 

odwoławczy, nie podlega wykonaniu jako decyzja nieostateczna, chyba że zostanie jej nadany 

rygor natychmiastowej wykonalności w odrębnym postanowieniu. 

 

 

…………………………………………… 

             (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 



XIV.  

Procedura postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego 

 

 

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani 

lekceważyć. 

 

ZAPAMIĘTAJ ! 

 Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalna, 

 Jeśli widzisz „bombę", to ona „widzi" też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu 

jej rażenia. 

I. Symptomy wystąpienia zagrożenia incydentem bombowym. 

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o 

możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Dlatego zwracaj uwagę na 

to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. podczas zakupów, w podróży, podczas 

uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych i innych miejscach 

publicznych, gdzie przebywa duża liczba ludzi. 

Zainteresowania i uwagi wymagają: 

 rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób; 

 pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.; 

 osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku; 

 samochody, a w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach 

tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów lub miejsc organizowania imprez 

masowych, zawodów sportowych i zgromadzeń. 

Należy jednak pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi wyróżniać się z tłumu 

szczególnym wyglądem. O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe - patrz punkt IV). 

II. Jak postępować w sytuacjach zagrożenia incydentem  bombowym 

Jeżeli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że 

może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś natychmiast ten fakt zgłosić 

służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie - w najbliższej jednostce 

Policji lub Straży Miejskiej, władzom administracyjnym. 



Informacji takiej nie należy rozpowszechniać, gdyż jej przekazanie osobom trzecim, może 

doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób 

z zagrożonego miejsca. 

Zawiadamiając Policję staraj się podać następujące informacje:  

 rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, 

ujawniony podejrzany przedmiot); 

 treść rozmowy z osobą przekazującą, informację o podłożeniu ładunku 

wybuchowego; 

 numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej 

przyjęcia; 

 opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 

bombowego: 

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone 

miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych osób 

na niebezpieczeństwo. 

2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie 

akcją. 

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. 

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby" użytkownicy 

pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem 

odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia. 

5. Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy 

powiadomić administratora obiektu. 

6. Pomieszczenia ogólnodostępne (korytarze, klatki schodowe, windy, toalety, piwnice, 

strychy) oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu sprawdzają  

i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo  

w danej instytucji. 

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i 

bezpiecznie opuścić zagrożony rejon. 

8. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy 

osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.). 



9. Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego 

neutralizacją zajmują, się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki 

organizacyjne Policji. 

Jak powinieneś zachować się po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie 

podłożenia „bomby " 

Podczas działań, związanych z neutralizacją „bomby", zastosuj się do poleceń Policji. 

Ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po 

drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących  

w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę. Po ogłoszeniu alarmu  

i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-

sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora 

budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.  

W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj" na siłę swojego 

samochodu - życie jest ważniejsze. Powyższe procedury obowiązują także we wszystkich 

rodzajach transportu publicznego. 

PODSUMOWUJĄC - PAMIĘTAJ 

 

Zachowaj spokój i zorientuj się jak bezpiecznie opuścić niebezpieczną strefę; 

 

Zawsze stosuj się do poleceń osób kierujących akcją ewakuacyjną lub ratowniczą; 

 

Jeżeli nie podjęto działań zapobiegawczych powiadom stosowne służby; 

 

Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia pozostawionych 

bez opieki. 

INFORMACJA NA TEMAT TELEFONÓW ALARMOWYCH 

 

999 - Pogotowie Ratunkowe, 

 

998 - Straż Pożarna, 

 

997 - Policja, 

 

987 - Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, 

 

112 - telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych, 

 

0 800 120 226 - infolinia Policji (połączenie bezpłatne). 

 

 

 



XV.  

Procedura postępowania w razie wypadku w szkole  

 

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia obejmuje i reguluje działania pracowników 

szkoły.  

Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:  

• niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową 

pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy 

(ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w 

wypadkach stanowią załącznik do procedury),  

• nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli 

miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów,  

• niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

 

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami 

nauczyciela uczącego w najbliższej sali.  

 

Obowiązek powiadamiania  

 

O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w 

chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający 

dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca 

ucznia o wypadku.  

 

Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie 

zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy 

poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala 

z nim:  

• potrzebę wezwania pogotowia,  

• potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,  

• godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia  

 

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.  

 

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) 

nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.  

 

O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i 

współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i 

zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O 

wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego.  

 

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 



miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania 

oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.  

 

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, 

wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 

XVI.  

Procedury postępowania w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej. 

1. W przypadku, gdy uczeń podejmuje próbę samobójczą w szkole: 

a) „wyciszenie” ucznia poprzez spokojną rozmowę,  

b) natychmiastowe powiadomienie o zdarzeniu pedagoga  szkolnego, dyrekcję, a gdy 

jest to konieczne również pielęgniarki szkolnej. 

c) bezzwłoczne powiadomienie policji,  

d) powiadomienie rodziców ucznia i ustalenie z nimi dalszej pomocy dla ucznia, 

e) zobowiązanie ucznia i rodziców do kontaktu z psychologiem. 

2. W przypadku zaistnienia przypuszczenia o tym, że uczeń próbował popełnić 

samobójstwo: 

a) Każdy pracownik szkoły, który zaobserwował, że z uczniem dzieje się coś dziwnego 

(zasłabnięcie, utrata przytomności) lub któremu zgłoszono taki przypadek, natychmiast 

reaguje, powiadamiając o zdarzeniu pielęgniarkę szkolną, pedagoga i dyrekcję szkoły. 

b) Pielęgniarka udziela pierwszej pomocy medycznej, a w przypadku jej nieobecności 

szkoła wzywa lekarza. 

c) jeżeli nauczyciel bądź pielęgniarka szkolna uzyska informację iż była to próba 

samobójcza, natychmiast powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego, a w razie jego 

nieobecności dyrekcję szkoły, 

c) pedagog szkolny jest zobowiązany najszybciej jak to będzie możliwe powiadomić 

o zdarzeniu rodziców / opiekunów prawnych dziecka i podjąć działanie w celu 

wyjaśnienia motywów postępowania ucznia (rozmowa z rodzicami / opiekunami 

prawnymi i z uczniem), a następnie skierować go do specjalisty (psychologa / 

psychiatry), 

d) ucznia po próbie samobójczej należy otoczyć opieką i wsparciem. 

 

 

 



XVII.  

Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły 

Ad. 1. Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem lub bronią, który strzela do 

osób znajdujących się na korytarzu i w salach lekcyjnych, tzw. aktywny strzelec. 

 Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj 

się).  

(szybkie zamknięcie drzwi może uniemożliwić napastnikowi wejście do pomieszczenia i zabicie 

kolejnych osób) 

 Wycisz i uspokój uczniów. 

(wszelkie dźwięki wydostające się z sal lekcyjnych mogą spowodować próbę wejścia napastnika 

do pomieszczenia lub ostrzelanie sali lekcyjnej przez drzwi czy ścianę) 

 Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy.  

(należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które specyficznie reagują na stres i mogą mieć 

problemy z opanowaniem emocji) 

 Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.  

(niespodziewane sygnały telefonów mogą zdradzić obecność osób wewnątrz zamkniętych 

pomieszczeń i zachęcić napastnika do wejścia) 

 Poinformuj policję wysyłając informację tekstową – SMS o zaistniałej sytuacji 

(w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły niezbędnym jest natychmiastowe przekazanie 

informacji do sił bezpieczeństwa – policja) 

 Zasłoń okno, zgaś światło.  

(należy zaciemnić salę aby utrudnić obserwację osób zabarykadowanych w salach lekcyjnych 

przez osoby współpracujące z napastnikami, a znajdujące się  na zewnątrz obiektu szkolnego) 

 Nie przemieszczaj się.  

(przemieszczanie się może powodować dźwięki lub cień, który może zostać zauważony przez 

napastników) 

 Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.  

(przebywanie w świetle drzwi rzuca cień i może zostać zauważone przez napastników) 

 Zejdź z linii strzału, połóż 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) 

 Jeżeli padną strzały, nie krzycz. 

(napastnicy oddając na ślepo strzały przez zamknięte drzwi chcą sprowokować krzyki 

przerażonych osób i upewnić się czy w salach rzeczywiście nikogo nie ma) 

 Nie otwieraj nikomu drzwi.  

(interweniujące oddziały policji w przypadku takiej konieczności same otworzą drzwi. 

Napastnicy mogą zmusić osoby funkcyjne do przekazania komunikatu, który ma spowodować 

otwarcie drzwi) 

 W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij 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) 

XVIII. 

Procedura postępowania w przypadku wniesienia niebezpiecznego narzędzia na teren 

szkoły: 

Przedmioty, których wnoszenie na teren szkoły jest zabronione, to przedmioty takie, jak: 

noże, scyzoryki, szpikulce, żyletki, lasery, kije baseballowe, gaz, straszaki broni palnej, 

petardy, pałki gumowe, kastety, narkotyki, dopalacze, elektroniczne papierosy, przedmioty 

zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, itp. 

Jeżeli nauczyciel zauważy u ucznia niebezpieczne narzędzie lub uzyska informację, że uczeń 

posiada niedozwolone narzędzie (z wyjątkiem narkotyków i dopalaczy, których zauważenie 

stanowi oddzielne zasady postępowania),zobowiązany jest do podjęcia następujących działań: 

I. SYTUACJA 

1. nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń odmawia 

oddania przedmiotu zabronionego, należy go poinformować, że ma obowiązek oddać 

przedmiot do depozytu) 

2. powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy, a w dalszej kolejności 

pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły, 

3. wychowawca/pedagog/psycholog deponuje niebezpieczne narzędzie w gabinecie 

dyrektora szkoły 

4. wychowawca powiadamia rodziców i wzywa ich do odbioru narzędzia, 



5.  wychowawca i dyrektor przeprowadzają rozmowę uświadamiająco-dyscyplinującą z 

uczniem i jego rodzicami (niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów 

spowodowane posiadaniem i użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły, 

konieczność zwiększenia nadzoru rodziców nad uczniem oraz zaniechania podobnych 

praktyk w przyszłości, konsekwencje prawne), 

II. SYTUACJA 

6. jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia, nauczyciel odizolowuje go 

od pozostałych uczniów, korzystając z pomocy innych pracowników szkoły, a 

dyrektor szkoły decyduje o konieczności zawiadomienia policji,  

7. dalsze postępowanie prowadzi policja, 

8. powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką, 

9. kara dostosowana do wagi przewinienia, zgodnie z regulaminem ucznia/statutem 

szkoły, 

10. nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza w dokumentacji 

ucznia. 

Zadania wychowawcy klasy i pedagoga/ psychologa szkolnego:  

1. wezwanie rodziców do szkoły,  

2. powiadomienie o konsekwencjach czynu, 

3. powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką, 

4. obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców 

ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności dyrektora szkoły, 

5. zastosowanie kary wynikającej z regulaminu ucznia/statutu szkoły, 

6. wraz z dyrektorem szkoły przeprowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicami, 

ustalenie dalszego działania wychowawczego poinformowanie                           o 

dalszych procedurach postępowania 

Zadania dyrektora szkoły: 

1. zdeponowanie niedozwolonego narzędzia, 

2. wezwanie policji w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może 

stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, 

3. obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców 

ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, 



4. jeżeli uczeń nie poprawia zachowania–zastosowanie kar wynikających ze statutu 

szkoły (upomnienie dyrektora, nagana dyrektora), 

5. zawiadomienie sądu rodzinnego, 

6. jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania, dyrektor szkoły 

powiadamia organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący o demoralizującym 

wpływie zachowania ucznia na innych uczniów i dotychczasowych działaniach 

profilaktycznych zastosowanych przez szkołę, a także wszczyna procedury 

przeniesienia ucznia do innej szkoły, sporządza notatkę służbową z przebiegu sytuacji. 

XIX. 

Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym: 

Opracowano na podstawie publikacji: Ośrodka Rozwoju Edukacji,  Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania – 

„One są wśród nas”.  

Obowiązki wychowawcy  

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami nowoprzyjętych uczniów oraz każdorazowo, na 

pierwszym w danym roku szkolny zebraniu z rodzicami, wychowawca powinien:  

1. Poinformować rodziców o konieczności niezwłocznego przekazania szkole, w osobie 

wychowawcy, wszelkich informacji o stanie zdrowia dziecka, które mogą wpływać na 

funkcjonowanie dziecka w szkole.   

2. Przekazać rodzicom, że jeśli stan zdrowia dziecka zmieni się podczas roku szkolnego, 

również należy na bieżąco informować wychowawcę.  

3. Poinformować rodziców, że wszelkie informacje na temat choroby przewlekłej 

powinny mieć formę zaświadczenia lekarskiego. Również sposób postępowania z 

chorym dzieckiem powinien zostać określony pisemnie przez lekarza.  

4. Uprzedzić rodziców, że, w przypadku nieprzekazania szkole informacji na temat 

choroby przewlekłej dziecka, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje 

braku takich informacji.  

W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, wychowawca powinien:  

1. Pozyskać od rodziców ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz 

wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu. Informacje powinny mieć formę 

zaleceń lekarskich, najlepiej przekazanych na piśmie.  

2. W porozumieniu z rodzicami i na podstawie przekazanych zaleceń lekarskich, 

opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno 

na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. (Procedury te 

mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, 

wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób 

reagowania na zaostrzenie lub atak choroby. Powinny też określać formy stałej 

współpracy z rodzicami dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników placówki 

do bezwzględnego ich stosowania).  

3. Zorganizować przeszkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły w 

zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia 



objawów / ataku choroby. (Informacje przekazane przechowuje wychowawca w formie 

pisemnej, wraz z dołączoną imienną listą osób przeszkolonych.)  

4. Wprowadzić odpowiednie informacje do e-dziennika, tak, aby każdy nauczyciel mający 

lekcje z danym dzieckiem, mógł się z nimi zapoznać.  

5. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór 

treści i metod pracy oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych 

ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno –pedagogicznej.  

6. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole nauczyciel lub 

wychowawca niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców.  

  

Przykładowe procedury mogące posłużyć do opracowania procedury postępowania                                 

z dzieckiem przewlekle chorym. W każdym przypadku należy uwzględnić indywidualne 

potrzeby uczniów i odpowiedni dostosować procedurę.  

  

DZIECKO Z ASTMĄ  

OBJAWY Jednym z podstawowych objawów jest duszność, subiektywne uczucie braku 

powietrza spowodowane trudnościami w jego swobodnym przechodzeniu przez zwężone drogi 

oddechowe.  

Gdy duszność jest bardzo nasilona, usta dziecka a także inne części ciała mogą być zasinione. 

Może pojawić się świszczący oddech. Częstym objawem astmy oskrzelowej jest kaszel (suchy, 

napadowy, bardzo męczący).  

POSTĘPOWANIE:  

1. W przypadku wystąpienia duszności należy podać dziecku wziewny lek rozkurczający 

oskrzela zgodnie z zaleceniem lekarza.  

2. W przypadku objawów ciężkiej duszności należy podać jednocześnie 2 dawki leku w 

aerozolu w odstępie 10-20 sekund.  

3. Po wykonaniu inhalacji należy powiadomić rodziców dziecka o wystąpieniu 

zaostrzenia.  

4. W przypadku duszności o dużym nasileniu należy wezwać Pogotowie Ratunkowe. W 

czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia dziecko wymaga ciągłego nadzoru 

osoby dorosłej.  

5. Bardzo ważne jest zapewnienie dziecku spokoju oraz odizolowanie od osób trzecich.  

NAKAZY:  

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych.  

2. Dziecko, które ma objawy po wysiłku, powinno przed lekcją WF przyjąć dodatkowy 

lek.  

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki.  

4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie 

wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy.  

 ZAKAZY:  

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych.   

2. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagające długotrwałego, 

ciągłego wysiłku.  

 



OGRANICZENIA :  

1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej                             

i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia.  

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść,                     

a czego musi bezwzględnie unikać.  

OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA  

1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. 

Wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby.  

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego.  

3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe.  

4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie.  

Bardzo ważny jest dobry kontakt szkoły z rodzicami, po to, aby wspólnie zapewnić dziecku 

bezpieczne warunki nauki i pobytu w szkole. Pozwoli to zmniejszyć nadopiekuńczość rodziców 

a dziecku rozwijać samodzielność i zaufanie do własnych możliwości i umiejętności. Tylko 

współdziałanie szkoły z rodzicami i lekarzem prowadzącym pomoże prawidłowo 

funkcjonować dziecku z astmą oskrzelową w środowisku, gdzie spędza wiele godzin w ciągu 

dnia.  

DZIECKO Z CUKRZYCĄ  

OBJAWY HIPOGLIKEMII – niedocukrzenia:  

1. Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk.  

2. Ból głowy, ból brzucha.  

3. Szybkie bicie serca.  

4. Uczucie silnego głodu (czasem połączone z jadłowstrętem).  

5. Osłabienie, zmęczenie  

6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem.  

7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie, napady agresji lub wesołkowatości.  

8. Ziewanie / senność.  

9. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi.  

10. Zmiana charakteru pisma.  

11. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania.  

12. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność.  

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII LEKKIEJ  

– dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, współpracuje z nami, spełnia polecenia:            / 

Wezwać  pielęgniarkę, zawiadomić dyrektora szkoły / 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie.  

2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony 

w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód).  

3. NIE WOLNO Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi 

tłuszcze, jak np.  

czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego).  

4. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach.  

5. Zawsze dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia.  

 



POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII ŚREDNIO – CIĘŻKIEJ  

– dziecko ma częściowe zaburzenia świadomości, pozostaje w ograniczonym kontakcie, 

potrzebuje bezwzględnej pomocy drugiej osoby: / Wezwać  pielęgniarkę, zawiadomić 

dyrektora szkoły / 

1. Oznaczyć glikemię i potwierdzić niedocukrzenie.  

2. Jeżeli dziecko może połykać podać do picia płyn o dużym stężeniu cukru (np. 3-5 kostek 

cukru rozpuszczonych w ½ szklanki wody, coli, soku).  

3. Jeżeli dziecko nie może połykać postępujemy tak jak w przypadku hipoglikemii 

ciężkiej.  

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII CIĘŻKIEJ 

– dziecko jest nieprzytomne, nie ma z nim żadnego kontaktu, nie reaguje na bodźce, może mieć 

drgawki.  / Wezwać  pielęgniarkę, zawiadomić dyrektora szkoły / 

1. Dziecku nieprzytomnemu NIE WOLNO podawać niczego do picia ani do jedzenia do 

ust!!!  

2. Układamy dziecko na boku.  

3. Wstrzykujemy domięśniowo glukagon, jest to zastrzyk ratujący życie. / pielęgniarka 

skzolna/ 

4. Wzywamy pogotowie ratunkowe.  

5. Kontaktujemy się z rodzicami dziecka.  

6. Dopiero gdy dziecko odzyska przytomność (po podaniu glukagonu powinno odzyskać 

przytomność po kilkunastu minutach) i jeżeli dziecko będzie w dobrym kontakcie 

można mu podać węglowodany doustnie (sok, cola, tabl. glukozy).  

Po epizodzie hipoglikemii nie zostawiaj dziecka samego! Dziecko nie może podejmować 

wysiłku fizycznego dopóki wszystkie objawy hipoglikemii nie ustąpią!  

Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą.   

Każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole:   

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – 

także w trakcie trwania lekcji.  

2. Możliwość podania insuliny.  

3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą 

insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję.  

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką 

szkolną i rodzicami dziecka.  

5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet 

w trakcie trwania lekcji.  

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w 

czasie trwania zajęć lekcyjnych.  

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania 

fizycznego oraz różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, 

zielonych szkołach.  

DZIECKO Z PADACZKĄ  

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY  

1. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku.  



2. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, 

usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę.  

3. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej 

świadomości. W fazie śpiączki NIE WOLNO chorego budzić.  

NIE WOLNO  

1. Podnosić pacjenta.  

2. Krępować jego ruchów.  

3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust.  

Pomoc lekarska jest potrzebna, jeżeli był to pierwszy napad w życiu lub napad trwał dłużej niż 

10 minut albo jeśli po napadzie wystąpiła długo trwająca gorączka, sugerująca zapalenie opon 

mózgowo-rdzeniowych.  

 

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE   

Choroba przewlekła to proces patologiczny trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się brakiem 

nasilonych objawów chorobowych. Długotrwała choroba i częste hospitalizacje mogą 

okresowo uniemożliwiać choremu dziecku przebywanie w grupie rówieśników, a także 

zaspokajanie wielu ważnych potrzeb psychicznych, fizycznych i społecznych.  

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania na 

terenie szkoły:   

1. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,  

2. pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności,  

3. budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych,  

4. przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi,  

5. traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy,  

6. uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego,  

7. uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów,  

8. motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi,  

9. rozwijanie zainteresowań, samodzielności dziecka,  

10. dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów,  

11. motywowanie do aktywności.  

 

Na stronie szkoły zakładka: 
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