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WSTĘP 
 
 
 
 
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 
przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją 
stały się żywym prawem, według którego rozwiązuje się w szkole sytuacje trudne. Ich 
obligatoryjny charakter jest szkołom narzucony przez prawo oświatowe i wynika z zapisu w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z 31 stycznia 2003r w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem. W § 9 obligują one wszystkie placówki oświatowe do 
informowania rodziców i policji o sytuacjach kryzysowych w szkole. Natomiast w § 10- do 
opracowania ( zgodnie ze statutem) strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych 
oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.  
  
 
Art 304 § 1 kodeksu postępowania karnego nakłada na każdego, kto dowiedział się o 
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, społeczny obowiązek zawiadomienia o tym 
prokuratora lub policję. Przestępstwami ściganymi z urzędu są np.: 
 

− spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ( art.156 kodeksu karnego) lub innego 
uszkodzenia ciała ( art. 157 kodeksu karnego) ; 

− pobicie (art. 158 paragraf 1 kodeksu karnego); 
− narażenie na niebezpieczeństwo ( art. 160 kodeksu karnego); 
− czyn lubieżny z osobą małoletnią poniżej lat 15. ( art. 200 kodeksu karnego); 
− znęcanie się ( art. 207 kodeksu karnego). 

 
 
 
 
Nauczyciele zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które 
uzyskali przy wykonywaniu swoich działań. 
 
 
 
 
Warto pamiętać, że zgodnie z art. 63 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel podczas lub w 
związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla 
funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym. Organ 
prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są więc zobowiązani z urzędu występować w obronie 
nauczyciela, gdy jego uprawnienia zostaną naruszone.   
 
 
 
 
 
 
 



OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 
 

I. Procedury postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia 
na zajęciach lekcyjnych. 

II. Procedury postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy 
samowolnego opuszczenia szkoły. 

III. Procedury postępowania w przypadku złamania przez ucznia zakazu 
korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, 
aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania 
dźwięku i obrazu. 

 
IV. Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia 

wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. 
V. Procedury postępowania wobec ucznia- sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa. 
VI. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego.  
VII. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów 

lub ich palenia na terenie szkoły. 
VIII. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że 

uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 
odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 
 

IX. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez 
ucznia. 
 

X. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pobytu 
uczniów na terenie szkoły np. chęci zabrania ucznia z zajęć przez osobę 
nieupoważnioną lub nieznana, uprowadzenia ucznia, wtargnięcia osób obcych 
i inne. 

XI. Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły. 

XII. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa 
ucznia. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności na  zajęciach 
lekcyjnych. 

 
Działania wychowawcy: 
 

I. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynach nieobecności       
dziecka. 

II. Jeżeli przez dwa tygodnie nie ma informacji od rodziców o 
przyczynach nieobecności dziecka wychowawca ma obowiązek rozpoznać 
przyczynę nieobecności ucznia w szkole, poprzez nawiązanie kontaktu z 
rodzicami, opiekunami prawnymi lub uczniem (telefon, wyjście do domu, 
list polecony z podpisem dyrektora szkoły). 

III. Jeżeli nieobecność przedłuża się wychowawca zgłasza sprawę 
pedagogowi szkolnemu. 

 
Działania pedagoga szkolnego: 
 

I. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia zobowiązując ich na 
piśmie do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 
szkolne. 

II. Pedagog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia 
szkolne na piśmie. 

III. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców pisemnego 
zobowiązania, pedagog wszczyna proces administracyjno- prawny (sąd 
rodzinny i nieletnich, wydział edukacji-organ prowadzący szkołę, może 
zawiadomić dzielnicowego).  

 
II. Procedury postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego 
opuszczenia szkoły. 

 
1. Wychowawca na bieżąco powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) 

o nieobecnościach 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 przeprowadza rozmowę z 

rodzicami w obecności ucznia. Zobowiązuje ucznia do zaniechania wagarów lub 
samowolnego opuszczania szkoły, a rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. 
Ustala z rodzicami strategie postępowania. Sporządza notatkę z przeprowadzonej 
rozmowy podpisana przez rodzica i ucznia (do teczki wychowawcy). 

4. W przypadku braku poprawy i częstej 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 rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 
konsekwencjach wynikających z nie 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 pisemnie sąd rodzinny lub policję oraz organ prowadzący. 

 
 



III. Procedura postępowania w przypadku złamania przez ucznia zakazu korzystania w 
czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego lub innego urządzenia służącego do 
rejestrowania dźwięku i obrazu. 

 
 

a. W szkole -  w czasie pobytu i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity 
zakaz  używania telefonów komórkowych- naruszenie przez ucznia zasad 
używania telefonów na terenie szkoły powoduje zabranie przez nauczyciela 
na czas danych zajęć, a następnie przekazanie  go do depozytu u dyrektora 
szkoły aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten zostaje 
odnotowany w zeszycie uwag.  
 

b. Nauczyciel ma obowiązek zareagować w przypadku, gdy  na zajęciach 
lekcyjnych uczeń korzysta z telefonu komórkowego bądź innego urządzenia 
służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu. 

c. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że w/w sprzęt został wykorzystany  
na zajęciach ma prawo żądać od ucznia  przekazania mu sprzętu posiadanego    
( w obecności innej osoby dorosłej). 

d. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, że doszło do rejestracji lub gdy 
uczeń odmawia ujawnienia nagrania nauczyciel powiadamia o tym fakcie 
wychowawcę i  dyrektora szkoły. Zabezpiecza sprzęt wykorzystany do 
rejestracji w celu uniemożliwienia jej skasowania i przekazuje go wychowawcy, 
pedagogowi lub dyrektorowi szkoły. 

e. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem. 
f. W przypadku, gdy uczeń nadal odmawia dobrowolnie przekazać sprzętu 

nauczycielowi, wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych 
opiekunów ) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje o zdarzeniu. 
Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców, zobowiązuje go do 
natychmiastowego skasowania ewentualnego nagrania i wyjaśnia konsekwencje 
związane z jego upowszechnianiem lub opublikowaniem. Wychowawca 
sporządza notatkę z rozmowy ( do teczki wychowawcy). W obecności ucznia 
przekazuje rodzicom zatrzymany sprzęt. 

g. W przypadku, gdy uczeń ponownie złamie zakaz rejestrowania zajęć lekcyjnych 
bez zgody nauczyciela lub upowszechnia bądź publikuje dokonane nagrania ( 
np. w Internecie) podlega karom statutowym. 

 
IV. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec 
innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.   

  
1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów). 
2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o 

zdarzeniu. 
3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z 

uczniem/uczniami na temat zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, 
osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 

4. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów, 
uczestników zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt w 
dzienniku). 

5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do 
pedagoga szkolnego oraz powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach 



szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie 
dla zdrowia lub życia). 

6. Wychowawca ucznia/uczniów w porozumieniu z dyrektorem szkoły stosuje 
wobec ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły.  

 
 
V. Procedura postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub 
przestępstwa.   
 
1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu pedagoga 

szkolnego lub dyrektora szkoły. 
2. Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę 

pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły. 
3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa ( np. ostre narzędzia, przedmioty 

kradzieży itp.)  
4. We współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia. 
5. Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia- sprawcy. 
6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest 

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

 
 

 
VI. Procedury postępowania wobec ofiary czynu karalnego wychowawca, pedagog 
powinien podjąć następujące kroki: 

 
1.  Powierzyć opiekę nad uczniem – ofiarą czynu karalnego pielęgniarce lub osobie 
przeszkolonej w udzielaniu pierwszej pomocy. To ona decyduje o konieczności 
ewentualnego wezwania pogotowia. 

           2. Powiadomić o zdarzeniu rodziców ucznia, pamiętając, aby informacją zawierała: 
             - zwięzły opis zdarzenia, 
             - opis aktualnego stanu fizycznego i psychicznego ofiary, 
             -kroki podjęte w celu wyjaśnienia zajścia oraz zapewnienia bezpieczeństwa      

fizycznego ofierze. 
 
 

 
VII.  Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub 

ich palenia na terenie szkoły.  
 

1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna 
poinformować wychowawcę lub pedagoga szkolnego. 

2. Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać́, 
aby uczeń́ przekazał mu papierosy, pokazał zawartość́ torby szkolnej oraz kieszeni we 
własnej odzieży. W uzasadnionych przypadkach, drugi lub kolejny przypadek gdy 
widziano danego ucznia lub uczniów palących papierosy, nauczyciel w obecności 
innych nauczycieli/pracowników szkoły może dokonać kontroli rzeczy ucznia-
zawartość szafki, tornistra. Wynika to ze statusu przyznania nauczycielowi stanowisko 



funkcjonariusza publicznego Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. nr 80, 
poz. 542) wprowadzono do Karty Nauczyciela zapis przyznający nauczycielowi status 
funkcjonariusza publicznego i wynikającej z tego tytułu ochronie. 

3. Wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by sprawca 
uporządkował miejsce zdarzenia. 

4. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o paleniu papierosów przez 
dziecko. 

5. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje ucznia do 
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad 
dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, którą podpisuje rodzic 
(opiekun) dziecka (do teczki wychowawcy). 

6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca 
powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz stosuje wobec 
wychowanków kary określone w Statucie Szkoły. 

 
 
 VIII. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że 
uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 
bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji. 

 
•  Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uzyskanej informacji wychowawcy 

klasy. 
• Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 
• Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich 
obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do 
zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego 
nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować 
rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w 
programie terapeutycznym. 

• W przypadku, gdy rodzice odmówią współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł 
napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie 
powiadamia sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

• Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 
oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem i rodzicami, ostrzeżenia przed 
konsekwencjami, spotkania z pedagogiem i psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie 
przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub 
policję ( specjalistę ds. nieletnich). 

 
 
IX. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia. 

1. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga.  

2. We współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej 

przez wychowanka ( z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia). 



3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem 

w ich obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców ( do teczki 

wychowawcy). 

4. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży. 

5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną w 

Statucie Szkoły. 

 
X. Procedura postępowania w przypadku innego zagrożenia bezpieczeństwa pobytu 
uczniów na terenie szkoły np. chęci zabrania ucznia z zajęć przez osobę nieupoważnioną 
lub nieznaną, uprowadzenia ucznia, wtargnięcia osób obcych i inne, należy: 
 

1.   Poinformować stronę o konieczności udania się do dyrektora szkoły w celu 
wyjaśnienia sprawy. 

      2.  Zawiadomić koordynatora ds. bezpieczeństwa tj. pedagoga, a jeśli sytuacja     tego      
wymaga to również policję. 
      3. Uniemożliwić wykonanie niezgodnego z prawem działania – jeśli to konieczne – użyć    
tyle siły ile to niezbędne, gdy sytuacja tego wymaga.  
 
 
  

 
XI. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu        

przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.    
 
   [Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu: udział w bójce lub 

pobiciu, doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej 
czynności seksualnej, znęcanie się, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, 
wywieranie wpływu na świadka, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież  rozbójcza, 
wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo]. 

 
1. Osoba będąca świadkiem lub posiadająca informację o popełnieniu ww. 

przestępstw natychmiast powiadamia dyrektora szkoły. 
2. Dalsze działania podejmuje dyrektor szkoły. 

 
 
 
 
XII. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia. 

1. Każdy pracownik  Szkoły w Szonowicach ma obowiązek zareagowania na 

jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku 

zaobserwowania lub podjęcia informacji, że uczeń planuje podjąć próbę samobójczą, 

każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły. 

 



A. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników 

wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych. 

 

2. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie 

przynajmniej jednego z poniższych czynników: 

 

1. Mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei 

2. Mówienie wprost lub bezpośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub 

testamentu 

3. Pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów 

4. Unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie 

5. Zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność 

6. Przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych 

zachowań 

7. Przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, 

spożywanie alkoholu 

8. Przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 

9. Podejmowanie w przeszłości prób samobójczych 

10. Fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły 

samobójstwo 

 

3. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog   szkolny podejmują 

odpowiednie działania interwencyjne: 

 

• Jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia 

• Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu występowania 

ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w 

zachowaniu ucznia 

• Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 

• Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc 

psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią 

 

 



 

B. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić 

samobójstwo ( informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych) 

 

4. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor    

szkoły podejmują następujące działania: 

a. Nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne 

miejsce 

b. Informują o zaistniałej informacji i zagrożeniu rodziców 

c. Przekazują dziecko pod opiekę rodziców ( prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną 

zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji) 

 

C. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą. 

 

 

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

pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

1. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca, (nauczyciel, pracownik) 

powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły a ten rodziców/opiekunów prawnych 

2. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i 

przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują 

informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3. Jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, 

dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

4. O próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy 

w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego 

powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli 

5. Pedagog planuje 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 

6. W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji 



7. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

innym uczniom szkoły 

 

 

 

D. Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa. 

1. Zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazanie ich 

dyrektorowi szkoły 

2. Zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę  przez dyrektora 

szkoły 

3. Zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań 

4. Poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej 

5. Poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców 

6. Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych 

7. Udzielanie wsparcia uczniom 

8. Unikanie umedialnienia problemu  

9. Unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
Powołanie przez dyrektora szkoły Zespołu Kryzysowego w składzie: 
 
dyrektor szkoły, wicedyrektor,  pedagog, higienistka szkolna. 
Za kontakty z mediami jest odpowiedzialny dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez 
dyrektora 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Podstawy prawne 
 
 

1)  Ustawa z 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst: jedn.: 
DzU z 2002r. nr 11, poz.109, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy. 

2)  Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi ( DzU nr 35, poz. 230, z późn. zm.). 

3)  Ustawa z 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( DzU z 2003r. nr 24, poz. 
198). 

4)  Ustawa z 6 kwietnia 1990r. o Policji ( DzU nr 30, poz. 179, z późn. zm.). 
5)  Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z 24 października 2003r. w sprawie 

metod i form wychowania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 
demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

6)  Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU z 2004r. nr 256, poz. 
2572). 

7)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003r. w sprawie 
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( DzU z 2003r. nr 26, poz. 226). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Telefony alarmowe: 
Policja-  997 
Państwowa Straż Pożarna- 998 
Pogotowie Ratunkowe- 999 
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 
w Rudniku- tel. (32) 410 64 25 
w Polskiej Cerekwi- tel. (77) 487 65 27 
w Cisku- Tel. (77) 487 11 18 
 
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ( według rejonizacji): 
w Raciborzu- tel. (32) 415 35 47 
w  Kędzierzynie - Koźlu 
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego: 
W Raciborzu tel. (32) 415 29 54 
 
 
Policja: 
Racibórz-  
Cisek- (77) 482) 01 00 
Polska Cerekiew 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 
w Raciborzu- (32) 
 
 
 
Telefon zaufania- 11 61 11 
 
 
 
 

 
 
 

               
 
 
 
 
 



 


