
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJACH 

SZCZEGÓLNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7 W POZNANIU 

 

Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach szczególnych 

I. Postępowanie nauczyciela w przypadku otrzymania informacji, że dany uczeń, który nie 

ukończył 15 lat, spożywa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 

przejawia zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje następujace kroki : 

 

1. Nauczyciel reaguje i przekazuje informację wychowawcy klasy. 

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

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów i przekazuje informację. 

Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. Jeżeli informacja 

potwierdzi się, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego zachowania, rodziców do 

szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może nauczyciel zaproponować rodzicom skierowanie i 

udział dziecka w programie terapeutycznym w specjalnej placówce. 

4. Jeżeli rodzice nie współpracują ze szkołą, a informacje o przejawach demoralizacji ucznia nadal 

napływają z wiarygodnych źródeł, dyrektor pisemnie powiadamia o sytuacji sąd rodzinny lub 

policję (specjalistę ds.nieletnich ). 

5. Jeżeli szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z 

rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem/psychologiem), a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

 

II. Postępowanie nauczyciela w przypadku, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się 

uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków : 

 

1. Nauczyciel reaguje i informuje wychowawcę klasy o swoich przypuszczeniach. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, zapewniając jednocześnie uczniowi warunki, w których 

nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie. 

3. Wzywa pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia I pomocy. 

4. Powiadamia dyrektora szkoły, rodziców, opiekunów, których zobowiązuje do odebrania 

dziecka ze szkoły w trybie natychmiastowym. 



5. Dyrektor szkoły powiadamia  policję, gdy rodzice ucznia odmawiają przyjścia do szkoły, a 

uczeń swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych osób. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków w 

szkole, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policję lub sąd rodzinny. 

 

III. Postępowanie nauczyciela,gdy na terenie szkoły znajduje substancję przypominającą narkotyk: 

 

1. Nauczyciel zabezpiecza substancję przed dostępem do niej innych osób, jeżeli jest to możliwe w 

ramach działań pedagogicznych ustala do kogo może należeć. 

2. Powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

3. Po przyjezdzie policji nauczyciel przekazuje znalezioną substancję i informacje dotyczące 

zdarzenia. 

 

IV. Postępowanie nauczyciela, gdy podejrzewa, że dany uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk: 

 

1. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) nauczyciel ma prawo żądać, żeby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnym 

ubraniu, innych przedmiotów budzących wątpliwości.  

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia 

wzywając ich do natychmiastowego przyjścia do szkoły. 

3. Jeżeli uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor wzywa 

policję. 

4. Jeżeli uczeń sam odda substancję, nauczyciel przekazuje ją do jednostki policji. Całe zdarzenie 

dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę, próbuje jednocześnie ustalić w jaki sposób i od 

kogo uczeń zdobył substancję. 

Jeżeli sprawcą powyższych zachowań jest uczeń, który nie ukończył szkoły, to zachowania te 

świadczą o jego demoralizacji i o tym fakcie szkoła ma obowiązek poinformować sąd rodzinny. 

 

 

 



V. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał sie ofiarą czynu karalnego: 

1. Nauczyciel udzielenie I pomocy przedmedycznej,wzywa karetkę pogotowia. 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadamia rodziców, opiekunów ucznia. 

4. Wzywa policję w celu zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustala okoliczności i świadków 

zdarzenia. 

 

VI. Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia broni, materiałów wybuchowych na terenie 

szkoły. 

  

1. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie. 

2. Uniemożliwia dostęp do tych przedmiotów. 

3. Zarządza ewakuację. 

4. Wzywa policję. 

 

VII. Postępowanie nauczyciela w przypadku gdy podejrzewa, że dziecko może być krzywdzone w 

domu: 

 

1. Diagnozuje środowisko rodzinne ucznia. 

2. Zgłasza problem psychologowi szkolnemu lub pedagogowi. 

3. Psycholog lub pedagog przeprowadzają rozmowę z rodzicem dotyczacą zmiany metod 

postępowania, konsekwencji prawnych i skutków emocjonalnych dziecka. 

4. W przypadku konieczności specjalistycznej pomocy szkoła wnioskuje o założenie Niebieskiej 

Karty. 

 

VIII. Postępowanie nauczyciela, jeżeli zachowanie rodziców wobec dziecka nie zmienia się i jeżeli 

nauczyciel upewni się, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej: 

 

1. Niezwłocznie zgłasza problem dyrekcji, psychologowi lub pedagogowi szkolnemu. 

2. Uczeń zostaje odprowadzony do pielęgniarki szkolnej w celu udzielenia I pomocy medycznej i 

dokonania opisu obrażeń dziecka. 



3. Dyrekcja w porozumieniu z psychologiem szkolnym lub pedagogiem podejmuje decyzję o 

dalszych czynnościach. 

 

IX. Postępowanie nauczyciela, gdy uczeń uchyla się od realizacji obowiązku szkolnego: 

 

1. Jeżeli nieobecność dziecka w szkole trwa dłużej niż tydzień i nie jest  usprawiedliwiona, 

nauczyciel wychowawca ma obowiązek skontaktować się z rodzicami. 

2. Jeżeli wychowawcy nie udało się skontaktować z rodzicami, zgłasza problem pedagogowi 

szkolnemu. Wspólnie przeprowadzają wywiad środowiskowy w celu ustalenia przyczyn 

nieobecności ucznia i odpowiedzialności za realizację obowiązku szkolnego. 

3. Jeżeli uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego i nie ma uzasadnionych przyczyn braku 

realizacji, dyrektor szkoły wzywa rodziców do do realizacji wypełniania obowiązku szkolnego. 

4. Usprawiedliwienia są honorowane tylko od prawnych opiekunów dziecka, w przypadku 

czasowej nieobecności prawnych opiekunów, są zobowiązani zgłosić się do wychowawcy i 

poinformować w formie pisemnej, o tymczasowym opiekunie dziecka. 

 

X. Postępowanie nauczyciela na wypadek ujawnienia agresji (łamanie przepisów szkolnych, 

świadome naruszanie dyscypliny, używanie wulgaryzmów, groźba użycia przemocy, 

wandalizm, przemoc fizyczna i psychiczna, agesywne zachowanie wobec pracownika szkoły, 

użycie niebezpiecznego narzędzia): 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest reagować natychmiast, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy. 

2. Przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

3. Ofiara zajścia zostaje objęta opieką pedagoga szkolnego, otrzymuje wsparcie psychologiczne, a  

rodzice pełną wiedzę i informację o możliwości dochodzenia praw poprzez indywidualne 

zgłoszenie zajścia na policję. 

4. O udziale w zajściu zdarzenia, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez szkołę krokach 

informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie. 

5. Uczeń, który dopuścił się takiego zachowania o charakterze agresywnym, otrzymuje 

odpowiednią liczbę punktów minusowych z zachowania. 

6. Nauczyciel ma obowiązek: 



 monitorować miejsca o szczególnie wysokim ryzyku występowania przemocy, 

 reagować na skargi uczniów o tym, że grozi im niebezpieczeństwo, 

 reagować na wszelkie objawy przemocy, poniżania, zastraszania, tyranizowania, 

 reagować na informacje o planowanych aktach przemocy. 

 

XI. Postępowanie nauczyciela, gdy zauważy, że uczeń pali papierosy : 

 

1. Nauczyciel reaguje i informuje o tym fakcie wychowawcę lub pedagoga. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje 

im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności 

pedagoga. 

3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą z uczniem. 

4. Wychowawca prowadzi działania mające na celu zmianę postawy ucznia. 

 

XII. Postępowanie nauczyciela w przypadku fałszerstwa ze strony ucznia np. (przedstawianie 

fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, podrabianie zgody rodziców, podkładanie 

prac innych uczniów jako własnych itp.): 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy, który 

wzywa do szkoły rodziców ucznia informując ich o zaistniałym zdarzeniu. 

2. W obecności rodziców podjęta zostaje decyzja o dalszym postępowaniu. 

3. W przypadku powtarzających się fałszerstw ze strony danego ucznia, mimo zastosowania 

wszystkich narzędzi wychowawczych, szkoła prosi o interwencję policję. 

 

XIII. Postępowanie nauczyciela w przypadku kradzieży, zniszczenia mienia prywatnego lub 

szkolnego. 

 

1. Bezwłoczne powiadomienie dyrekcji szkoły oraz rodziców uczniów. 

2. Prowadzenie działań w celu wyjaśnienia zajścia. 

 

 



XIV. Postępowanie nauczyciela wobec rodziców lub opiekunów zgłaszających się po odbiór dzieci w 

stanie nietrzeźwym: 

 

1. W żadnym wypadku nie należy powierzać opieki nad dzieckiem osobie znajdujacej się pod 

wpływem alkoholu. 

2. Osoba nietrzeżwa musi opuścić teren szkoły, zostaje wezwany inny, drugi opiekun dziecka. 

3. W przypadku braku kontaktu z drugim opiekunem nauczyciel zobowiązany jest powiadomić 

policję. 

4. Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły - szkoła wzywa policję. 

 


