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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEWYRAŻENIA PRZEZ RODZICÓW, 

OPIEKUNÓW PRAWNYCH LUB SAMEGO NIELETNIEGO ZGODY NA 

ZAPROPONOWANE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY ŚRODKI WYCHOWAWCZE 

 

1. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji, 

dyrektor szkoły może za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego zastosować, jeżeli 

jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego 

w postaci: 

1) pouczenia, 

2) ostrzeżenia ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, 

3) przeproszenia pokrzywdzonego, 

4) przywrócenia stanu poprzedniego, 

5) wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 

 

2. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłączy zastosowania kary określonej w 

statucie szkoły. 

 

3. Dyrektor nie może zastosować oddziaływań wychowawczych wymienionych w pkt 1 w przypadku, 

gdy nieletni dopuści się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ścigane go z 

urzędu lub przestępstwa skarbowego. W takim przypadku konieczne jest zawiadomienie sądu 

rodzinnego lub policji. 

 

4. Jeżeli przedstawiciel ustawowy nieletniego lub nieletni nie wyrazi zgody na propozycję dyrektora 

szkoły, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia sądu rodzinnego o demoralizacji lub o czynie 

karalnym. 

 

ZABEZPIECZENIE INTERESÓW PLACÓWKI I DYREKTORA W TRAKCIE 

WYKONYWANIA 

KARY – LISTA KONTROLNA 

Lp Działanie Osoba odpowiedzialna  

1 Podjęcie decyzji o ukaraniu ucznia zgodnie z 

postanowieniami statutu szkoły  

Dyrektor szkoły  

2 Uzyskanie zgody rodziców/prawnych opiekunów na 

zaproponowaną karę  

Dyrektor szkoły  

3 Kontrola wykonania  nałożonej kary  Wychowawca klasy  

4 Nadzór nad pracami porządkowymi w szkole  Wychowawca klasy  



Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nie 

letnich (Dz. U. z 2022 r., poz. 1700). 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SAMOOKALECZEŃ 

 

1. Rozmawiaj z uczniem w sposób tak naturalny, jak tylko potrafisz. Jeśli trudno ci rozpocząć rozmowę 

z uczniem, powiedz mu o tym: „Nie jest mi o tym łatwo mówić. To dla mnie trudny temat, ale uważam, 

że powinniśmy porozmawiać. To bardzo ważne”. 

2. Zacznij od podania bezpośredniej przyczyny rozmowy oraz od okazania troski i chęci pomocy, np.: 

„Zauważyłam, że często nosisz bluzki z długimi rękawami, nawet kiedy jest ciepło. Ostatnio na 

rękawie zauważyłam plamy, to chyba była krew. Niepokoi mnie ta sytuacja i dlatego chciałabym o 

tym z tobą porozmawiać. Jeśli masz jakieś problemy, przeżywasz ciężkie chwile, to jestem tu po to, 

aby ci pomóc. Naprawdę bardzo mi na tym zależy. Opowiesz mi, co się stało?”. 

 

3. Uważnie słuchaj. Zadawaj krótkie pytania. Nie komentuj na bieżąco relacjonowanych wydarzeń i 

nie podawaj od razu swoich interpretacji. Nie przerywaj – mów wtedy, kiedy uczeń przestanie mówić. 

 

4. Posługuj się prostym językiem. Patrz na ucznia. Ujawniaj swojeodczucia – nastolatek chce usłyszeć, 

że jego sprawy nie są ci obojętne. Wyraź krótko własne odczucia: „Jestem poruszony tym, co mi 

powiedziałeś”. Nie mów jednak, że jego słowa cię przeraziły. Przede wszystkim jednak nie bój się 

ciszy. 

 

5. Zaplanuj czas i znajdź bezpieczne miejsce na rozmowę. Otwarta i szczera rozmowa nie może odbyć 

się na korytarzu szkolnym w trakcie przerwy lekcyjnej. 

6. Rozmawiając z uczniem o samookaleczeniach, pytaj także o myśli i zamiary samobójcze. 

Analogicznie, w trakcie rozmowy o myślach samobójczych pytaj także o samouszkodzenia. 

 

7. Skoncentruj się w rozmowie na uczuciach, problemach i sposobach ich rozwiązywania, a nie na 

samouszkodzeniach i samobójstwie. 

 

8. Pozwól, by uczeń sam doprecyzował, czy rozmawiacie o samookaleczeniach, próbie samobójczej, 

czy o myślach i zamiarach samobójczych. Spróbuj dostrzec perspektywę ucznia – jak widzi teraz swoją 

sytuację, co go najbardziej przeciąża. Upewniaj się, że dobrze go rozumiesz. Skoncentruj się na historii 



ucznia. Nie podawaj przykładów z własnego życia lub życia innych osób, szczególnie tych, w których 

chciałbyś opowiedzieć, jak ty lub inni radzicie sobie z trudnościami. 

 

9. Nie mów niczego, co mogłoby zwiększyć poczucie wstydu lub winy u ucznia. Nie oceniaj go i nie 

praw morałów. Szanuj uczucia uczniai  nie neguj tego, co czuje. Nie lekceważ przyczyn jego stresu i 

nie radzenia sobie z trudnościami. Uznaj realność jego bólu. Nie strasz szpitalem psychiatrycznym, 

nie groź, nie prowokuj. 

 

10. Zadbaj o ucznia, aby czuł się ważnym partnerem w rozmowie z tobą, który ma poczucie sprawstwa. 

Pytaj, co chciałby, żeby się wydarzyło i jakiej pomocy potrzebuje. Nie rozmawiaj 

o samouszkodzeniach ucznia publicznie, na przykład na forum klasy. 

 

11. Powiedz uczniowi o następnych krokach, które zamierzasz przedsięwziąć – o poinformowaniu 

dyrektora i rodziców. Porozmawiaj o jego obawach, jeżeli sam ich nie   wyraża. Zapewnij ucznia, że 

zależy ci na jego dobru i bezpieczeństwie. 

 

12. Ustal zasady kontaktu z rodzicami, np.: „Jestem zobowiązana, aby informacje o twoich problemach 

przekazać rodzicom, abyśmy razem mogli ci jak najlepiej pomóc. Powiedz mi…Wolisz, żeby z kim o 

tym porozmawiać, z mamą czy z tatą? Z którym rodzicem się lepiej dogadujesz? Zastanówmy się 

razem, jak im to powiemy. Wolisz powiedzieć sam, czy chcesz, abym ja to zrobiła w twoim imieniu? 

Chcesz brać udział w tej rozmowie? 

 

13. Zachęcaj do korzystania ze wsparcia na zewnątrz – u specjalistów udzielających pomocy 

w przypadkach samookaleczeń i zachowań samobójczych: psychiatrów, psychologów, 

psychoterapeutów. Spróbuj oswoić lęk ucznia przed korzystaniem z ich pomocy. 

 

14. Po zakończeniu rozmowy uruchom procedurę postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym 

powiadom rodziców. Jeżeli martwisz się o ucznia, nie pozwól, by sam opuścił szkołę. 

 

15. Nie pozostawiaj ucznia samego z jego problemami, odsyłając do kogoś innego. Nie porzucaj 

ucznia, lecz poszerzaj system wsparcia dla ucznia w kryzysie. 

 

16. Interesuj się dalszymi losami ucznia i dopytuj go o wrażenia z rozmowy, o reakcję rodziców i o 

to, jak sobie radzi. 

 



17. Jeśli młody człowiek leczy się terapeutycznie lub psychiatrycznie, wyraź gotowość i chęć 

współpracy z profesjonalistami spoza szkoły. 

 

18. Zastanów się wspólnie z uczniem, jak w przyszłości można zapobiegać jego samookaleczeniom – 

do kogo spośród personelu szkolnego mógłby się zwrócić w razie kryzysu. Powstrzymaj się od 

niepożądanych działań: 

• Nie składaj obietnic, których nie będziesz w stanie dotrzymać. 

Jeśli chcesz podać uczniowi swój numer telefonu, zrób to, ale dokładnie określ, kiedy i w jakich 

sytuacjach uczeń może się z tobą kontaktować. 

 • Nie nalegaj, żeby uczeń pokazał ci swoje samookaleczenia i żeby opisywał, w jaki sposób się ranił. 

Ocena tego, jak poważne są uszkodzenia na ciele ucznia, należy do lekarza, pielęgniarki lub rodziców 

ucznia. 

• Nie umawiaj się z nastolatkiem na to, żeby przestał się samookaleczać. Proszenie osób, dla których 

samouszkodzenia są ważnym mechanizmem radzenia sobie z trudnościami, aby przestały to robić, jest 

nieskuteczne. 

 

PLAN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI ZAGROŻENIA 

ŻYCIA UCZNIA W KONTEKŚCIE RYZYKA POPEŁNIENIA SAMOBÓJSTWA 

 

1. Każdy pracownik szkoły powinien poinformować kompetentną osobę (np. psychologa lub 

pedagoga), jeśli zauważy następujące niepokojące zachowania: 

• wszystkie zachowania mogące świadczyć o obecności myśli samobójczych u ucznia, np. rozmowy, 

dowcipy, rysunki, wiersze o tematyce samobójczej, 

• wszystkie incydenty zranienia ciała, np. nacinanie, przypalanie, wyrywanie włosów, bicie, 

rozdrapywanie skóry, samodzielne tatuowanie, kolczykowanie czy tendencja do ulegania wypadkom, 

• wszystkie zachowania wskazujące na zaburzenia odżywiania, np. wymuszanie wymiotów, objadanie 

się, stosowanie środków przeczyszczających, widoczne spadki wagi, 

• wszystkie zachowania ryzykowne, np. nieuważne przechodzenie przez jezdnię w szczególnie 

ruchliwych miejscach, siadanie na parapecie okna z nogami wyciągniętymi na zewnątrz, 

• nadużywanie alkoholu i narkotyków przewyższające „standardowe” eksperymenty młodzieży w tej 

kwestii, np. przychodzenie na lekcje pod wpływem substancji psychoaktywnych, 

• odstawienie leków przepisanych przez lekarza, inne sygnały świadczące o stresie lub kryzysie 

emocjonalnym, np. nagłe wybuchy gniewu lub płaczu, reakcje emocjonalne nieadekwatne do sytuacji, 

bójki, całkowite wycofanie się. 

 



2. Jeśli kompetentna osoba (np. psycholog lub pedagog) zostanie poinformowana o którymś 

z powyższych zachowań, jest zobowiązana do podjęcia kontaktu z danym uczniem, z poszanowaniem 

zasady poufności. Po przeprowadzeniu interwencji powinna przekazać informację zwrotną 

pracownikowi, który zawiadomił ją o sytuacji ,aby utwierdzić go, że uczeń został zaopiekowany. Jeśli 

pracownik sobie tego nie życzy, to jego dane nie zostaną nikomu ujawnione. 

 

3. Zadaniem wyznaczonej kompetentnej osoby jest przyporządkowanie zachowania ucznia do jednej 

z trzech kategorii oraz podjęcie odpowiednich działań w razie potrzeby. Oto te kategorie: 

• problem nieznaczący wiele bądź już rozwiązany. W takiej sytuacji nie trzeba podejmować żadnych 

kroków, jedynie zachęcić ucznia do kontaktu w przypadku pojawienia się jakichś trudności, 

• problem oceniony jako ważny i wymagający dalszych interwencji. Ta kategoria obejmuje zaburzenia 

odżywiania i samouszkodzenia umiarkowane. W takiej sytuacji należy: 

– poinformować rodzica lub opiekuna prawnego o zaobserwowanym zachowaniu, najlepiej zrobić to 

w obecności ucznia, 

– zapewnić opiekuna, że uczeń otrzymał odpowiednią pomoc 

i wsparcie, 

– zaznaczyć, że ta rozmowa ma charakter informacyjny, a ucznia nie spotkają żadne negatywne 

konsekwencje w związku z tą 

sytuacją, 

– zasugerować rodzicom lub opiekunom prawnym potrzebę dalszej pomocy i pokazać różne 

możliwości, np. poradnia pchologiczno-pedagogiczna lub poradnia zdrowia psychicznego, zgoda na 

objęcie ucznia opieką psychologiczną w szkole, zgoda na wymianę informacji między psychologiem 

szkolnym a reprezentantami innych placówek na temat ucznia, 

– po tygodniu sprawdzić, czy rodzic podjął któreś z zasugerowanych działań, 

– jeśli rodzic lub opiekun dziecka nie wykonuje żadnych działań w tym kierunku, mimo wyraźnego 

opisu sytuacji i możliwych skutków, należy postąpić tak jak w przypadku zaniedbania lub 

wykorzystania dziecka przez rodzica. 

• problem mogący skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia, wymagający 

bezzwłocznej interwencji (np. skru pulatnie zaplanowane lub już podjęte próby samobójcze, np. 

przedawkowanie leków). 

W takiej sytuacji należy: 

– bezzwłocznie zadzwonić po pogotowie ratunkowe i zawiadomić policję, 

– poinformować o sytuacji rodziców. 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓB SAMOBÓJCZYCH LUB 

SAMOBÓJSTWA UCZNIA 

 

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania 

autodestrukcyjnego u ucznia. 

W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę 

samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko 

zachowań samobójczych: 

O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z 

poniższych czynników: 

• mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei, 

• mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu, 

• pozbywanie się osobistych i cennych dla dziecka przedmiotów, 

• unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie, 

• zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały dziecku przyjemność, 

• przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań, 

• przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie 

alkoholu, 

• przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp., 

• podejmowanie w przeszłości prób samobójczych, 

• fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo. 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog, psycholog szkolny, pracownik 

socjalny pracujący z dzieckiem podejmują odpowiednie działania interwencyjne: 

• jednoznacznie ustalają, które z ww. przesłanek występują u danego dziecka; 

• przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka w celu wstępnego ustalenia przyczyn, 

kontaktują się z rodzicami 

w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu dziecka; 

• przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły, 

• ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną na 

terenie szkoły, placówki lub poza nią. 

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo 

(informacja od samego dziecka, kolegów, rodziny, osób postronnych): 

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog 

szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania: 

• nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce; 



• informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców; 

• przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest 

sytuacja domowa dziecka – odpowiednim instytucjom (np. policji). 

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą: 

Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą, dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog 

szkolny podejmują następujące działania: 

• jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o 

tym fakcie dyrekcję szkoły,a ta – rodzica/opiekuna prawnego; 

• dyrektor szkoły, pedagog szkolny, kierownik placówki oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i 

przeprowadzają rozmowę wspierającą z dzieckiem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, 

pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• o próbie samobójczej dyrektor szkoły informuje radę pedagogiczną, pod rygorem tajemnicy, w celu 

podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez 

wszystkich nauczycieli; 

• pedagog, psycholog planują dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa 

w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje o możliwościach 

uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą; 

• w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i 

nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji; 

• pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym 

uczniom szkoły; 

• zapraszani są specjaliści, m.in. psycholog, jeśli nie pracuje w szkole, np. z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w celu zapewnienia wsparcia uczniom i nauczycielom. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA 

UCZNIA 

 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, 

pobicie), jest zobowiązany do wykonania następujących czynności: 

1. Natychmiast reaguje słownie w sposób stanowczy i zdecydowany 

na zaistniałą sytuację: 

a) odizolowuje ucznia zachowującego się agresywnie od grupy, 

b) w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę), 

c) udziela pomocy ofierze agresji i zapewnia bezpieczeństwo pozostałym uczniom. 



 

2. Jeżeli to możliwe, ustala przyczyny agresji. Przeprowadza rozmowy ze stronami konfliktu w celu 

uświadomienia im niewłaściwego zachowania. O zajściu informuje wychowawcę i pedagoga 

/psychologa szkolnego. 

 

3. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na 

konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem. 

 

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę do dziennika bądź też naganę 

wychowawcy klasy. 

 

5. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia bądź nagminnie 

przejawiającego zachowania agresywne wzywana jest policja w celu podjęcia interwencji 

zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły. 

 

6. Jeśli zachowanie ucznia nie poprawia się, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie 

się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły: 

a) przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, 

jego rozwoju intelektualnego , społecznego, emocjonalnego, 

b) na prośbę wychowawcy rozmowę z rodzicem przeprowadza pedagog szkolny, analizując przyczyny 

zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych, 

c) brak zmiany w zachowaniu ucznia powoduje przeprowadzenie z nim rozmowy przez pedagoga 

szkolnego w obecności rodziców, 

d) podpisuje się kontrakt/rodzic, uczeń, wychowawca, dyrektor szkoły, ew. pedagog określający 

zachowanie ucznia i konsekwencje, które poniesie w razie złamania warunków kontraktu. 

7. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego 

demoralizacji ucznia. 

 

PROCEDURA DZIAŁANIA W PRZYPADKU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB 

INNYCH CZYNÓW ŁAMIĄCYCH NORMY PRAWNE LUB SPOŁECZNE NA TERENIE 

SZKOŁY 

 

1.Każda osoba, która dowiedziała się o popełnieniu na terenie szkoły czynu karalnego wykroczenia 

lub przestępstwa, o przejawach demoralizacji ucznia lub rażącym łamaniu norm społecznych 



(wulgarne słowa, gesty, przejawy agresji itp.), ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o tym 

dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba ma obowiązek przyjąć informację o czynie lub 

zachowaniu opisanym w pkt 1, sporządzić notatkę służbową z rozmowy ze zgłaszającym, zapewnić 

mu dyskrecję, a w razie potrzeby niezwłocznie wezwać policję lub 

pogotowie ratunkowe. 

 

3. Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba ma obowiązek poinformować o czynie lub 

zachowaniu opisanym w pkt 1 pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy sprawcy oraz 

pokrzywdzonego, którzy mają obowiązek udzielić pomocy w zakresie wskazanym przez 

zawiadamiającego. 

 

4. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba niezwłocznie potwierdza wiarygodność zgłoszenia o 

czynie lub zachowaniu opisanym w pkt 1, przykładowo poprzez wysłuchanie świadków zdarzenia w 

sposób zapewniający im dyskrecję, sporządzenie notatek, w razie 

potrzeby zabezpieczając miejsce zdarzenia. 

 

5. W razie potrzeby dyrektor lub inna upoważniona osoba zatrzymuje sprawcę do czasu przybycia 

policji, natychmiast informując o tym rodziców lub opiekuna prawnego ucznia i jego wychowawcę. 

Po trzeba zatrzymania może przykładowo wynikać z obawy ucieczki lub zakończenia zajęć szkolnych. 

Przy zatrzymaniu nie można stosować rozwiązań siłowych. 

 

6. Ze sprawcą przeprowadza się rozmowę wyjaśniającą w obecności innej osoby, np. wychowawcy, 

pedagoga szkolnego, innego nauczyciela, sporządzając notatkę, którą podpisuje świadek rozmowy. 

 

7. Szkoła bezzwłocznie zapewnia niezbędną pomoc osobie pokrzywdzonej oraz zapewnia jej izolację 

od sprawcy. 

 

8. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba przeprowadza rozmowę z pokrzywdzonym 

w obecności wychowawcy, pedagoga szkolnego, innego nauczyciela, sporządzając notatkę, którą 

podpisuje świadek rozmowy. Rozmowa powinna zmierzać do uzyskania informacji o zdarzeniu, 

sprawcy, stopniu pokrzywdzenia. Pokrzywdzonemu zapewnia się dyskrecję i niezwłocznie informuje 

o zdarzeniu rodziców lub opiekuna prawnego. W przypadku czynu ściganego na wniosek, informuje 

się ich o takiej możliwości. 

 



9. W przypadku czynu lub zachowania popełnionego na szkodę nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, rozmowę wyjaśniającą przeprowadza się pod nieobecność świadków 

10. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez pracowników szkoły przeszukania plecaków, teczek, 

kieszeni żadnej z osób zaangażowanych w zdarzenie oraz niekontrolowane rozpowszechnianie 

informacji o zdarzeniu. 

 

11. Po przybyciu policji do szkoły, dyrektor lub inna upoważniona osoba przekazuje zebrane 

informacje o zdarzeniu, uczestnikach i świadkach. 

 

12. Wobec sprawcy zdarzenia szkoła podejmuje środki przewidziane w statucie, informując o tym 

rodziców lub opiekunów prawnych sprawcy i pokrzywdzonego. 

 

13. W razie potrzeby dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba organizuje dla sprawcy 

lub pokrzywdzonego zespół do pracy nad problemem, który współpracuje z organizacjami 

specjalistycznymi i rodzicami ucznia oraz ustala jego skład. 

 

14. Jeśli zachowanie sprawcy nosi znamiona co najmniej postępującej demoralizacji lub nie przyniosły 

oczekiwanego rezultatu działania opisane w pkt 13, a w czasie wyjaśniania zaistnienia zdarzenia 

szkoła nie zawiadomiła policji lub sądu rodzinnego, natychmiast je zawiadamia. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA SZKOŁY LUB 

OSÓB 

 

1. Interwencję podejmuje nauczyciel, który był świadkiem zdarzenia lub któremu został zgłoszony 

fakt dokonania przez ucznia zniszczenia. 

2. Nauczyciel: 

• Ustala okoliczności zdarzenia, na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie lub 

z uczniem będącym sprawcą zniszczenia, oraz oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody. 

• Informuje o fakcie dyrektora szkoły oraz wychowawcę klasy. 

3. Wychowawca klasy: 

• Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia dokonującego zniszczenia o zaistniałej sytuacji, 

poniesionych stratach finansowych i konieczności zrekompensowania wyrządzonej szkody w terminie 

siedmiu dni. 

• Przeprowadza z uczniem rozmowę wychowawczą, stosując wobec niego system konsekwencji 

określonych w statucie szkoły. 



4. W przypadku braku rekompensaty w wymienionym terminie wychowawca informuje o problemie 

dyrektora szkoły. 

5. Dyrektor szkoły : 

• W ramach swoich kompetencji ma możliwość zastosowania dodatkowych środków oddziaływania 

wychowawczego we własnym zakresie, tj.: pouczenie, ostrzeżenie, przeproszenie pokrzywdzonego, 

przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 

Wymagane jest uzyska nie zgody rodziców albo opiekuna ucznia oraz samego ucznia na propozycję 

dyrektora. 

• W sytuacji braku tej zgody sprawę kieruje do sądu rodzinnego na standardową ścieżkę postępowania. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZNALEZIENIA W SZKOLE SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH 

 

Cel 

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego uczniów 

przebywających w szkole w sytuacji zagrożeń wewnętrznych związanych z rozprowadzaniem 

niebezpiecznych środków odurzających oraz odurzeniem alkoholem, narkotykami lub dopalaczami. 

 

Podstawy uruchomienia procedury 

Wystąpienie zagrożenia: 

1) rozpowszechnianiem środków odurzających (narkotyków, dopalaczy) 

lub alkoholu, 

2) zdrowia ucznia po użyciu środka odurzającego lub spożyciu alkoholu. 

Procedura postępowania 

W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły należy: 

• zachować szczególne środki ostrożności, 

• zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz 

ewentualnym jej zniszczeniem, 

• powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia policję, 

• ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy, 

• przekazać policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji, 

• opracować i przeprowadzić pogadanki, projekty edukacyjne dotyczące ww. problematyki. 

W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy: 

• odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, 

• powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego, 

• powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia policję, 



• zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji, 

• zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni, 

• powiadomić rodziców ucznia, 

• poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole, 

• przeprowadzić z uczniem w obecności jego rodziców rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa 

szkolnego; w dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub 

wychowawczymi, ponadto wsparcia należy udzielić również rodzicom ucznia, 

• podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków 

odurzających. 

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem 

należy: 

• powiadomić wychowawcę klasy ucznia, 

• odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, 

• powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego, 

• przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga/psychologa 

szkolnego, 

• powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, 

• powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły, 

• poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania w sytuacji znalezienia 

w szkole substancji psychoaktywnych; w dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami 

profilaktycznymi lub wychowawczymi, ponadto wsparcia należy udzielić również rodzicom ucznia, 

• przeprowadzić rozmowę z rodzicami, wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać 

działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 

 

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami 

należy: 

• przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 

• poinformować pielęgniarkę/pedagoga/psychologa szkolnego, 

• w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie, 

• przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga/psychologa szkolnego, 

• poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, 

• wezwać do szkoły rodziców ucznia, 

• przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania, 

• przeprowadzić rozmowę z rodzicami i z uczniem, 

• zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, instytucje 

mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji, 



• opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z uczniem, 

• wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny, monitorować i ewaluować efekty. 

W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia dopalaczami 

należy: 

• przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 

• w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych 

uczniów w klasie, 

• poinformować pedagoga/psychologa szkolnego, 

• przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga/psychologa 

szkolnego, 

• poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, 

• wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, 

• wezwać do szkoły rodziców ucznia, 

• przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania, 

• przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności lub indywidualnie w celu 

wyciszenia emocji, 

• udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w od stąpieniu od odurzania się, 

• opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z uczniem, 

• wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny, monitorować i ewaluować efekty. 

W przypadku odmowy współpracy przez rodziców/opiekunów prawnych: 

• szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję, 

• powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania, 

• szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia, 

• szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem, 

• szkoła współpracuje z ośrodkiem wychowawczym, w którym umieszczono ucznia. 

 Do obowiązków pracowników szkoły należy: 

• zapoznać się ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi, 

• zapoznać się z rodzajami i wyglądem środków odurzających, 

• zapoznać się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem, 

• zapoznać się z symptomami wskazującymi na stan upojenia alkoholowego, 

• zapoznać się z symptomami zachowania dealerów środków odurzających, 

• prowadzić regularnie zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami niebezpiecznymi, 

• prowadzić systematyczne zajęcia z zakresu stosowania obowiązującego w szkole prawa, 

• realizować projekty edukacyjne z uczniami o współczesnych zagrożeniach, 

• prowadzić cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia dzieci, 

• prowadzić ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i bezpieczeństwa, 



• poznać nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami, 

• zapoznawać się na bieżąco z przepisami obowiązującego prawa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 

uczniów. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD 

WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNEJ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNEJ 

 

1. W przypadku gdy nauczyciel/wychowawca/pracownik szkoły zauważy ucznia, którego zachowanie 

wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego. 

2. Uczeń powinien zostać zabrany w miejsce odosobnienia przez wskazaną przez 

wychowawcę/dyrektora/pedagoga osobę i pozostać pod jej nadzorem do momentu przybycia 

rodziców/policji. 

3. Jeżeli stan ucznia wymaga interwencji medycznej, należy natychmiast wezwać służby ratownicze. 

4. Jeżeli uczeń przejawia zachowania agresywne zagrażające zdrowiu lub życiu jego bądź innych osób, 

należy natychmiast wezwać policję. 

5. Wychowawca/dyrektor/pedagog winien niezwłocznie wezwać do natychmiastowego stawienia się 

w szkole rodziców/opiekunów prawnych ucznia. Jeżeli rodzice nie stawią się w szkole, należy wezwać 

służby (pogotowie ratunkowe lub policję) i wspólnie z nimi zadecydować o dalszym losie ucznia. 

6. Po przybyciu rodziców wychowawca/dyrektor/pedagog szkolny po winien przeprowadzić w ich 

obecności rozmowę dyscyplinującą z uczniem, w której wyjaśni jasno konsekwencje jego zachowania, 

a także wskaże rodzicom konieczność sprawowania szczególnego nadzoru nad uczniem. Można także 

wskazać rodzicom/opiekunom prawnym placówki i instytucje, gdzie mogą zwrócić się o 

specjalistyczną pomoc dla swojego dziecka. 

7. Pedagog szkolny/psycholog szkolny są zobowiązani opracować plan działań profilaktycznych, 

wychowawczych i terapeutycznych w pracy z dzieckiem, wdrożyć ten plan, monitorować jego 

realizację oraz prowadzić ewaluację. 

8. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni nie wyrażają chęci współpracy ze szkołą, nie 

przestrzegają ustalonych zasad lub gdy sytuacja się powtarza, szkołą ma obowiązek poinformować o 

sytuacji właściwe instytucje, tj. sąd rodzinny lub policję. 

9. Jeżeli uczeń będący pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej ukończył 17. rok 

życia, należy zawiadomić o sytuacji policję, gdyż czyn ten stanowi wykroczenie i podlega 

kompetencjom tych służb. 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA 

NARKOTYKI/ DOPALACZE 

 

1. W przypadku gdy nauczyciel/wychowawca/inny pracownik szkoły podejrzewa, że uczeń posiada 

przy sobie narkotyki lub dopalacze, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły 

oraz pedagoga szkolnego. 

2. Nauczyciel w obecności innej osoby (świadka) może zażądać od ucznia opróżnienia kieszeni czy 

plecaka w celu ujawnienia niebezpiecznej substancji. 

3. Jeżeli uczeń odmawia, nauczyciel powinien wezwać policję, w której kompetencjach leży 

przeszukanie odzieży i plecaka ucznia oraz w przypadku ujawnienia substancji – przekazanie jej do 

szczegółowych analiz. 

4. Jeśli uczeń dobrowolnie odda nauczycielowi posiadaną substancję, należy właściwie 

ją zabezpieczyć celem przekazania policji oraz sporządzić szczegółową notatkę służbową z zajścia. 

5. Wychowawca/dyrektor/pedagog winien niezwłocznie wezwać do natychmiastowego stawienia się 

w szkole rodziców/opiekunów prawnych ucznia. Ponadto należy wezwać policję celem odebrania z 

terenu szkoły podejrzanej substancji i przekazania jej do analizy 

oraz zadecydowaniu o losie ucznia, którego podejrzewa się o czyn karalny. 

6. Pedagog szkolny/psycholog szkolny winien przeprowadzić z uczniem w obecności 

rodziców/opiekunów prawnych rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa. W dalszej kolejności 

należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi, wychowawczymi i terapeutycznymi. Wsparcia 

udziela się również rodzicom ucznia. 

 

SZKOLNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA 

INFORMACJI, ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY LUB PRZESTĘPSTWA 

 

Szkoła powinna podjąć następujące kroki: 

1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje informację wychowawcy klasy/pedagogowi 

szkolnemu/dyrektorowi szkoły. 

2. Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych, przekazuje im uzyskaną 

informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami. Przeprowadza również rozmowę z uczniem w 

obecności wychowawcy. 

3. Pedagog szkolny sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z 

uczniem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku, który uwzględnia 

sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie 

szkoła może zaoferować dziecku. 



4. Przygotowuje informację o placówkach pomocy dziecku, jeżeli jest taka potrzeba. Ofertę placówek 

przekazuje rodzicowi/opiekunowi. 

5. Ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi plan pomocy dziecku, poprzez określenie sposobu 

zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i zobowiązanie do skonsultowania dziecka i rodziny przez 

psychologa. 

6. Opracowuje i ustala harmonogram kontaktów z osobami i instytucjami wspierającymi rodzinę w 

sytuacji przemocy wobec dziecka. 

7. Informuje rodziców/opiekunów prawnych o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy 

wobec dziecka i obowiązkach szkoły zgłaszania do prokuratury i sądu rodzinnego i nieletnich 

przypadków przemocy wobec małoletniego. 

8. Pedagog szkolny informuje o swoich działaniach dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor szkoły składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury i/lub wniosek o 

wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich w każdej sytuacji, kiedy dziecko jest ofiarą 

przestępstwa. 

10. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez 

szkołę, dyrektor szkoły niezwłocznie składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

do prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu 

rodzinnego i nieletnich. 

11. Dyrektor powiadamia Samorząd Gminny w tym MOPS, Zespół Interdyscyplinarny działający na 

terenie gminy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy, w razie konieczności właściwych 

pracowników socjalnych. 

12. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

SKRYPT ROZMÓW Z AGRESOREM I OFIARĄ  SZKOLNEJ PRZEMOCY 

 

Działania ,,na gorąco” 

Ważne! Jeśli jesteś świadkiem przemocy, zareaguj stanowczo, by przerwać ten proceder. Ważne jest, 

by używać zdecydowanych, krótkich i zrozumiałych komunikatów: ,,stop”, ,,nie zgadzam się”, 

,,koniec”. 

Niedopuszczalne jest, by obrażać ucznia za jego zachowanie, grozić mu, wyzywać go. Można 

natomiast mówić o negatywnym zachowaniu ucznia, co nie definiuje go jako osoby. 

Co możesz zrobić? 

1. Reaguj na każdy przejaw agresji. 

2. Oceń, czy poradzisz sobie samodzielnie podczas interwencji, czy 

przyda ci się wsparcie. 

3. Zachowaj spokój, wszelkie nazbyt emocjonalne reakcje mogą eskalować agresję. 



4. Mów głośno, wyraźnie i powoli. 

5. Przypomnij o zasadach i granicach. 

6. Omów konsekwencje. 

7. Zapewnij wsparcie poszkodowanemu. 

8. Sporządź dokumentację zdarzenia. 

9. Rozpocznij rozmowy indywidualne. 

Schemat reakcji 

1. Przerwanie zachowania agresywnego – powiedz: „stop!”; w razie 

potrzeby należy rozdzielić uczniów. 

2. Wskazanie faktów – powiedz, co widzisz, unikaj ocen: ,,Kopiesz ją”, ,,Ona tego nie chce”. 

3. Przypomnienie zasad: „ Złamałaś zakaz stosowania przemocy”. 

4. Wyrażenie własnego zdania: „Nie jestem w stanie zaakceptować tego, co robisz, nie masz na to 

mojej zgody”. 

5. Zapowiedzenie konsekwencji i ich realizacja: „Powiadomię o tym wychowawcę i rodziców!”. 

6. Monitorowanie sytuacji aż do całkowitego wyciszenia. Poinformowanie o oczekiwaniach: „Bardzo 

chcę, abyś przestała go popychać i wrogo komentować jego wygląd”. 

7. Uniemożliwienie kontaktu między uczniami. Jeśli zauważysz taką potrzebę, rozdziel uczniów i 

dopilnuj, by w danym dniu nie mieli ze sobą kontaktu. Skrypt do rozmowy z uczniami stosującymi 

przemoc 

Czekasz na pierwszego ucznia (prowodyra). Bądź zrelaksowany. 

Kiedy uczeń wejdzie, poproś go, żeby usiadł. Popatrz na niego, potem poczekaj, aż on spojrzy na 

ciebie. Wystarczy zerknięcie. Wtedy zacznij. 

Przebieg rozmowy 

1. Słyszałem, że byłeś niemiły dla X. Opowiedz mi o tym. Jeżeli dziecko zaprzeczy, powiedz: „Tak, 

ale coś niemiłego przydarzyło się X. 

Opowiedz mi o tym”. 

Wskazówki: 

• Słuchaj tego, co ci opowiada uczeń – nie przerywaj. 

• Nie przejmuj się długimi przerwami ciszy, daj uczniowi czas na 

pomyślenie. 

• Nie oskarżaj ani nie obwiniaj. 

• Staraj się unikać zadawania dodatkowych pytań. 

• Zaakceptuj, jeżeli uczeń będzie uważał swoje zachowanie wobec tego innego ucznia za 

usprawiedliwione – może czuć do niego złość. 

• Pracuj w kierunku zrozumienia, że X-owi dzieje się źle (ktokolwiek jest temu winny). 

2. Wygląda więc na to, że X-owi dzieje się w szkole źle. 



3. Rozumiem. Zastanawiam się, co mógłbyś zrobić, żeby pomóc X-owi w tej sytuacji. 

 

Wskazówki: 

• Zobacz, jakie rozwiązanie może uczeń wymyślić. 

• Zachęcaj. Kiedy pojawi się coś praktycznego i odpowiedniego, powiedz: „Doskonale. Wypróbuj to 

przez tydzień, potem spotkamy się i zobaczymy, jak ci idzie. Do widzenia”. 

Pamiętaj! Powstrzymaj się od obwiniania, zawstydzania, grożenia i potępiania sprawcy. Na początku 

wyjaśnij sprawcy powody spotkania, wskaż fakty i zachowania, które przejawiał. Wysłuchaj sprawcy, 

a na wstępnie poinformuj go, jakie konsekwencje poniesie. Porozmawiajcie o tym, jak można 

naprawić zaistniałą sytuację. Dobrym rozwiązaniem jest podpisanie kontraktu. 

 

Skrypt do rozmowy z ofiarą przemocy 

 

Podczas rozmowy z uczniem, wobec którego użyto przemocy, twoja rola powinna sprowadzać się do 

doradztwa, pomagania w znalezieniu rozwiązania, dzięki któremu może on aktywnie działać na rzecz 

poprawienia sytuacji. Czasami może być potrzebna twoja pomoc, np. w przećwiczeniu zachowań 

asertywnych. 

Przebieg rozmowy 

1. Dzień dobry Y. Usiądź. Chcę z tobą porozmawiać, bo słyszałam, że przydarzyły ci się jakieś niemiłe 

rzeczy. 

2. Wygląda na to, że masz już tego dosyć. 

3. Czy uważasz, że jest coś, co mogłoby poprawić sytuację? 

4. Dobrze. Spróbujesz tego przez następny tydzień, a potem porozmawiamy i zobaczymy, jak się 

sprawy mają. W porządku? To do  zobaczenia. 

Pamiętaj! Pozwól uczniowi opowiedzieć o tym, co go spotkało. 

Wysłuchaj, nie przerywając, nie oceniając. Postaraj się zrozumieć jego emocje i zachowania. Doceniaj 

wszelkie konstruktywne sposoby radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. Poinformuj ucznia o działaniach, 

jakie masz zamiar podjąć. Ustalcie wspólnie dalsze sposoby działania 

mające na celu rozwiązanie sytuacji problemowej. 

 

Skrypt do rozmowy z uczniem, który prowokuje 

Jeżeli uczeń prowokuje do zachowań agresywnych, powinieneś także spróbować pomóc mu zdać sobie 

sprawę, że jego własne za chowania przyczyniają się do tej sytuacji i także on musi się zmienić. 

Przebieg rozmowy 

1. Dzień dobry Y. Usiądź. Chcę z tobą porozmawiać, bo słyszałam, 

że przydarzyły ci się jakieś niemiłe rzeczy. 



2. Wygląda na to, że masz już tego dosyć. 

3. Opowiedz mi więcej o tym, co się dzieje. Jak to wszystko się zaczęło? 

4. Czy możesz wymyślić coś, co poprawiłoby sytuację? 

5. Dobrze. Spróbujesz tak robić tydzień, a potem znowu porozmawiamy 

i zobaczymy, jak się sprawy mają. W porządku? To do zobaczenia. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM Z RODZINY DYSFUNKCYJNEJ                           

W SYTUACJI OZNAK ZNĘCANIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO 

 

Pamiętaj! 

• Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że stosowana jest przemoc wobec dziecka, zadaniem 

dyrektora/pedagoga/psychologa jest założenie Niebieskiej Karty. 

• Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A w obecności 

dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego. 

• W sytuacji gdy rodzic jest sprawcą przemocy, wówczas kartę wypełnia się w obecności najbliższej 

pełnoletniej osoby dziecka. 

• Po wypełnieniu formularza Niebieska Karta – A osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

ofiarą przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz Niebieska Karta – B. 

• Jeśli przemoc w rodzinie dotyczy niepełnoletniego ucznia, formularz Niebieska Karta – B przekazuje 

się rodzicowi, opiekunowi prawnemu. 

• wypełniony formularz Niebieska Karta – A szkoła przekazu je przewodniczącemu zespołu 

interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w terminie nie później niż 7 

dni od wszczęcia procedury. 

 

Wskazówki dotyczące rozmowy z dzieckiem 

1. Rozmowa powinna odbywać się w przyjaznych warunkach (miejsce zapewniające dyskrecję i 

spokój, możliwość poświęcenia odpowiedniej ilości czasu – brak pośpiechu). 

2. Rozmowa powinna odbywać się bez narzucania tempa przekazywania informacji. Prowadzący 

rozmowę powinien wykazać się cierpliwością i nie poganiać dziecka. 

3. Zadaniem prowadzącego jest sporządzenie dokumentacji; ta czynność nie powinna zakłócać 

przebiegu rozmowy. 

4. Podczas rozmowy należy ocenić stopień zagrożenia bezpieczeństwa dziecka i ustalić, kto z rodziny 

może zapewnić mu bezpieczeństwo. 

5. Zaczynając rozmowę, warto się przedstawić i powiedzieć parę słów na swój temat. Nie należy 

zaczynać od tematu związanego z przemocą, chyba że jest to inicjatywa ucznia. 



6. Prowadzący rozmowę powinien umiejętnie zarządzać emocjami. Ujawnienie przemocy to niełatwa 

sytuacja, dlatego zadaniem prowadzącego będzie opanowanie emocji i wsparcie ucznia. 

7. Jednym z podstawowych obowiązków prowadzącego rozmowę jest dołożenie wszelkich starań, by 

dziecko poczuło się zrozumiane, wysłuchane i miało nadzieję, że udzielona zostanie mu stosowna 

pomoc. Empatyczna postawa to warunek prowadzenia tego typu rozmów. 

8. Nie należy poprawiać ucznia, zwracać mu uwagi, nawet jeśli w jego komunikatach pojawią się 

wulgarne zwroty czy inne niedopuszczalne w normalnych warunkach formy. 

9. W sytuacji gdy podczas rozmowy ujawnione zostaną fakty świadczące o tym, że zdrowie lub życie 

dziecka jest zagrożone, prowadzący rozmowę zobowiązany jest zadbać o to, aby uczeń spędził 

najbliższy czas w świetlicy albo pod opieką nauczyciela. W tym czasie prowadzący zwołuje pilne 

spotkanie z dyrekcją, by ustalić dalszą procedurę działania. 

 

Zadania pracowników szkoły 

Dyrektor szkoły: 

1. Jako organ reprezentujący szkołę ma prawo wystąpić do sądu rodzinnego, prokuratury, ośrodka 

pomocy społecznej z zawiadomieniem o zagrożeniu dziecka krzywdzeniem. Ma również prawo złożyć 

zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia 

przemocy wobec dziecka ze strony rodziców. 

2. Ma obowiązek sprawować opiekę nad uczniami oraz stwarzać warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i profilaktyczne. 

3. Kontroluje wypełnianie przez dzieci zamieszkujące w danym rejonie obowiązku szkolnego. 

4. Rozpoznaje występowanie zaniedbań wobec dzieci oraz zapobiega im przez kontrolowanie 

wykonywania obowiązków rodzicielskich, w tym zgłoszenia dziecka do szkoły oraz zapewnienia mu 

regularnego uczęszczania na zajęcia. 

5. Wykonuje zadania, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

podczas zajęć, co kształtują szkolne zasady i normy postępowania. 

6. Zapewnia nauczycielom właściwą pomoc w realizacji powierzonych zadań, a także w doskonaleniu 

zawodowym. Ma także wpływa na klimat organizacyjny szkoły. 

7. Organizuje pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji, na przykład poprzez 

umożliwienie im bezpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, bądź wnioskuje o pomoc 

materialną o charakterze socjalnym. 

8. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wpływa na sposób, w jaki jest ona udzielana. 

9. Odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania 

działalności wychowawczej i opiekuńczej. Ma także wgląd do dokumentacji ucznia, w tym rejestru 

dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą. 



10. Dyrektor, jako funkcjonariusz publiczny, w przypadku niedopełnienia obowiązków z zakresu 

udzielenia pomocy dziecku krzywdzonemu ponosi odpowiedzialność karną. 

 

Pedagog szkolny – w sytuacji podejrzenia przemocy wobec 

dziecka: 

1. Zobowiązany jest do udzielenia bezpośredniej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 

dziecka. W zakres tego wchodzi również udzielenie pierwszej pomocy  przedmedycznej w przypadku, 

gdy na terenie szkoły nie przebywa pielęgniarka. 

2. W przypadku gdy nie ma zgody rodziców na poddanie dziecka ba daniu lekarskiemu lub jeżeli taka 

zgoda nie jest możliwa do uzyskania natychmiast, pedagog szkolny ma prawo wysłać faksem wniosek 

do sądu rejonowego o zgodę na poddanie dziecka takiemu badaniu. 

 3. W ramach działań diagnostycznych pedagog szkolny zbiera informacje o dziecku, mając na uwadze 

w szczególności czynniki ryzyka oraz dane świadczące o przemocy lub ją wykluczające (np. 

uzależnienie od alkoholu w rodzinie). Dane te mogą zostać pozyskane od 

innych pracowników szkoły, dziecka, rodziców dziecka. 

5. Wykonuje zadania, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

podczas zajęć, co kształtują szkolne zasady i normy postępowania. 

6. Zapewnia nauczycielom właściwą pomoc w realizacji powierzonych zadań, a także w doskonaleniu 

zawodowym. Ma także wpływ na klimat organizacyjny szkoły. 

7. Organizuje pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji, na przykład poprzez 

umożliwienie im bezpłatnego korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, bądź wnioskuje o pomoc 

materialną o charakterze socjalnym. 

8. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wpływa na sposób, w jaki jest ona udzielana. 

9. Odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania 

działalności wychowawczej i opiekuńczej. Ma także wgląd do dokumentacji ucznia, w tym rejestru 

dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą. 

10. Dyrektor, jako funkcjonariusz publiczny, w przypadku niedopełnienia obowiązków z zakresu 

udzielenia pomocy dziecku krzywdzonemu ponosi odpowiedzialność karną. 

 

Pedagog szkolny – w sytuacji podejrzenia przemocy wobec 

dziecka: 

1. Zobowiązany jest do udzielenia bezpośredniej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 

dziecka. W zakres tego wchodzi również udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku, 

gdy na terenie szkoły nie przebywa pielęgniarka. 



2. W przypadku gdy nie ma zgody rodziców na poddanie dziecka badaniu lekarskiemu lub jeżeli taka 

zgoda nie jest możliwa do uzyskania natychmiast, pedagog szkolny ma prawo wysłać faksem wniosek 

do sądu rejonowego o zgodę na poddanie dziecka takiemu badaniu. 

3. W ramach działań diagnostycznych pedagog szkolny zbiera informacje o dziecku, mając na uwadze 

w szczególności czynniki ryzyka oraz dane świadczące o przemocy lub ją wykluczające (np. 

uzależnienie od alkoholu w rodzinie). Dane te mogą zostać pozyskane od innych pracowników szkoły, 

dziecka, rodziców dziecka. 

4.. Wykonuje zadania, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

podczas zajęć, co kształtują szkolne zasady i normy postępowania. 

5. Zapewnia nauczycielom właściwą pomoc w realizacji powierzonych zadań, a także w doskonaleniu 

zawodowym. Ma także wpływ na klimat organizacyjny szkoły. 

6. Organizuje pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji, na przykład poprzez 

umożliwienie im bezpłatnego korzy stania z posiłków w stołówce szkolnej, bądź wnioskuje o pomoc 

materialną o charakterze socjalnym. 

7. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wpływa na sposób, w jaki jest ona udzielana. 

8. Odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania 

działalności wychowawczej i opiekuńczej. Ma także wgląd do dokumentacji ucznia, w tym rejestru 

dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą. 

9. Dyrektor, jako funkcjonariusz publiczny, w przypadku niedopełnienia obowiązków z zakresu 

udzielenia pomocy dziecku krzywdzonemu ponosi odpowiedzialność karną. 

 

Pedagog s/psycholog zkolny – w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka: 

1. Zobowiązany jest do udzielenia bezpośredniej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 

dziecka. W zakres tego wchodzi również udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku, 

gdy na terenie szkoły nie przebywa pielęgniarka. 

2. W przypadku gdy nie ma zgody rodziców na poddanie dziecka badaniu lekarskiemu lub jeżeli taka 

zgoda nie jest możliwa do uzyskania natychmiast, pedagog szkolny ma prawo wysłać faksem wniosek 

do sądu rejonowego o zgodę na poddanie dziecka takiemu badaniu. 

3. W ramach działań diagnostycznych pedagog szkolny zbiera informacje o dziecku, mając na uwadze 

w szczególności czynniki ryzyka oraz dane świadczące o przemocy lub ją wykluczające (np. 

uzależnienie od alkoholu w rodzinie). Dane te mogą zostać pozyskane od innych pracowników szkoły, 

dziecka, rodziców dziecka. 

4. Zobowiązany jest do udzielenia dziecku wsparcia na wszystkich etapach pomocy. 

 

Pielęgniarka szkolna – w sytuacji gdy podejrzewa, że dziecko jest krzywdzone: 



1. W sytuacji gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, pielęgniarka szkolna ma obowiązek 

udzielić mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zorganizować fachową pomoc. 

2. Jeśli pielęgniarka zauważy na ciele dziecka ślady wskazujące na możliwość występowania 

przemocy fizycznej, ma obowiązek opisać to w karcie zdrowia dziecka. Dokumentacja taka, ze 

szczegółowym wskazaniem miejsc występowania śladów, ich wielkości i innych szczegółów, może 

zostać przekazana do sądu lub prokuratury. 

3. Pielęgniarka szkolna ma obowiązek skontaktować się z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcą 

dziecka w celu zgłoszenia informacji dotyczących swoich podejrzeń czy obserwacji. 

4. Pielęgniarka ma również prawo skontaktować się z rodzicami dziecka w przypadku, gdy stwierdzi 

u dziecka zaniedbania zdrowotne i higieniczne.  

 

Nauczyciel przedmiotu, nauczyciel świetlicy, logopeda, reedukator, doradca zawodowy, pracownik 

biblioteki, osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, instruktorzy – w sytuacji gdy podejrzewają, że 

dziecko jest krzywdzone: 

 

1. Mają obowiązek skontaktować się z wychowawcą dziecka i pedagogiem szkolnym oraz przekazać 

informację o swoich podejrzeniach i obserwacjach. 

2. Osoby te biorą udział w monitorowaniu sytuacji dziecka oraz – jeśli istnieje taka potrzeba – w 

opracowaniu wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą planu udzielenia pomocy dziecku. 

Pracownik ochrony czy inna osoba z obsługi lub administracji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia 

dziecka ma obowiązek skontaktować się z wychowawcą dziecka i pedagogiem szkolnym oraz 

przekazać informację o swoich podejrzeniach i obserwacjach. 

 

PROCEDURA REAGOWANIA W PRZYPADKU BEZPRAWNEGO UŻYCIA CUDZEGO 

WIZERUNKU W SIECI ORAZ ŁAMANIA PRAWA AUTORSKIEGO 

 

Uczniowie bardzo często udostępniają zarówno swoje zdjęcia, jak i zdjęcia kolegów w mediach 

społecznościowych bez uzyskania ich zgody, w myśl zasady, że skoro kolega nie pyta, czy może 

udostępnić moje zdjęcie, to ja również nie będę o to pytał. Problem może pojawić się w sytuacji 

upublicznienia zdjęcia/filmu ukazującego kolegę lub koleżankę w sposób prześmiewczy i poniżający. 

Należy pamiętać, że opublikowanie czyjegoś zdjęcia bez zgody tej osoby może skutkować 

odpowiedzialnością cywilną i karną osoby, która takiej publikacji się dopuściła. Dlatego należy 

pamiętać o wcześniejszym uzyskaniu zgody osoby, której wizerunek ma zostać opublikowany. 

1. Przyjęcie zgłoszenia i ustalenie okoliczności zdarzenia 

Należy zebrać informacje przede wszystkim o: 



• osobie dokonującej zgłoszenia – czy jest do tego uprawniona, tj. czy to jej wizerunek lub wizerunek 

osoby, która jest pod jej władzą rodzicielską, został naruszony bezprawnym działaniem, 

• okolicznościach zdarzenia, 

• możliwych dowodach, np. zrzut ekranu dokumentujący bezprawne użycie wizerunku. 

2. Identyfikacja sprawcy/sprawców 

Dochodzenie naruszeń dóbr osobistych, w tym wizerunku, jest co do zasady działaniem 

podejmowanym z inicjatywy samego uprawnionego przed sądami. Natomiast w przypadku naruszeń 

stanowiących przestępstwo dodatkowo mogą być zaangażowane organy ścigania. 

3. Działania wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/spoza szkoły 

• Decyzja o dalszych krokach prawnych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, w tym wizerunku, 

należy do osoby, której wizerunek został bezprawnie użyty w internecie. 

• Szkoła, oprócz realizacji zapisów podstawy programowej związanych z prawem autorskim, może na 

lekcjach wychowawczych proponować aktywności, których celem będzie wprowadzenie uczniów w 

tematykę związaną z bezpiecznym i przemyślanym udostępnianiem wizerunku w internecie, w tym 

przede wszystkim w mediach społecznościowych. Działania prewencyjne mogą zapobiec podobnym 

zdarzeniom w przyszłości. 

• Decyzja o dalszych krokach prawnych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, w tym wizerunku, 

należy do uprawnionego. Szkoła może zaangażować się w spór, jeśli dotyczy to sytuacji,w której 

bezprawnego użycia wizerunku dopuścił się uczeń wobec drugiego ucznia, np. w charakterze 

mediatora pomiędzy stronami w celu uniknięcia procesu sądowego. 

4. Działania wobec ofiar zdarzenia 

Ofiarę zdarzenia, w szczególności jeśli wizerunek został bezprawnie użyty w sposób prześmiewczy i 

poniżający, należy objąć opieką psychologa lub pedagoga szkolnego. 

5. Działania wobec świadków 

W przypadku gdy więcej osób wiedziało o bezprawnym użyciu wizerunku w sposób prześmiewczy 

lub poniżający, należy przeprowdzić z nimi rozmowy wychowawcze mające na celu uzmysłowienie 

im problemu i ukształtowanie w nich postawy sprzeciwu wobec podobnych działań. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZEZ SZKOŁY W PRZYPADKU UJAWNIENIA 

ZDARZEŃ O CHARAKTERZE CYBERPRZEMOCY 

 

Informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc, może pochodzić z różnych źródeł. Osobą 

zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inni uczniowie – 

świadkowie zdarzenia, nauczyciele. Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek cyberprzemocy, 

procedura interwencyjna powinna obejmować: 

• udzielenie wsparcia ofierze przemocy, 



• zabezpieczenie dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia, 

• wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz praca nad zmianą postawy ucznia. 

1. Działania wobec zdarzenia 

Pozyskanie informacji i przyjęcie zgłoszenia 

• Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację 

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

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

i zaplanować dalsze postępowanie. 

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

• Warto zadbać o udział nauczyciela informatyki w procedurze interwencyjnej, szczególnie na etapie 

zabezpieczania dowodów i ustalania tożsamości sprawcy cyberprzemocy. 

• Ze względu na potencjalne bardzo negatywne skutki cyberprzemocy dla ofiary, należy dążyć do jak 

najszybszego przerwania aktu. Zebranie i zabezpieczenie dowodów 

• Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy 

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

(nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony WWW, na 

której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. 

• Takie zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie 

sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się 

zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny, rodzice, a wreszcie 

policja, jeśli doszło do złamania prawa. 

• Na etapie zabezpieczania dowodów cyberprzemocy i identyfikacji sprawcy warto korzystać z 

pomocy nauczyciela informatyki. Jak zarejestrować dowody cyberprzemocy? 

• Zachowywanie wiadomości. 

W przypadku przemocy przy użyciu telefonu komórkowego ważne jest, by nie usuwać SMS-ów, 

MMS-ów, historii połączeń, które wskazują na jej wystąpienie. W przypadku przemocy w internecie 

również, jeśli to możliwe, warto zachować treści, które na nią wskazują. W niektórych sytuacjach, gdy 

krzywdzące kogoś treści są opublikowane w miejscu widocznym dla wielu osób (np. komentarze pod 

zdjęciami w serwisie społecznościowym, wpisy na forum klasowym), konieczne jest ich usunięcie. 

Wówczas przed usunięciem tych treści należy je zabezpieczyć. 

• Wykonanie screenów (zrzut całego ekranu). 

Dobrym sposobem na zabezpieczenie dowodów jest wykonanie tzw. screena. Screen jest czymś w 

rodzaju zdjęcia tego, co aktualnie widać na monitorze komputera. Aby go wykonać, należy nacisnąć 

klawisz Print Screen (pozornie nic się nie dzieje) a następnie otworzyć dokument typu Word lub Paint 

i wybrać opcję: wklej. Dokument ze screenami należy zapisać na dysku komputera. 

• Archiwizowanie treści rozmów. 



Korzystając z komunikatorów i czatów, warto uruchomić autoarchiwizację – opcję automatycznego 

zapisywania wszystkich prowadzonych przez użytkownika rozmów. Umożliwia ona śledzenie historii 

poszczególnych kontaktów, a także prosty i szybki dostęp do określonych zapisów. 

Jeśli dany komunikator lub czat nie ma funkcji archiwizacji wiadomości, warto wówczas kopiować 

treści rozmów i zapisywać je w dowolnym edytorze tekstu. 

• Wykonanie zrzutu animacji ekranu. 

Innym sposobem na dokumentowanie tego, co dzieje się w internecie, jest korzystanie z programów 

do tzw. zrzutów z ekranu. Przy pomocy tego typu oprogramowania można dokonywać zapisu obrazu 

widocznego na monitorze. Zapis ten przypomina ostatecznie film przedstawiający wszystkie 

wykonywane czynności (prowadzone rozmowy, przeglądane strony itd.(. Warto upewnić się, że 

oprogramowanie, z którego korzystamy, jest legalne. 

• Wydruk. 

Dowodem przemocy w sieci może być również wydruk witryny internetowej, na której opublikowane 

są określone treści. Przy wykonywaniu wydruków należy zwrócić uwagę na to, by obejmowały one 

całe okno witryny – łącznie z paskiem tytułowym i znajdującym się na nim adresem strony. Wydruki 

stron warto opisać, podając dokładną godzinę ich wykonania. 

• Zapis rozmów. 

Aby zabezpieczyć treści prowadzonych przy użyciu internetu rozmów lub innych dowodów w formie 

tekstu, można skopiować je z danego miejsca w internecie i zapisać w dowolnym edytorze, np. w 

Wordzie. W tej postaci zapisany plik należy zachować na dysku komputera. Korzystając z tej formy 

zachowywania dowodów, należy pamiętać, by w kopiowanym 

tekście nie dokonywać żadnych zmian. Ważne jest, by dokumentowany tekst był kompletny i zawierał 

wszystkie wypowiedzi, np.rozmowy na czacie. W przypadku tego typu zabezpieczania dowodów 

należy skopiować i zachować link do strony, na której treści te się znalazły. 

Identyfikacja sprawcy/sprawców 

Identyfikacja sprawcy cyberprzemocy jest niezwykle istotna i warunkuje dalsze postępowanie 

placówki. 

• Wielu sprawców cyberprzemocy posługuje się „skradzioną tożsamością”, wykorzystując telefony 

innych uczniów, profile w serwisach społecznościowych, ich konta pocztowe itp. do wysyłania 

wiadomości bądź zamieszczania krzywdzących materiałów. Trudności z wykryciem „cyberagresora” 

mogą pojawić się również w sytuacji, gdy materiał przesyłany jest między telefonami komórkowymi 

drogą bezprzewodową lub wiadomości tekstowe na 

telefon wysyłane są z bramki internetowej. 

• Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków identyfikacja agresora nie jest zbyt trudna. Ofiary 

cyberprzemocy często ptrafią wskazać sprawcę, którym najczęściej okazuje się kolega ze szkoły, bądź 

przynajmniej mają przypuszczenie, kto może nim być. 



• Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia 

z sieci kompromitujących lubkrzywdzących materiałów. 

• W przypadku gdy zostało złamane prawo, a tożsamości spraw cy nie udało się ustalić, należy 

bezwzględnie skontaktować się  z policją. 

Co może pomóc w identyfikacji sprawcy? 

• Świadkowie. Inni uczniowie odwiedzający „obraźliwe” strony mogą posiadać informacje na temat 

ich autora, mogą też zidentyfikować numer telefonu komórkowego sprawcy, jeśli nie jest on 

zastrzeżony. 

• Kontakt z dostawcą usługi internetowej. Może on nie tylko za blokować konto agresora lub usunąć 

szkodliwe treści, ale tak że podać dane sprawcy cyberprzemocy. Dane takie nie mogą być jednak 

udostępniane osobom prywatnym. Aby je pozyskać, konieczny jest kontakt z policją. 

• Kontakt z operatorem sieci komórkowej w przypadku, gdy numer telefonu sprawcy jest zastrzeżony. 

Może on podjąć kroki w kierunku ustalenia sprawcy, jeśli otrzyma dane o dacie i godzinie rozmowy. 

Również w tym przypadku operator może udostępnić te dane tylko policji. 

2. Działania wobec uczestników zdarzenia 

Działania wobec ofiary cyberprzemocy 

• Wsparcie psychiczne. Podobnie jak w przypadku innych form przemocy, ofiara cyberprzemocy 

potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony dorosłych. Musi także wiedzieć, że szkoła 

podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. 

Podczas rozmowy z uczniem – ofiarą cyberprzemocy: 

– zapewnij go, że dobrze zrobił, mówiąc ci o tym, co się stało, 

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

– powiedz mu, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec 

niego, 

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

uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne, 

– bądź uważny na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie, skrępowanie, wstyd, lęk, 

przerażenie, smutek, poczucie winy. 

• Porada. Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy powinien otrzymać poradę, jak ma się zachować, aby 

zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania. 

Poradź uczniowi, aby: 

– nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą, nie odpowiadał na maile, 

telefony itp., 

– nie kasował dowodów: e-maili, SMS-ów, MMS-ów, zdjęć, filmów i przedstawił je tobie lub innej 

osobie dorosłej, 



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

numeru telefonu komórkowego itp., 

– jeśli korzysta z komunikatora, by ustawił go tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł się z nim 

połączyć. 

• Monitoring. Po zakończeniu interwencji warto monitorować sytuację ucznia, sprawdzając, czy nie 

są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy powinni być poinformowani o problemie i otrzymać 

wsparcie i pomoc ze strony szkoły. W rozmowie z nimi pedagog lub wychowawca przed stawiają 

kroki, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

poszkodowanemu uczniowi, a także, jeśli to wskazane, proponują rodzicom i dziecku pomoc 

specjalisty (psychologa, pedagoga). 

Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie Profesjonalną opieką należy otoczyć także świadków 

zdarzenia uczestniczących w ustalaniu przebiegu zajścia. Osoby podejmujące 

działania interwencyjne muszą mieć świadomość skutków, jakie działania te niosą nie tylko dla ofiar, 

ale i świadków zdarzeń. 

• Ważne jest, by w wyniku interwencji nie narazić ich na zemstę i groźby ze strony sprawcy. Osoba, 

której uczeń zaufał, informując o jakimkolwiek akcie przemocy, a więc także cyberprzemocy, ma 

obowiązek postępować tak, by swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego 

problem. 

• Postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę dyskrecji i poufnego postępowania. 

Występowaniu w roli świadka często towarzyszą dramatyczne przeżycia – uczniowie boją się, że sami 

również mogą stać się obiektem prześladowań,obawiają się etykiety „donosiciela”. Pedagog powinien 

wzbudzić swoim zachowaniem zaufanie i poczucie bezpieczeństwa u takiego ucznia oraz wykazać dla 

niego zrozumienie i empatię. 

• Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą, jako metody wyjaśniania sprawy, czy 

ostentacyjne wywoływanie go z lekcji celem złożenia zeznań, ze względu na bezpieczeństwo i 

nienarażanie go na odwet ze strony agresora. Niezadbanie o tego rodzaju podstawowe zasady 

bezpieczeństwa może sprawić, że następnym razem uczeń nie podejmie działań na rzecz obrony 

słabszych i pokrzywdzonych i nie zgłosi zagrażającego 

zdarzenia. 

Jak zachować się wobec świadka zgłaszającego cyberprzemoc? 

• Powiedz, że dobrze zrobił, zgłaszając fakt przemocy. 

• Powiedz, że wymagało to od niego wiele odwagi. 

• Zapewnij o swojej dyskrecji. 

• Nie ujawniaj jego danych, jeśli nie jest to konieczne (np. gdy sprawa została zgłoszona na policję). 

• Pod żadnym pozorem nie konfrontuj go ze sprawcą. 



• Zadbaj o jego bezpieczeństwo, nie upubliczniając jego udziału w sprawie. 

Działania wobec sprawcy cyberprzemocy 

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog/psycholog  szkolnyi 

powinien podjąć dalsze działania. 

• Rozmowa z uczniem sprawcą przemocy o jego zachowaniu: 

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

przyczynami i poszukanierozwiązania sytuacji konfliktowej; 

– sprawca powinien otrzymać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych 

form przemocy; 

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

regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane; 

– sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego 

działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów; 

– ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary 

cyberprzemocy; 

– jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, 

zaczynając od lidera grupy; 

– nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 

• Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka: 

– rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem 

dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach 

dyscyplinarnych wobec ich dziecka. 

• Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną: 

– praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu konsekwencji 

swojego zachowania, zmiany postawy i postępowania ucznia, w tym sposobu korzystania z nowych 

technologii; 

– jeśli szkoła ma odpowiednie warunki, pomoc psychologiczna może być udzielona sprawcy na terenie 

szkoły; 

– w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) 

skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

3. Sporządzenie dokumentacji z zajścia 

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

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

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

• Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę 

po jej sporządzeniu. 



• Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji 

pedagogicznej (wydruki, opis itp. 

4. Obowiązki szkoły w zakresie współpracy z policją i sądem rodzinnym 

Cyberprzemoc może wypełniać znamiona różnych przestępstw, ale są one ścigane na wniosek 

pokrzywdzonego. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni zdecydują się na zgłoszenie sprawy 

do policji, szkoła może służyć wsparciem, np. kontaktując rodziców 

z odpowiednią jednostką. 

– jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, 

zaczynając od lidera grupy; 

– nie należy konfrontować sprawcy i ofiary cyberprzemocy. 

• Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka: 

– rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem 

dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach 

dyscyplinarnych wobec ich dziecka. 

• Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną: 

– praca ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku pomocy uczniowi w zrozumieniu konsekwencji 

swojego zachowania, zmiany postawy i postępowania ucznia, w tym sposobu korzystania z nowych 

technologii; 

– jeśli szkoła ma odpowiednie warunki, pomoc psychologiczna może być udzielona sprawcy na terenie 

szkoły; 

– w uzasadnionym przypadku można w toku interwencji zaproponować uczniowi (za zgodą rodziców) 

skierowanie do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. 

 

3. Sporządzenie dokumentacji z zajścia 

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

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

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

• Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę 

po jej sporządzeniu. 

• Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji 

pedagogicznej (wydruki, opis itp.) 

4. Obowiązki szkoły w zakresie współpracy z policją i sądem rodzinnym 

Cyberprzemoc może wypełniać znamiona różnych przestępstw, ale są one ścigane na wniosek 

pokrzywdzonego. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni zdecydują się na zgłoszenie sprawy 

do policji, szkoła może służyć wsparciem, np. kontaktując rodziców 

z odpowiednią jednostką. 



DOKUMENTACJA PROCEDURY INTERWENCYJNEJ 

Data: ……………………………… 

1. Sposób zgłoszenia: 

❏ pośredni 

❏ bezpośredni 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

(możliwość szczegółowego opisu) 

2. Data przyjęcia zgłoszenia: ……………………………………………… 

3. Osoby uczestniczące: 

……………………………………………………………………………… 

4. Opis przebiegu zdarzenia: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5. Zabezpieczone dowody: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6. Zastosowane środki wychowawcze, dyscyplinarne, rekomendacje: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

7. Plan monitoringu zdarzenia: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Załączniki 

Przykładowe załączniki: 

1. Notatki z rozmów z uczestnikami zdarzenia. 

2. Zrzuty ekranu z dn. … 

3. Treść korespondencji SMS/e-mail. 

4. Kopia wniosków/zgłoszeń do sądu rodzinnego/policji. 

Opracowanie dokumentacji – zespół w składzie: 

………………………………………………………… 

 

 

 



PROCEDURA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY WŚRÓD 

UCZNIÓW W PRZYPADKU DOSTĘPU DO TREŚCI SZKODLIWYCH, 

NIEPOŻĄDANYCH, NIELEGALNYCH 

 

1. Ujawnienie przypadku pojawienia się szkodliwych treści w szkole. informacja o kontakcie uczniów 

ze szkodliwymi treściami może dotrzeć do nauczyciela/pedagoga z różnych źródeł: od samych 

uczniów, ich rodziców lub innych nauczycieli. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia. 

3. Poinformowanie o fakcie rozpowszechniania szkodliwych treści wychowawcy klasy, 

pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora. 

4. Zabezpieczenie dowodów. Zebranie informacji na temat szkodliwych treści, miejsca ich 

wystąpienia oraz ewentualnych sprawców. Wydrukowanie i zapisanie w formie zrzutów ekranu 

wszystkich dowodów rozpowszechniania niewskazanych obrazów w sieci; za 

chowanie SMS-ów. Jeśli treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone lub niezgodne 

z regulaminem danej strony – kontakt z administratorem strony. 

5. Ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy zdarzenia (osoby, która rozpowszechniała 

szkodliwe treści), ustalenie, kim są świadkowie zdarzenia. 

6. Klasyfikacja szkodliwych treści: pornograficzne, promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, 

przemoc, promujące zachowania antyspołeczne lub autodestrukcyjne, psychomanipulacja. 

7. Współpraca z pracownikiem/nauczycielem zarządzającym dostępem do sieci w szkole. Pomoc w 

zabezpieczeniu dowodów, konfiguracji zabezpieczeń sieci szkolnej blokujących dostęp do 

szkodliwych materiałów. 

8. Diagnoza potrzeb i działania wobec uczniów zaangażowanych w rozpowszechnianie szkodliwych 

treści (edukacja, warsztaty z grupą/klasą lub rozmowa na temat treści, jeżeli np. mają negatywny 

wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i są np. psychomanipulacją). 

9. Zdecydowany komunikat ze strony szkoły, że takie materiały nie są w szkole akceptowane. 

10. Działania wobec sprawcy i osób uczestniczących. Ustalenie okoliczności zdarzenia,  

rozmowa/spotkanie uczniów z nauczycielem/pedagogiem na temat przesyłanych treści (jakie emocje 

budzi prezentowany materiał, do jakich działań ich zachęca i jak wpływa na wyobrażenia na temat 

otaczającego świata), omówienie konsekwencji zdarzenia dla osób mających kontakt ze szkodliwy mi 

treściami, w tym też konsekwencji wynikających ze złamania regulaminu szkoły. 

11. Rozmowa z uczestnikami zdarzenia (z każdym osobno). Jeżeli szkodliwe treści rozpowszechnia 

grupa uczniów, działania interwencyjne warto zacząć od lidera grupy. 

12. Powiadomienie rodziców uczniów o wydarzeniu i zapoznanie, w miarę możliwości, z materiałem 

dowodowym. Poinformowanie rodziców o działaniach podjętych przez szkołę wobec ucznia i podjęcie 

współpracy z rodzicami w celu rozwiązania problemu. 



13. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestnikom zdarzenia. 

14. Wsparcie informacyjne dotyczące możliwych działań wobec szkodliwych treści, informacja 

dotycząca formy ich zgłaszania do Dyżurnet.pl (punkt kontaktowy zajmujący się zwalczaniem 

nielegalnych treści w internecie), zabezpieczania dowodów. 

15. Podjęcie interwencji prawnej. Interwencja prawna przeprowadzana przez szkołę jest możliwa w 

przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania: 

• pornografii z udziałem małoletniego – art. 202 § 3 k.k., 

• treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących 

do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych – art. 256 i art. 

257 k.k.15. Inne formy interwencji: 

• kontakt z administratorem/moderatorem w sytuacji, gdy treści są nielegalne, nieodpowiednio 

zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej strony. 

16. Dokumentacja zgłoszenia. 

 

PRZEMOC SEKSUALNA, RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE PROCEDURA 

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZPOWSZECHNIANIA PRZEZ UCZNIA 

PORNOGRAFII W SZKOLE 

 

1. W przypadku powzięcia przez nauczyciela/rodzica lub inną osobę informacji o rozpowszechnianiu 

przez ucznia pornografii w interecie, w szkole należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz 

administratora sieci o zaistniałym zdarzeniu. 

2. W przypadku gdy uczeń przekazuje informację o osobach, które pokazywały materiały 

pornograficzne, konieczne jest zapewnienie mu anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych 

konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego 

ucznia przez sprawców zdarzenia. 

3. Dyrektor szkoły powinien przekazać informację o stwierdzonym zagrożeniu pracownikom szkoły. 

4. Wychowawca klasy i pedagog szkolny powinien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w 

celu wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą upublicznianie materiałów o charakterze 

pornograficznym oraz wskazania możliwych konsekwencji tego typu działań. 

5. Dyrektor wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, który rozpowszechniał materiały 

pornograficzne. 

6. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi 

opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia. 

7. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy. 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA PROBLEMU 

SEKSTINGU W SZKOLE 

 

Seksting – to przesyłanie wiadomości drogą elektroniczną w formie wiadomości MMS lub 

z wykorzystaniem różnych aplikacji i komunikatorów albo publikowanie np. na portalach 

(społecznościowych) prywatnych treści, głównie zdjęć lub filmów o kontekście seksualnym, 

erotycznym. 

 

1. Pozyskanie informacji i przyjęcie zgłoszenia W przypadku sekstingu osobą zgłaszającą problem 

może być rodzic/opiekun prawny lub zaniepokojony rówieśnik ofiary. Czasami 

informacja dociera do szkoły bezpośrednio od ucznia lub z grona bliskich znajomych dziecka. W 

rzadkich wypadkach nauczyciele i inni pracownicy szkoły sami identyfikują takie zdarzenia w sieci. 

Ze względu na możliwe konsekwencje incydentu (rozpowszechnienie w internecie materiałów 

erotycznych prezentujących dziecko), ale biorąc pod uwagę delikatny charakter sprawy, należy działać 

sprawnie i z zachowaniem dyskrecji. Zjawisko sekstingu może przyjmować różne formy i w 

zależności od tego – różny zasięg i następstwa. Procedura interwencyjna będzie wyglądała nieco 

inaczej w każdym przypadku. 

 

Przypadek 1. Wymiana materiałów o charakterze seksualnym następuje tylko w ramach związku 

między dwojgiem rówieśników. Materiały nie uległy rozprzestrzenieniu dalej. 

 

Przypadek 2. Materiały o charakterze seksualnym zostały rozesłane większej liczbie osób, jednak nie 

dochodzi do cyberprzemocy na tym tle. Młodzież traktuje materiał jako formę wyrażenia siebie. 

 

Przypadek 3. Materiały zostały rozesłane większej liczbie osób (bez względu na intencje) i na tym tle 

dochodzi do cyberprzemocy. 

 

2. Identyfikacja sprawcy/sprawców 

• Identyfikacja sprawcy będzie możliwa przede wszystkim dzięki zabezpieczeniu dowodów: 

przesyłanych zdjęć czy zrzutów ekranów portali, w których opublikowano zdjęcie(-a). 

• W niektórych przypadkach seksting może nosić znamiona przestępstwa związanego z produkcją oraz 

rozpowszechnianiem materiałów pornograficznych z udziałem osoby małoletniej (poniżej 18. roku 

życia) – art. 202 §§ 3 i 4 k.k., dlatego skrupulatność i wiarygodność dokumentacji ma duże znaczenie. 

Należy przy tym przestrzegać zasad dyskrecji, szczególnie w środowisku rówieśniczym ofiary. 



• W zależności od formy incydentu sekstingu, jego zasięgu i następstw, identyfikacja sprawcy będzie 

miała charakter indywidualny. Identyfikacja sprawcy będzie miała większe znaczenie w przypadku 

sytuacji naruszenia prawa. 

3. Działania wobec ofiar zdarzenia 

• W razie upublicznienia przypadku sekstingu w środowisku rówieśni czym pierwszą reakcją szkoły i 

rodziców, oprócz dokumentacji dowodów, winno być otoczenie opieką psychologiczno-pedagogiczną 

ofiary oraz zaproponowanie odpowiednich działań wychowawczych. 

• Rozmowa na temat identyfikacji potencjalnego sprawcy powinna być realizowana z uwzględnieniem 

komfortu psychicznego dziecka – ofiary sekstingu, z jego poszanowaniem. 

4. Działania wobec świadków 

Jeśli przypadek sekstingu zostanie upowszechniony w środowisku rówieśniczym, np. poprzez media 

społecznościowe czy MMS, wśród uczniów tej samej szkoły, klasy lub publikację na portalu 

społecznościowym, należy podjąć działania wychowawcze uświadamiające negatywne aspekty 

moralne sekstingu oraz narażanie się osób, które go stosują, na dotkliwe kary. 

5. Działania wobec sprawców zdarzenia ze szkoły/spoza szkoły Zidentyfikowani małoletni sprawcy 

sekstingu winni zostać wezwani do dyrekcji szkoły, gdzie zostaną im przedstawione dowody ich 

aktywności. Niezależnie od zakresu negatywnych zachowań i działań, wszyscy sprawcy powinni 

otrzymać wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Konieczne są także rozmowy ze sprawcami w 

obecności ich rodziców zaproszonych do szkoły. 

• Przypadek 1. 

Dalsze działania, poza zapewnieniem wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej, nie są 

konieczne, jednak istotne jest pouczenie uczestników zdarzenia, że dalsze rozpowszechnianie 

materiałów może być nielegalne i będzie miało inne konsekwencje. 

 

• Przypadek 2. 

Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne, w takim wypadku na 

dyrektorze placówkiciąży obowiązek zgłoszenia incydentu na policję. Rozpowszechnianie materiałów 

pornograficznych z udziałem nieletnich jest przestępstwem ściganym z urzędu, dlatego też dyrektor 

placówki jest zobowiązany do zgłoszenia incydentu na policję. Wszelkie 

działania wobec osób uczestniczących w incydencie powinny być podejmowane w porozumieniu z 

ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

• Przypadek 3. 

Niektóre z tego typu materiałów mogą zostać uznane za pornograficzne (patrz: przypadek 2). W 

sytuacji zaistnienia znamion cyberprzemocy należy dodatkowo zastosować procedurę 

dotyczącą cyberprzemocy. 

6. Dokumentacja i monitoring pointerwencyjny 



• Dokumentacja dotycząca sekstingu powinna zawierać takie elementy, jak: opis przebiegu zdarzenia, 

osoby uczestniczące w zdarzeniu, zabezpieczone dowody, zastosowane środki wychowawcze i 

dyscyplinarne, plan monitoringu zdarzenia oraz notatki służbowe członków zespołu. 

• Rekomenduje się prowadzenie dokumentacji z poszanowaniem prywatności uczestników oraz z 

zapewnieniem poufności przechowywanych i przetwarzanych danych. 

• Monitoring powinien być prowadzony systematycznie po przerwaniu aktu i zastosowaniu środków 

naprawczych. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI, GDY UCZENNICA 

ZAJDZIE W CIĄŻĘ 

 

Krok 1. Nauczyciel, który dowiedział się, że uczennica jest w ciąży, niezwłocznie informuje o tym 

wychowawcę klasy i dyrektora szkoły. 

Krok 2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły spotykają się, aby zebrać więcej 

informacji o uczennicy oraz o jej sytuacji rodzinnej. 

Krok 3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się ustalić, 

czy jej rodzice/opiekunowie prawni już wiedzą o ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa 

(gwałtu). W takiej sytuacji oraz w przypadku, gdy uczennica nie ukończyła 15. roku życia, dyrektor 

szkoły powiadamia prokuraturę o zaistniałym przestęp 

stwie (art. 200 § 1 Kodeksu karnego). 

Krok 4. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły ustalają formy pomocy, jakie 

zaproponują uczennicy, oraz szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia rozmowy z uczennicą i 

jej rodzica mi/opiekunami prawnymi. W sytuacji gdy rodzice/opiekunowie prawni nie wiedzą jeszcze 

o ciąży i uczennica boi się im o tym powiedzieć, może prosić o pośredniczenie w poinformowaniu ich 

o swojej sytuacji. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym podejmują stosowne 

działania, z zachowaniem szczególnej ostrożności i dyskrecji. 

Krok 5. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły informuje uczennicę i jej 

rodziców/opiekunów prawnych o możliwych formach pomocy ze strony szkoły. Wyjaśnia 

szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z przedstawionych form pomocy. Odpowiada na 

pytania i wątpliwości. 

Krok 6. Uczennica z rodzicami/opiekunami prawnymi podejmują, w ustalonym terminie, decyzję w 

sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują wychowawcę 

klasy i dyrektora. 

Krok 7. Wychowawca klasy, dyrektor i rodzice/opiekunowie prawni uczennicy podejmują działania 

niezbędne do przyznania uczennicy, zależnie od dokonanego wyboru, zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia, nauczania indywidualnego lub indywidualnego toku nauki. 



Krok 8. Wychowawca klasy i pedagog szkolny uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia uczennicy i jej 

rodzinie pomocy i wsparcia (materialnego, psychologicznego, organizacyjnego). Podejmują działania, 

w tym kształtujące pozytywne postawy rówieśników (np. spotkania ze specjalistami, warsztaty 

kształtujące postawy empatii i tolerancji). 

Krok 9. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym sposobie 

postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji oraz o tym, że nauczyciele 

są zobowiązani do nieujawniania spraw związanych ze stanem zdrowia uczennicy oraz poruszanych 

na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców. 

Krok 10. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przeprowadzają 

zajęcia/warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z zaistniałą sytuacją.  

Krok 11. Wychowawca i wyznaczeni nauczyciele wdrażają uzgodniony sposób realizacji przez 

uczennicę obowiązku nauki. 

 

ZABURZENIA LĘKOWE I ODŻYWIANIA PROCEDURY POSTĘPOWANIA                                         

W PRZYPADKACH ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH UCZNIÓW 

 

1. W każdym przypadku podejrzenia występowania u ucznia objawów świadczących o problemach 

emocjonalnych, charakteryzujących się nienaturalną zmianą zachowania, nauczyciel lub pracownik 

szkoły zachęca ucznia do spotkania z pedagogiem/psychologiem, 

ponadto zgłasza ten fakt do wychowawcy i pedagoga/psychologa. 

2. Pedagog/psycholog prowadzi dokumentację ucznia z zaburzeniami emocjonalnymi, w której 

zawiera wszelkie informacje na temat zaistniałej sytuacji i podejmowanych wobec ucznia działań 

wspierających. Następnie informuje o sytuacji rodzica ucznia niepełnoletniego. 

3. Pedagog/psycholog wspólnie z wychowawcami, nauczycielami opracowuje plan działań 

określający konkretne sposoby wspierania ucznia. 

4. Wychowawca informuje pedagoga/psychologa raz w miesiącu o sytuacji szkolnej ucznia, u którego 

zaobserwowano zaburzenia emocjonalne. 

5. W przypadku sytuacji charakteryzujących się nagłym kryzysem emocjonalnym należy podjąć 

następującą procedurę: 

• W przypadku gdy nauczyciel/wychowawca/pracownik szkoły zauważy ucznia, którego zachowanie 

wskazuje na wystąpienie kryzysu emocjonalnego, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego/psychologa. 

• Uczeń powinien zostać zabrany w miejsce odosobnienia przez wskazaną przez 

wychowawcę/dyrektora/pedagoga/psychologa osobę i pozostać pod jej nadzorem do momentu 

przybycia rodziców/służb ratowniczych. Towarzyszenie osobie, która doznaje tak 

silnego stanu emocjonalnego, daje pozytywne efekty. 



• Nie zaleca się, by osoba towarzysząca przekonywała ucznia, że nic groźnego się nie dzieje, bo to nie 

umniejsza emocji, jakie przeżywa jednostka. 

Rekomendowane działania: 

• Pedagog/wychowawca przedstawia się i wyjaśnia swoją rolę po legającą na towarzyszeniu osobie 

potrzebującej pomocy do czasu uspokojenia lub dotarcia specjalistycznej pomocy, rodziców. 

• Pyta o zgodę na to towarzyszenie, zapewnia, że będzie obecny tak długo, jak będzie potrzeba. 

• Informuje o podjętych w ramach pomocy działaniach. 

• Osoba towarzysząca zachowuje spokój, opanowanie i cierpliwość, mówi spokojnie, jest empatyczna, 

nie daje się ponieść emocjom, utrzymuje kontakt wzrokowy, słucha, okazuje zrozumienie, proponuje 

techniki relaksacyjne, podejmuje rozmowę na temat emocji, jakie odczuwa uczeń, stara się ustalić, czy 

wcześniej takie sytuacje miały miejsce. 

• Jeżeli stan ucznia wymaga interwencji medycznej, należy natychmiast wezwać służby ratownicze. 

• Wychowawca/dyrektor/pedagog winien niezwłocznie wezwać do natychmiastowego stawienia się w 

szkole rodziców/opiekunów prawnych ucznia. Jeżeli rodzice nie stawią się w szkole, a sytuacja tego 

wymaga, należy wezwać służby (pogotowie ratunkowe) 

i wspólnie z nimi zadecydować o dalszym losie ucznia. 

• Wychowawca/dyrektor/pedagog szkolny winni ustalić wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi 

ścieżkę dalszego postępowania celem udzielenia pomocy uczniowi w wyjściu z trudnej sytuacji. Warto 

wskazać instytucje i organizacje, które specjalizują się w tego typu problemach. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ATAKU PANIKI U 

DZIECKA Z FOBIĄ SZKOLNĄ 

 

1. W przypadku gdy nauczyciel/wychowawca/pracownik szkoły zauważy ucznia, którego zachowanie 

wskazuje na atak paniki, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły oraz 

pedagoga szkolnego/psychologa. 

Fobia może ujawnić się w postaci nagłych i trudnych do przewidzenia ataków paniki. W tym stanie 

obserwuje się lęk o wysokim natężeniu połączony z objawami somatycznymi, takimi jak: 

przyspieszenie oddechu, uczucie duszności, dławienia, ucisk lub ból w klatce piersiowej, 

przyspieszenie akcja serca, zawroty głowy. 

2. Uczeń powinien zostać zabrany w miejsce odosobnienia przez wskazaną przez 

wychowawcę/dyrektora/pedagoga/psychologa osobę i pozostać pod jej nadzorem do momentu 

przybycia rodziców/służb ratowniczych. Towarzyszenie osobie, która doznaje tak 

silnego stanu, daje pozytywne efekty. 

3. Nie zaleca się, by osoba towarzysząca przekonywała ucznia, że nic groźnego się nie dzieje – to nie 

umniejsza emocji, jakie przeżywa jednostka. 



Rekomendowane działania: 

• pedagog, wychowawca przedstawia się i wyjaśnia swoją rolę pole gającą na towarzyszeniu osobie 

potrzebującej pomocy do czasu jej uspokojenia lub dotarcia specjalistycznej pomocy, rodziców; 

• pyta o zgodę na to towarzyszenie, zapewnia, że będzie obecny tak długo, jak będzie potrzeba; 

• informuje o podjętych w ramach pomocy działaniach; 

• osoba towarzysząca zachowuje spokój, opanowanie i cierpliwość, mówi spokojnie, jest empatyczna, 

nie daje się ponieść emocjom, utrzymuje kontakt wzrokowy, słucha, okazuje zrozumienie, proponuje 

techniki relaksacyjne, podejmuje rozmowę na temat emocji, jakie odczuwa uczeń, stara się ustalić, czy 

wcześniej takie sytuacje miały miejsce. 

4. Jeżeli stan ucznia wymaga interwencji medycznej, należy natychmiast wezwać służby ratownicze. 

5. Jeżeli uczeń jest w dobrym stanie i sytuacja jest stabilna, pedagog szkolny lub psycholog może 

przeprowadzić z uczniem rozmowę z zastosowaniem technik relaksacyjnych. 

6. Wychowawca/dyrektor/pedagog winien niezwłocznie wezwać do natychmiastowego stawienia się 

w szkole rodziców/opiekunów prawnych ucznia. Jeżeli rodzice nie stawią się w szkole, a sytuacja tego 

wymaga, należy wezwać służby (pogotowie ratunkowe) i wspólnie z nimi zadecydować o dalszym 

losie ucznia. 

7. Wychowawca/dyrektor/pedagog szkolny winni ustalić wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi 

ścieżkę dalszego postępowania w celu udzielenia pomocy uczniowi w wyjściu z trudnej sytuacji. 

Warto wskazać instytucje i organizacje, które specjalizują się w tego typu problemach. 

 

PROCEDURA PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW/E-

PAPIEROSÓW LUB ICH PALENIA NA TERENIE SZKOŁY  

 

1..Osoba, która zauważy na terenie szkoły ucznia palącego papierosy, (e-papierosy) 

powinna  poinformować o tym wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

2.Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń 

przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży. 

(Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani teczki 

ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji). 

3.Wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza przekazane mu papierosy, rozmawia z uczniem o 

zdarzeniu, wpisuje uwagę do dziennika. 

4.Wychowawca  wzywa do szkoły rodziców,  których informuje o paleniu papierosów przez dziecko. 



5.W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, zobowiązuje go do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Sporządza notatkę 

o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic  dziecka. 

6.W przypadku nasilenia się zjawiska, wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego   i dyrektora 

szkoły, wobec wychowanków stosuje kary określone w Statucie Szkoły. 

PROCEDURA W PRZYPADKU UCZNIOWSKICH „WAGARÓW” LUB 

SAMODZIELNEGO OPUSZENIA SZKOŁY  

1. Wychowawca  powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o nieobecnościach 

dziecka  na lekcjach. 

2. Ustala we współpracy z pedagogiem szkolnym przyczynę wagarów i miejsca pobytu ucznia w 

czasie nieobecności w szkole. 

3. Wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i w jego obecności  przeprowadza  z 

nimi rozmowę. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub samowolnego opuszczania szkoły, a 

rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategie postępowania. 

4. W przypadku braku poprawy i częstych nieobecności ucznia spowodowanej wagarami informuje o 

zdarzeniu pedagoga szkolnego. 

5.Pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa rodziców na rozmowę celem wyjaśnienia 

sytuacji i poinformowania ich o konsekwencjach wynikających z braku realizacji obowiązku 

szkolnego przez dziecko. 

6.W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a 

ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia  Sąd Rodzinny 

oraz organ prowadzący. 

 PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE RODZIC LUB OPIEKUN 

ZGŁASZAJĄCY SIĘ PO DZIECKO ZNAJDUJE SIĘ W STANIE NIETRZEŹWYM  

1.Należy bezzwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub dyrekcję 

2.Pracownik szkoły nakazuje osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły. 

3. Wychowawca wzywa innego opiekuna dziecka. 



4.Jeżeli osoba nietrzeźwa odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka twierdząc, że nie 

znajduje się pod wpływem alkoholu – musi to udowodnić (poddać się dobrowolnie dokonanemu przez 

policję badaniu alkomatem). 

5.Jeżeli badanie potwierdzi podejrzenia pracowników szkoły, a ponadto nie można skontaktować się 

z innym opiekunem dziecka powiadomione zostają odpowiednie instytucje uprawnione do opieki nad 

dzieckiem w w/w sytuacji. 

 

 

 

 


