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DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 

lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w 

stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien: 

 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

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

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia                   

i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz                 

z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru 

nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do placówki specjalistycznej. 

4. W przypadku odmowy przez rodziców współpracy lub nie stawienia się do 

szkoły, dyrektor pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny              

i policję. 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta już wszelkie dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny i policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 

18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie 

przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez 

wewnętrzny regulamin szkoły. 
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II. W przypadku, gdy pracownik szkoły zauważy, że uczeń pali papierosy: 

 

1. Informuje o tym wychowawcą lub pedagoga. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem wzywa do szkoły rodziców 

(prawnych opiekunów) i przekazuje im informacje o fakcie palenia papierosów. 

Rozmowa powinna odbyć się w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły. Rodzic 

zobowiązuje się do szczegółowego nadzoru nad dzieckiem. 

3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno-wychowawczą z uczniem. 

4. Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów. 

5. W przypadku ponownego złapania ucznia na paleniu, decyzją wychowawcy, 

pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń może być zawieszony w prawach udziału                   

w imprezach klasowych i szkolnych. 

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły 

znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

powinien: 

 

1. Powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale nie pozostawia go samego. 

3. W przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza 

zagrożenie dla swego życia, nauczyciel wzywa pogotowie. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 

5. Powiadamia telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do natychmiastowego 

stawienia się do szkoły w celu odebrania dziecka. 

6. Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, 

albo zachowanie ucznia jest naganne, dyrektor szkoły zawiadamia policję. 

7. Policja po stwierdzeniu stanu nietrzeźwości ucznia ma możliwość zabrania go                

i umieszczenia w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. 

8. W porozumieniu z policją - specjalistą ds. nieletnich szkoła uzgadnia sposób 

dalszego postępowania wobec ucznia bądź jego rodziców. 
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IV. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą narkotyk powinien: 

 

1. Zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, próbuje ustalić do kogo znaleziona substancja należy. 

2. Powiadamia dyrektora szkoły i wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję                     

i przekazuje wszelkie informacje związane ze zdarzeniem. 

 

V. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie 

substancję przypominającą narkotyk powinien: 

 

1. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) zażądać, aby uczeń 

przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. 

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie przeszukiwać odzieży ani teczki ucznia. 

2. Powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców i wezwać ich do natychmiastowego 

stawiennictwa. 

3. Dyrektor szkoły wzywa policję, która ma prawo do przeszukania ucznia. 

4. Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po uprzednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej 

próbuje ustalić w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. 

 

UWAGA: 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce 

karalne jest: 

• Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 

psychotropowych; 

• Wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

• Udzielanie innej osobie, ułatwienie lub umożliwienie ich użycia oraz 

nakłanianie do użycie; 

• Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających; 
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Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeżeli sprawcą jest uczeń, który 

ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli 

któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 roku życia. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który 

nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w 

przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 

lat prokuratora lub policję. 

 

VI. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia agresji: 

 

1. Nauczyciel, który zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim 

poinformowany zgłasza ten wychowawcy klasy lub pedagogowi. 

2. Wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu 

wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. 

3. W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku 

uległy zniszczeniu, wychowawca (pedagog) wraz z uczniem ustala, w jaki sposób 

uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania. Informuje 

dyrektora szkoły i rodziców. 

4. W przypadku, gdy agresja jest skierowana przeciwko drugiemu człowiekowi 

wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiara w celu 

ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę przeprosin. 

5. W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania obowiązujące 

w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego                       

z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego. 

 

AGRESJA - zaliczamy do niej: 

• Łamanie przepisów, zakłócanie porządku 

• Świadome naruszanie dyscypliny 

• Przeklinanie, wyzywanie 

• Obgadywanie 

• Wymuszanie 

• Szantaż 

• Dyskryminacja 
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• Groźby użycia przemocy 

• Wandalizm 

• Bójki 

• Zbiorowa przemoc 

 

Postawy nauczycieli sprzyjające powstawaniu agresji 

• Unikanie w szkole miejsc o wysokim ryzyku występowania przemocy 

• Ignorowanie skarg uczniów o tym, że grozi im niebezpieczeństwo 

• Ignorowanie minimalnych przejawów przemocy (poniżania, zastraszania, 

tyranizowania) 

• Ignorowanie gróźb uczniów o planowanych bójkach 

• Ignorowanie pogłosek o uczniach, którzy mogą posiadać niebezpieczne 

przedmioty i broń 

• Brak działań w przypadkach przemocy ze strony uczniów lub nieinformowanie 

o tego rodzaju zajściach 

• Usprawiedliwianie agresywnych zachowań „dobrych uczniów" 

• Zachowanie autorytarne i poniżające  

 

VII. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa: 

 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazanie sprawcy pod opiekę dyrektorowi szkoł lub pedagogowi szkolnemu 

4. Powiadomienie rodziców ucznia - sprawcy. 

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna 

(rozbój, uszkodzenie ciała), lub sprawca nie jest uczniem szkoły. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji. 

 

VIII. Postępowanie wobec ucznia - ofiary czynu karalnego: 

 

1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienie udzielenia jej 

poprzez wezwanie lekarza. 
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2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

IX. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania 

obowiązku szkolnego: 

 

1. Wychowawca ustala z rodzicami sposób usprawiedliwiania nieobecności ucznia 

na zajęciach lekcyjnych (w formie pisemnej, z czytelnym podpisem rodzica). 

2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia w ciągu tygodnia od jego powrotu 

do szkoły. 

3. W przypadku uczniów nagminnie opuszczających zajęcia lekcyjne wychowawca 

przekazuje informację pedagogowi o nieobecności ucznia na bieżąco oraz 

informuje o podjętych działaniach wychowawczych.  

4. O przewidzianym pobycie ucznia w szpitalu lub sanatorium rodzice powinni 

powiadomić wychowawcę wcześniej. 

5. Jeżeli nieobecność ucznia nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym 

terminie wychowawca natychmiast powiadamia o tym rodziców. 

6. Informacja o absencji ucznia przekazywana może być telefonicznie, na piśmie, 

lub poprzez zaproszenie rodziców do szkoły w celu przeprowadzenie rozmowy 

wyjaśniającej nieobecność dziecka w szkole. 

7. Jeżeli uczeń ma być zwolniony z zajęć musi dostarczyć taką informację na 

piśmie od rodziców lub przez e dziennik.  

8. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotowywać nieobecności ucznia na 

prowadzonej przez siebie lekcji.  

9. W przypadku braku współpracy rodzica z wychowawcą (nieuczestniczenie                

w zebraniach, brak chęci na spotkania indywidualne) rodzic otrzymuje przesłane 

listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) informację o niezrealizowaniu 

obowiązku szkolnego, wezwanie do posłania dziecka do szkoły wraz                           

z informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem 

egzekucyjnym. 

10. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, 

dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do 
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organu prowadzącego. Nierealizowanie obowiązku szkolnego może być 

obarczone grzywną w wysokości od 500 do 5000 złotych, która może być 

nakładana kilkukrotnie, jednakże nie może przekroczyć łącznie sumy 10 000 zł. 

(art. Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - zmiana 

opublikowana w Dz. U. z 1996 r. nr 146. poz. 680). 

 

X. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów 

wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów 

należy: 

1. Zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom. 

2. Uniemożliwić dostęp do tych przedmiotów osób postronnych. 

3. Wezwać policję. 

4. Rozpocząć ewakuację. 

 

XI. W przypadku, gdy pracownik szkoły dowiedział się o zamiarze lub 

usiłowaniu samobójstwa ucznia, należy: 

 

1. Natychmiast nawiązać i podtrzymać kontakt niewerbalny i werbalny                              

z dzieckiem. 

2. Niezwłocznie zawiadomić dyrekcję szkoły. 

3. Zapewnić bezpieczeństwo fizyczne poprzez stałą obecność z uczniem osoby 

dorosłej, udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej, 

zawiadomienie rodziców ucznia, wezwanie pogotowia ratunkowego ewentualnie 

policji. 

4. Dyrektor szkoły zawiadamia o zaistniałej sytuacji organ nadzoru 

pedagogicznego. 

5. Przekazać ucznia rodzicom lub ewentualnie służbom ratunkowym. 

6. Dyrektor powołuje Doraźny Zespól Kryzysowy do zdiagnozowania sytuacji                  

i podejmowania działań interwencyjnych i współpracy międzyinstytucjonalnej                 

/ policja, sąd, MOPS, PCPR/. 

7. Przeprowadzić interwencję w środowisku rówieśniczym ucznia prowadzoną 

przez psychologa, pedagoga lub inną osobą przeszkoloną w interwencji 

kryzysowej. 
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8. Zorganizować spotkanie dla wychowawcy, nauczycieli uczących i Rady 

Pedagogicznej w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji i jej przebiegu; 

pomocy nauczycielom i pracownikom szkoły w odreagowaniu stresu 

psychicznego; diagnozy sytuacji życiowej ucznia i formułowania sposobów 

pomocy uczniowi. 

 

XII. Procedury postępowania szkoły w przypadku podejrzenia, iż 

dziecko doświadcza przemocy w domu 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zmiany 

wprowadzone 10 czerwca 2010 r. Art. 1 Ustawy wprowadza zmiany w Kodeksie 

rodzinnym i opiekuńczym i dodaje do niego Art. 961: „Osobom wykonującym władzę 

rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się 

stosowania kar cielesnych". 

 

W myśl nowelizacji Ustawy kary cielesne (w tym klapsy) uznaje się za 

przemoc wobec dziecka. Pracownicy placówek oświatowych są zobowiązani do 

każdorazowego reagowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec 

dziecka. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

 

1. Nauczyciel, który powziął podejrzenie, iż wobec ucznia są stosowane kary 

cielesne - stosowana jest przemoc w domu, niezwłocznie zgłasza podejrzenia 

pedagogowi lub psychologowi oraz Dyrektorowi szkoły. 

2. Pedagog lub psycholog weryfikują podejrzenia, przeprowadzając wywiad 

środowiskowy, także wywiad z rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia, 

kontaktując się z odpowiednimi instytucjami. 

3. Pedagog lub psycholog podejmują interwencje terapeutyczne w rodzinie lub 

kierują na terapię do placówek zewnętrznych. 

4. W przypadku stwierdzenia braku współpracy ze strony rodziców / opiekunów 

prawnych dziecka pedagog lub psycholog: 

a) zakładają Niebieską Kartę (A) z rodzicem chroniącym, powiadamiają 

dyrektora szkoły i kierują sprawę do Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

Przemocy w Rodzinie działającym w MOPS-ie; 
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b) powiadamiają Sąd Rodzinny (zaniedbanie, przemoc emocjonalna, przemoc 

fizyczna)  

c) powiadamiają Prokuraturę i Policję (przemoc seksualna, znęcanie się, dziecko 

nie chce wrócić do domu)  

 

XIII. Procedura postępowania, kiedy rodzic, wobec którego prowadzone 

jest postępowanie w sprawie stosowania przemocy w rodzinie, nie ma 

praw lub ma je ograniczone, chce spotkać się ze swoim dzieckiem na 

terenie szkoły 

 

W celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w szkole, w sytuacji prowadzonych 

działań sądowych obowiązkiem rodzica (przy którym są dzieci) jest przekazanie 

szkole dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną - zakaz sądowy/ od 

prokuratora kontaktu rodzica, wobec którego zastosowano takie środki. 

 

1. Dokument znajduje się u Dyrektora szkoły, wychowawcy i szkolnych 

specjalistów. 

 

2. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem mają wiedzę na temat zakazu 

wydawania dziecka rodzicowi. 

 

3. W sytuacji, kiedy rodzic przychodzi do szkoły, nauczyciel/ wychowawca kieruje 

go do Dyrektora placówki. Ten przeprowadza z nim rozmowę i poucza                          

o konieczności opuszczenia terenu szkoły. 

 

4. Szkoła zawiadamia rodzica, przy którym jest dziecko, o próbach kontaktu 

drugiego rodzica z dzieckiem. 

 

5. W sytuacjach powtarzających się wizyt rodzica szkoła zgłasza sprawę na policję/ 

do prokuratury. 

 

XIV. Procedura postępowania w przypadku zachowania agresywnego 

ucznia / rodzica wobec nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego 
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1. Nauczyciel w czasie rozmowy z uczniem/ rodzicem stwierdza, że rozmówca 

przejawia zachowania agresywne (ubliżanie, straszenie, agresja fizyczna, rodzic - 

opiekun pod wpływem alkoholu). 

 

2. Nauczyciel przerywa rozmowę i prosi o kontynuowanie dyskusji w obecności 

dyrektora szkoły. 

 

3. W przypadku ucznia po rozmowie dyscyplinującej następuje zawiadomienie 

rodziców i zastosowanie sankcji, zgodnie ze szkolnym regulaminem oceny 

zachowania ucznia. 

 

4. W przypadku rodzica w czasie wyjaśnienia następuje pouczenie przez dyrektora 

szkoły w obecności świadków. 

 

5. Następuje sporządzenie notatki służbowej. 

 

6. W przypadku rodzica/ prawnego opiekuna, będącego pod wpływem alkoholu 

bądź w sytuacji, gdy z agresywnym rodzicem nie udaje się dojść do 

porozumienia, należy poprosić o spotkanie w wyznaczonym terminie (dyrektor, 

pedagog, nauczyciel, rodzic). 

 
 

 
XV. Procedura postępowania, kiedy rodzic / prawny opiekun pod 

wpływem alkoholu przychodzi do szkoły, by odebrać dziecko / ucznia 

 

1. Nauczyciel składa informację pedagogowi / dyrektorowi szkoły, nie wydaje 

dziecka. 

 

2. W przypadku, gdy rodzic/ prawny opiekun jest pod wpływem alkoholu, 

następuje zawiadomienie o tym fakcie drugiego z rodziców. 

 

3. W sytuacji nieobecności drugiego rodzica lub niemożności skontaktowania się z 

nim należy powiadomić Policję. 
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4. W czasie rozmowy sporządzana jest notatka służbowa i zobowiązanie rodzica do 

opieki nad dzieckiem (pouczenie). 

 

5. W przypadku powtórzenia się sytuacji następuje powiadomienie Policji i Sądu 

Rodzinnego.  

 

XVI. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia 

przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły. 

 

Za przedmioty niedozwolone (niebezpieczne) uważa się np. scyzoryki, noże, 

szpikulce, lasery, kije bejsbolowe, gaz, kastety, żyletki, duże metalowe sygnety 

z wystającymi elementami, przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu uczniów 

itp.  

W przypadku stwierdzenia, że uczeń posiada w/w przedmiot na terenie szkoły 

należy:  

1. Nakłonić ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń 

odmawia oddania przedmiotu należy go poinformować o konsekwencjach 

przewidzianych   w Statucie Szkoły).  

2. Wezwać drugiego pracownika szkoły w celu opieki nad uczniem.  

3. Powiadomić wychowawcę klasy.  

4. Powiadomić dyrekcję szkoły i podjąć ewentualne działania zmierzające do 

zapewniania bezpieczeństwa innym uczniom (odizolowanie ucznia 

posiadającego niebezpieczne narzędzie).  

5. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i powiadamia ich o konsekwencjach 

czynu dziecka przewidzianych w Statucie szkoły.  

6. Wychowawca sporządza notatkę służbową opisującą zdarzenie.  

7. Rodzic lub opiekun prawny dziecka stwierdza zapoznanie się z treścią 

notatki własnoręcznym podpisem.  

8. W uzasadnionym przypadku Dyrektor szkoły podejmuje decyzję                                  

o powiadomieniu i ewentualnym wezwaniu policji.  

9. Uczeń ponosi konsekwencje wynikające ze Statutu Szkoły. 
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XVII Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia 

                                stosowania cyberprzemocy 

  

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole jest jednym z najważniejszych zadań 

placówki oświatowej. Ujawnienie zjawiska cyberprzemocy wymaga podjęcia w szkole 

konkretnych działań interwencyjnych. 

Postanowienia ogólne: 

1. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne uświadamiające całej społeczności 

szkolnej (uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły) 

zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii 

komunikacyjnych. 

2. W szkole podejmuje się interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub 

podejrzenia cyberprzemocy. 

3. Niniejsze procedury zawierają zasady postępowania nauczycieli i innych 

pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy. 

4. Procedury reagowania na cyberprzemoc w szkole muszą dotyczyć zachowań                  

i działań wobec: ofiary, sprawcy i świadka. 

  

Opis procedury reagowania szkoły na ujawnienie cyberprzemocy: 

1.Ujawnienie przypadku 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, inni uczniowie—świadkowie zdarzenia, nauczyciele. 

 2.Ustalenie okoliczności zdarzenia. 

Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów 

elektronicznych powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane                                            

i udokumentowane. 

Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel nie będący wychowawcą, powinien 

przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga 

szkolnego i dyrektora. 
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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. 

Nauczyciel informatyki w procedurze interwencyjnej, o ile to możliwe, zabezpiecza 

dowody i ustala tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

 

3. 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. 

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. 

 
4. Jak można zarejestrować dowody cyberprzemocy? 
  

• telefon komórkowy (nie wolno kasować wiadomości, trzeba zapisywać zarówno te 

tekstowe jak też zdjęcia, nagrania z dyktafonu czy filmy) 

 Działania wobec sprawcy cyberprzemocy: 

5. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, 

pedagog szkolny powinien podjąć następujące działania: 

  

- przeprowadzić rozmowę z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, 

wspólnie zastanowić się nad jego przyczynami i poszukać rozwiązania sytuacji 

konfliktowej; 

- omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach 

regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane; 
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- zobowiązać sprawcę do zaprzestania swojego działania i usunięcia z 

Sieci szkodliwych materiałów; 

- ustalić ze sprawcą sposób 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. 

Rodzice sprawcy zostają 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. 

 

Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec sprawcy cyberprzemocy: 

• Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły, takie 

same, jak w przypadku każdego rodzaju przemocy. 

• Podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę: 

- rozmiar i rangę szkody — czy materiał został upubliczniony w sposób pozwalający na 

dotarcie do niego wielu osobom (określa to rozmiar upokorzenia jakiego doznaje 

ofiara), czy trudno jest wycofać materiał z Sieci, itp.; 

- czas trwania prześladowania — czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy 

incydent; 

- świadomość popełnianego czynu — czy działanie było zaplanowane, a sprawca był 

świadomy, że wyrządza krzywdę koledze oraz jak wiele wysiłku włożył w ukrycie 

swojej tożsamości, itp.; 

- motywację sprawcy — należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem 

odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześladowanie; 

- rodzaj rozpowszechnianego materiału. 
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6. Działania wobec ofiary cyberprzemocy: 
  

Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

udzielaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego. 

• W strategii działań pomocowych uczeń-ofiara powinien otrzymać wsparcie 

psychiczne oraz poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie 

bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania: nie 

utrzymywać kontaktów ze sprawcą, nie kasować dowodów tj. e-maili, SMS-ów, 

MMS-ów, zdjęć, filmów. Ważna jest też zmiana danych kontaktowych np. na 

komunikatorze, zmiana adresu e-mail, a nawet w szczególnie trudnych 

sytuacjach numeru telefonu (oczywiście robią to rodzice). 

• Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy 

monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane 

dalsze działania przemocy bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

• Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani                     

o problemie, podjętych działaniach szkoły i, w miarę potrzeb, otrzymują 

wsparcie i pomoc specjalistów. 

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: 

• Należy zapewnić go, że dobrze zrobił, mówiąc o tym, co się stało. 

• Mówimy, że widzimy i rozumiemy, że jest mu trudno ujawnić to, co go 

spotkało. 

• Informujemy go, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego. 

• Zapewniamy go, że szkoła nie toleruje żadnej formy przemocy i że postara się 

mu pomóc, uruchamiając odpowiednie procedury interwencyjne. 

• Jesteśmy uważni na pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – zażenowanie, 

skrępowanie, wstyd, lęk, przerażenie, smutek, poczucie winy. 
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Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie: 

 Opieką psychologiczno-pedagogiczną otacza szkoła świadków zdarzenia 

uczestniczących w ustalaniu przebiegu zajścia. 

• Osoba, której uczeń zaufał informując o cyberprzemocy ma obowiązek 

postępować tak, by swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka 

zgłaszającego problem. 

• Niedopuszczalne jest konfrontowanie świadka ze sprawcą jako metoda 

wyjaśniania sprawy. 

• Świadkowie powinni być objęci profesjonalną ochroną, a wszystkie działania 

powinny być tak prowadzone, aby zapewniały bezpieczeństwo nie tylko ofierze, 

ale i świadkom cyberprzemocy.  

• Ważne jest, by w wyniku interwencji nie narażać świadka na groźby i zdarzenia 

ze strony sprawcy.  

• Całe postępowanie powinno być prowadzone w sposób bardzo dyskretny                       

i poufny. Jeżeli tak nie będzie, to dziecko może bać się, że wobec niego też 

może wystąpić takie zdarzenie i zostanie nazwany „donosicielem”. Dlatego 

podczas takiej rozmowy pedagog powinien wzbudzić swoim zachowaniem 

zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa, wykazać zrozumienie i empatię.  

• Należy powiedzieć uczniowi, że postąpił właściwie, że wymagało to od niego 

odwagi. Należy zapewnić go o dyskrecji i nie ujawniać jego danych osobowych 

(chyba, że jest to na prośbę policji). 

  

Powiadomienie sądu rodzinnego: 

Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do 

szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania dyrektor szkoły 

powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli 

do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka. 

W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze 

(rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania                           

z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor 

powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z zawiadomieniem o podjęcie odpowiednich 

środków wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
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XVIII Postępowanie nauczycieli w sytuacji zagrożenia incydentem 
bombowym, terrorystycznym. 

 

1. Nauczyciel, który przyjął zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 

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

może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, zgłasza ten fakt: 

• dyrektorowi szkoły, 

• dyrektor szkoły powiadamia Policję. 

2. Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje: 

• rodzaj zagrożenia i źródła informacji o zagrożeniu, 

• treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego, 

nr telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas 

jej 

przyjęcia, 

• adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej, 

• opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu. 

3. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia 

bombowego: 

• do czasu przybycia Policji akcją ewakuacyjną kieruje dyrektor szkoły lub 

wyznaczona przez niego osoba, 

• na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby 

pomocnicze (pogotowie ratunkowe - 999, straż pożarną - 998, pogotowie: 

energetyczne - 991), 

• po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze 

kierowanie akcją. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów, 

• podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy 

powiadomić dyrektora i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, 

• po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to 

sprawnie opuścić zagrożony rejon, 
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• ewakuacja przebiega zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

obowiązującą w szkole. 

 

 

METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ 

 

W ramach długotrwałej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorem 

współpracy powinni być; pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich                     

i patologii właściwej jednostki policji. Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także 

dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła. 

 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

• Spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektora szkoły z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń 

przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym 

• Spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na 

temat odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czyny karalne, prawnych 

aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. Oraz z młodszymi 

uczniami na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz 

sposobów unikania zagrożeń 

• Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ucznia oraz 

przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży 

• Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących 

mieć podłoże przestępcze problemów które zaistniały na terenie szkoły 

• Wspólny udział w programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości 

nieletnich. 

 

UWAGA: 

Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa                                

w „Procedurach" lub gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez 

szkołę w określonej sytuacji, w których obecność policji jest konieczna. 
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Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej 

zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły. 

 

ŚRODKI ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH MOŻLIWE DO 

ZASTOSOWANIA PRZEZ SZKOŁĘ W RAMACH PROCEDUR: Tzw. 

 

Interwencja profilaktyczna: 

 

• Rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza z uczniem przeprowadzona przez 

wychowawcę lub pedagoga szkolnego; 

• Rozmowa dyscyplinująca z uczniem w obecności dyrektora szkoły 

• Zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, zachowania; 

• Wezwanie rodziców do systematycznego kontaktu ze szkołą (w terminach 

wyznaczonych przez wychowawcę, pedagoga) w celu monitorowania 

zachowania ucznia w szkole. 

 


