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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Sytuacja kryzysowa Działania interwencyjne 

1. Nauczyciel uzyskał informację, iż uczeń 
używa alkoholu lub innych 
środków w celu wprowadzenia 
się w stan odurzenia, uprawia 
nierząd lub przejawia inne zachowania 
świadczące o demoralizacji. 
 

1. Nauczyciel przekazuje informację o tym fakcie 
wychowawcy klasy, pedagogowi i psychologowi 
szkolnemu, dyrektorowi szkoły. 

 
2. Dyrektor, wychowawca  lub pedagog/psycholog/ wzywa 

do szkoły rodziców ucznia (prawnych opiekunów) i 
przekazuje im uzyskane informacje, przeprowadza 
rozmowę z rodzicami oraz uczniem,  
w ich obecności; w przypadku potwierdzenia informacji 
zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 
postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru 
nad dzieckiem. 

 
3. Jeżeli rodzice odmawiają pojawienia się w szkole  

dyrektor, wychowawca  lub pedagog/psycholog/ 
zawiadamia stosowne instytucje. 

 
4. W toku interwencji profilaktycznej pedagog lub 

psycholog może zaproponować rodzicom skierowanie 
dziecka do specjalistycznej placówki i udział  
w programie terapeutycznym. 

 
5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają 

się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają 
informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia  
o zaistniałej sytuacji Wydział  Rodzinny i Nieletnich 
Sądu Rejonowego w Radomiu lub Policję. 

 
6. Podobnie, gdy szkoła wykorzystała dostępne jej środki 

oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, 
ostrzeżenie ucznia, spotkania  
z psychologiem ,pedagogiem , spotkania zespołu 
interdyscyplinarnego itp.),dyrektor  szkoły powiadamia 
Wydział  Rodzinny i Nieletnich Sadu Rejonowego  
w Radomiu lub Policję: dalszy tok postępowania leży  
w kompetencji tych instytucji). 

 

2. Nauczyciel podejrzewa, że na terenie 
szkoły znajduje się uczeń będący pod 
wpływem alkoholu lub 
narkotyków/dopalaczy. 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach 
wychowawcę klasy, pedagoga, psychologa, dyrektora 
szkoły. 
 
2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze 
względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, 
stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 
zdrowie i życie. 
 
3. W razie konieczności nauczyciel lub pielęgniarka wzywa 
Pogotowie Ratunkowe w celu udzielenia pomocy medycznej. 
Osoba przeszkolona w sytuacji, gdy nie ma pielęgniarki, a 
życie ucznia jest zagrożone udziela pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
 



4. Nauczyciel lub pedagog/psycholog szkolny wzywa do 
szkoły rodziców ( prawnych opiekunów), ucznia  
i przekazuje im uzyskane informacje. Przeprowadza 
rozmowę z rodzicami oraz uczniem.  
Z rozmowy jest sporządzona notatka. 
 
5. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania 
ucznia  ze szkoły. Jeżeli rodzice ( prawni opiekunowie) 
odmówią odebrania dziecka ze szkoły, o pozostaniu ucznia 
w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia 
albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszowi Policji-
decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia i 
porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
 
6. Dyrektor szkoły powiadamia najbliższą jednostkę policji, 
gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod 
wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest 
agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do 
zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych. 
 
7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości-
policja ma prawo zabezpieczenia ucznia zgodnie ze swoimi 
procedurami.  

3. Nauczyciel znajduje na terenie szkoły 
substancję przypominającą 
narkotyk/dopalacz. 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza 
substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz 
ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, 
próbuje ( o ile to możliwe w zakresie działań pedagogicznych 
ustalić do kogo znaleziona substancja należy. 
 
2. Nauczyciel powiadamia o zdarzeniu dyrektora placówki. 
 
3. Dyrektor szkoły wzywa Policję. 
 
4. Po przyjeździe Policji dyrektor szkoły niezwłocznie 
przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 
informacje dotyczące zdarzenia. 
 

4. Nauczyciel podejrzewa, że uczeń 
posiada przy sobie substancję 
przypominająca narkotyk/dopalacz. 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, 
pedagog,  psycholog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń 
przekazał mu te substancję, pokazał zawartość torby 
szkolnej oraz kieszeni ( we własnej odzieży), ewentualnie 
innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 
związku z podejrzewaną substancją. 
 
2. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać 
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia-jest to 
czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji. 
 
3. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach niezwłocznie 
powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ( prawych 
opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 
stawiennictwa. 
 
4. W przypadku , gdy uczeń-pomimo wezwania-odmawia 
przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, 
dyrektor szkoły wzywa policję. 
 
5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po 
odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest 
bezzwłocznie zawiadomić Policję. 
 
6. Nauczyciel dokumentuje całe zdarzenie, sporządzając 
notatkę z ustaleń. 



 

5. Nauczyciel stwierdził, że uczeń popełnił 
czyn karalny lub przestępstwo. 

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 
 
2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków 
zdarzenia. 
 
3. Przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły 
lub pedagogowi/psychologowi szkolnemu pod opiekę. 
 
4.Powiadamia rodziców ( prawnych opiekunów ucznia -
sprawcy). 
 
5. Powiadamia Policję. 
 
6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub 
przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je 
Policji. Sporządza notatkę. 
 

6. Nauczyciel stwierdził, że uczeń stał się 
ofiara czynu karalnego lub przestępstwa. 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub 
zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie 
pielęgniarki/pogotowia jeśli istnieje taka potrzeba. 
 
2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 
 
3. Powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 
 
4.Zawiadamia Policję. 
 
5. Ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 
Sporządza notatkę. 
 

7. Nauczyciel znajduje na terenie szkoły 
substancję lub przedmioty, które ocenia 
jako niebezpieczne (np. broń, materiały 
wybuchowe, nieznane substancje). 

1. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo osobom 
przebywającym na terenie szkoły. 
 
2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 
 
3. Nauczyciel uniemożliwia dostęp osobom postronnym do 
znalezionych rzeczy. 
 
4. Dyrektor szkoły wzywa natychmiast Policję. 

8. Nauczyciel otrzymuje sygnał o 
stosowaniu przez ucznia cyberprzemocą. 

1. Rozmowa z ofiarą cyberprzemocy (wsparcie, porada). 
 
2. Ustalenie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, 
sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawców, świadków 
zdarzenia). 
 
3. Zabezpieczenie dowodów. 
 
4. Powiadomienie dyrektora, pedagoga 
szkolnego/psychologa. 
 
5. Powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy 
i ofiary cyberprzemocy. 
 
6. Analiza zdarzenia. 
 
7. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, zaproponowanie konsultacji w poradni 
psychologiczno – pedagogicznej. 
 
8. Powiadomienie Policji lub Sądu Rodzinnego. 

9. Nauczyciel otrzymuje sygnał o 
nadużywaniu przez ucznia mediów 

1. Rozmowa z uczniem nadużywającym mediów 
elektronicznych (wsparcie, porada). 



elektronicznych takich jak: gry, portale 
społecznościowe, zakupy on-line. 

 
2. Ustalenie formy nadużywania mediów elektronicznych. 
 
3. Powiadomienie dyrektora, pedagoga/psychologa 
szkolnego. 
 
4. Powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 
 
5. Zapewnienie uczniowi pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, zaproponowanie rodzicom konsultacji  
w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub  
u specjalisty. 
 
 

 
 
 
 
 
OSOBY I INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ O WSPARCIE W SYTUACJACH 

WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ: 

 

 na terenie szkoły: dyrektor szkoły, pedagog, psycholog, nauczyciele 

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 w Radomiu ul. Główna 3 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 

 Zespół Pracy Socjalnej ul. Królowej Jadwigi 15, 

 Komenda Miejska Policji w Radomiu, 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu ul. Malczewskiego 20B, 

 Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu ul. Łąkowa 122, 

 Przychodnia Terapii Uzależnień w Radomiu ul. Reja 30 

 Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 5 
 
 
 
 
 
INFOLINIE 

 

 Bezpieczna Szkoła + dla młodzieży: 116 111 

 Bezpieczna Szkoła + dla dorosłych: 800 100 100 

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 

 Niebieska Linia 0 - 800 - 1200 - 02 
 
 
 
W naszej szkole będzie funkcjonowała „ Anonimowa skrzynka zaufania”, do której uczniowie będą 
mogli wrzucać kartki z uwagami i informacjami dotyczącymi sytuacji trudnych  - znajduje się przy 
wejściu do korytarza administracyjnego. Będzie opróżniana w każdy poniedziałek. 
 


