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Postępowanie wobec uczniów palących papierosy i e-papierosy  

na terenie szkoły 

 

UWAGA: Każdorazowo należy powiadomić wychowawcę klasy, który podejmuje poniższe działania: 

Trzy kroki postępowania profilaktyczno-dyscyplinującego wobec ucznia: 

I. Działaniu przy pierwszym zgłoszeniu o paleniu przez ucznia papierosów i e-papierosów 

na terenie szkoły: 

 

1. Wpis do e-dziennika. 

2. Rozmowa dyscyplinująco-wychowawcza nt. łamania regulaminu szkolnego i jego 

konsekwencjach. 

3. Rozmowa profilaktyczna o skutkach palenia papierosów. 

4. Powiadomienie pedagoga szkolnego. 

5. Powiadomienie rodziców ucznia. 

II. W przypadku powtórzenia postępowania ucznia: 

 

1. Nagana wychowawcy klasy na piśmie odnotowana w e-dzienniku.  

2. Przygotowanie prze ucznia referatu, prezentacji lub warsztatów pod nadzorem 

wychowawcy  i przedstawienie go na forum klasy. 

3. Powiadomienie pedagoga szkolnego. 

4. Powiadomienie rodziców. 

5.  Zawarcie " kontraktu" z uczniem. 

III. W przypadku kolejnych zgłoszeń o paleniu przez ucznia papierosów i e-papierosów. 

 

1. Powiadomienie dyrekcji szkoły. 

2. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia. 

3. Nagana dyrektora szkoły. 

4. Powiadomienie o możliwości zastosowania kolejnych kar  regulaminowych. 

5. Poinformowanie przy udziale pedagoga szkolnego o możliwości terapii i leczenia 

nikotynizmu ze wskazaniem ośrodków leczniczo-terapeutycznych w najbliższej 

okolicy. 

6. Poinformowanie ucznia i rodziców o możliwości zawiadomienia służb 

mundurowych oraz możliwości nałożenia kary finansowej(mandatu) na ucznia.                       
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Procedury postępowania wobec uczniów 

będących pod wpływem alkoholu na terenie szkoły 

 

 

 

 

I. W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu podejmuje się 

następujące działania: 

 

 

1. Zabezpieczenie ucznia – uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela do przybycia 

osób, które się nim zajmą, najlepiej odizolowany od innych uczniów. 

2. Wezwanie pielęgniarki szkolnej i pedagoga bezpośrednio lub obsługę sekretariatu- 

uczeń pozostaje pod opieką pielęgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego lub innego 

pracownika szkoły do czasu zgłoszenia się po niego rodziców. 

3. Poinformowanie niezwłocznie dyrekcji i /w miarę możliwości/ wychowawcy. 

4. Powiadomienie rodziców przez wychowawcę lub jeśli nie ma możliwości 

pedagoga i wezwanie ich do szkoły. 

5. Jeżeli uczeń nie przyznaje się do spożywania alkoholu lub jego rodzice 

kwestionują spostrzeżenia pracowników szkoły, wezwanie policji w celu 

wyjaśnienia sytuacji. 

6. Po zdarzeniu sporządzenie  notatki, która musi być podpisana przez pełnoletniego 

ucznia lub matkę /ojca / opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego. 

7. Rozmowa pedagoga szkolnego  i wychowawcy o szkodliwości  używania alkoholu 

i konsekwencji prawnych związanych z piciem alkoholu w miejscu publicznym. 

 

 

II. Uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły i pozostaje pod opieką pedagoga szkolnego. 

 

 

III. Powtórne wykroczenie skutkuje powiadomieniem policji i udzieleniem uczniowi 

nagany dyrektora szkoły z ostrzeżeniem. 

  

 

IV. Kolejne wykroczenie powoduje skreślenie ucznia z listy uczniów. 
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Procedura postępowania w przypadku podejrzenia użycia środków psychoaktywnych 

(narkotyki, dopalacze) przez ucznia: 

 

 

 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem środków psychoaktywnych 

(narkotyków, dopalaczy) podejmuje się następujące działania: 

 

 

1. Powiadomić  dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawcę, a także pielęgniarkę 

szkolną.  

2. Do czasu przybycia służb medycznych zapewnić opiekę lub udzielić pierwszej 

pomocy, w razie potrzeby. 

3. Nauczyciel w obecności innej osoby (dyrektor, wychowawca, pedagog) żąda, aby 

uczeń oddał podejrzaną substancję i pokazał zawartość torby szkolnej, kieszeni 

odzieży. 

4. Jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie należy ustalić w jaki sposób i od kogo ją 

nabył, substancję należy zabezpieczyć i niezwłocznie przekazać policji. Całe 

zdarzenie należy udokumentować i sporządzić dokładną notatkę. 

5.  Jeżeli uczeń odmawia przekazania substancji, należy wezwać policję w celu 

przeszukania ucznia i zabezpieczenia substancji.  

6. Dyrektor lub wychowawca powiadamia i wzywa do szkoły rodziców ucznia. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów 

 

 

W sytuacji agresywnego zachowania uczniów  (bójki, szarpaniny, gwałtownej kłótni) należy: 

 

1. Zdecydowanie i stanowczo przerwać negatywne zachowanie wobec ofiary. 

2. Rozdzielić strony. 

3. Ustalić granice: nie dopuścić do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 

interweniującej. 

4. Wezwać wychowawcę lub pedagoga lub dyrektora przez osobę trzecią (inny uczeń, 

nauczyciel) lub telefonicznie. 

5. Ocenić zagrożenie i podjąć decyzję: wezwać pielęgniarkę szkolną lub pogotowie 

ratunkowe. 

6. Powiadomić dyrekcję, która w razie konieczności wzywa Policję. 

7. Powiadomić rodziców- wychowawca. 

8. Podjąć próbę mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę 

mediatora  przejmuje pedagog szkolny. 

9. Na wniosek ucznia/pracownika szkoły/rodzica. Dyrekcja szkoły przeprowadza 

niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu. 

10. W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły 

postępowania dyscyplinarnego wobec ucznia i/lub powiadomienie odpowiednich 

organów. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacji cyberprzemocy 

 

 

 

I. Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły. 

 W przypadku ujawnienia cyberprzemocy przez nauczyciela należy: 

1. Niezwłocznie powiadomić wychowawcę i pedagoga szkolnego, a oni w dalszej kolejności 

dyrektora. 

2. Pedagog: 

a) udziela wsparcia ofierze przemocy, 

b) zabezpiecza dowody ( z udziałem informatyka, jeśli jest taka potrzeba) i ustala 

okoliczności zdarzenia, 

c) informuje o przebiegu działań wychowawcę i dyrektora na bieżąco, 

d) obejmuje ofiarę i sprawcę oraz świadków opieką psychologiczno-pedagogiczną, 

3. Wychowawca: 

a) informuje o zdarzeniu rodziców ofiary i sprawcy w szkole, po rozmowie sporządza 

notatkę, 

b) monitoruje relacje między uczniami w klasie, 

c) podejmuje działania profilaktyczne w klasie, 

4.  Dyrektor: 

a)  ustala z pedagogiem okoliczności, w jakich doszło do  przemocy, 

b) wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy i poucza o konieczności zmiany 

zachowania oraz konsekwencjach prawnych, 

c) przypadku powtórzenia działań noszących znamiona cyberprzemocy wobec tego 

samego ucznia lub innego sprawę zgłasza policji. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacji cyberprzemocy 

 

 

 

II. Gdy sprawca cyberprzemocy nie jest znany lub nie jest  uczniem szkoły. 

 W przypadku ujawnienia cyberprzemocy przez nauczyciela należy: 

1. Niezwłocznie powiadomić wychowawcę i pedagoga szkolnego, a oni w dalszej kolejności 

dyrektora. 

2. Pedagog: 

a) udziela wsparcia ofierze przemocy, 

b) zabezpiecza dowody ( z udziałem informatyka, jeśli jest taka potrzeba) i ustala 

okoliczności zdarzenia, 

c) informuje o przebiegu działań wychowawcę i dyrektora na bieżąco, 

d) obejmuje ofiarę oraz świadków opieką psychologiczno-pedagogiczną, 

3. Wychowawca: 

a) informuje o zdarzeniu rodziców ofiary i sprawcy w szkole, po rozmowie sporządza 

notatkę, 

b) informuje rodziców o konieczności powiadomienia policji oraz zapewnienia dziecku 

wsparcia lub pomocy psychologa 

c) podejmuje działania profilaktyczne w klasie. 

4.  Dyrektor: 

a)  ustala z pedagogiem okoliczności, w jakich doszło do  przemocy, 

b) sprawę zgłasza policji, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców o takiej 

konieczności. 
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Procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacji, gdy dochodzi do wypadku w szkole 

 

 

I. Nauczyciel, który widzi lub wie o wypadku:  

 

1. Zapewnia poszkodowanemu opiekę, ocenia jego stan. 

2. Powiadamia pielęgniarkę szkolną lub pedagoga. 

3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy do czasu przybycia 

służb medycznych. 

4. Nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrażającego 

bezpieczeństwu uczniów. 

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

nauczyciela uczącego w najbliższej sali.  

6. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

 

II. Pielęgniarka szkolna ocenia stan poszkodowanego i decyduje o wezwaniu pogotowia. 

 

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

wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje 

wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. 

 

.  

IV. W przypadku lekkich obrażeń - lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po 

udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, pielęgniarka powiadamia rodzica  

o zdarzeniu ustala z nim:  potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia 

rodziców, godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Następnie powiadamia dyrektora 

szkoły. 

 

 


