
 

 

 

Załącznik 3 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH  

WOBEC UCZNIÓW  

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. C.K. NORWIDA W BIAŁYMSTOKU



Zasady postępowania w sytuacji wagarów ucznia 

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), telefoniczne 

powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o wagarach. 

2. Wysłanie pisemnego upomnienia-zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o 

absencji ucznia (po dwóch tygodniach nieobecności) i nierealizowaniu przez niego 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

3. W przypadku niereagowania prawnych rodziców/prawnych opiekunów na przedłużające 

się wagary, wizyta w domu ucznia pedagoga szkolnego i wychowawcy w asyście straży 

miejskiej. 

4. W przypadku dalszego braku reakcji prawnych rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji 

obowiązku szkolnego lub nauki, powiadomienie sądu rodzinnego.



Zasady postępowania nauczyciela w sytuacjach zachowania agresywnego  

ze strony uczniów 

1. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie 

negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary. 

2. Rozdzielenie stron. 

3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby 

interweniującej. 

4. Wezwanie wychowawcy lub pedagoga 

5. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji: powiadomienie dyrekcji, 

 rodziców i/lub policji. 

6. Próba mediacji między stronami konfliktu - w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę 

mediatora przejmuje pedagog lub psycholog szkolny. 

7. Obniżenie punktacji z zachowania. 

8. Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza 

niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu. 

9. W przypadku potwierdzenia się zarzutów - podjęcie przez dyrektora szkoły 

postępowania dyscyplinarnego wobec ucznia - powiadomienie odpowiednich 

organów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie nauczyciela w przypadku, 

 gdy podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

 będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego 

życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej. 

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, 

których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy 

rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w 

szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do 

dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice/prawni 

opiekunowie ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do 

szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia 

albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla 

osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 

godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/prawnych opiekunów 

oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor 

szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub 

sądu rodzinnego. 

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie 

powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 

posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka szkolnego 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie 

co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia - jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

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

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

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, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie 

do użycia; 

• wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów 

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli 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 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Jeżeli przestępstwo ma 

miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. 

 

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 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich i art. 304 Kodeksu postępowania karnego). 

 


