
Procedura postępowania w przypadku kiedy uczeń przejawia zachowania 

świadczące o demoralizacji  w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza   

w Policach 

 

Każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania w przypadku gdy uczeń 

przejawia zachowania świadczące o demoralizacji. Do takich zachowań zalicza się: 

a) naruszanie zasad współżycia społecznego: bójki, wulgaryzmy itp., 

b) popełnienie czynu zabronionego: kradzież, zniszczenie mienia itp., 

c) systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, 

d) używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 

e) włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych, prostytucja. 

 

Do przestępstw (czynów karalnych) ściganych z urzędu zaliczono między innymi:  

udział w bójce lub pobiciu, rozbój, znęcanie się, kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, 

podrabianie dokumentów, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, nie zawiadomienie 

o przestępstwie, wywieranie wpływu na świadka, doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do 

obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej i. in.  

 

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 Upn i art. 304 Kpk).  

 

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

 nauczyciel/pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia  dyrektora szkoły, 

 ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

 przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły 

lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

 powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 

 niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 

 zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących  

 z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. porzucony w ucieczce przedmiot). 

 

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

 udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnienie jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

 niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

 powiadomienie rodziców ucznia, 

 niezwłoczne wezwanie policji, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia 

śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

 

 



Ogólne zasady postępowanie w przypadku ucznia przejawiającego zachowania świadczące 

o demoralizacji: 

 Nauczyciel jest zobowiązany przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

 Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.  

 Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z 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.  

 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich).  

 Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej 

środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. Dalsze postępowanie leży w kompetencji tych instytucji.  

 Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat,  

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

stosuje się względem ucznia kary zgodne ze statutem szkoły: nagana dyrektora, skreślenie 

z listy uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. 

 

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku ucznia przejawiającego zachowania 

świadczące o demoralizacji: 

a) naruszanie zasad współżycia społecznego:  

 

- bójki 

 jeśli uczeń bierze udział w bójce lub prowokuje bójkę nauczyciel, który jest 

świadkiem zdarzenia (lub do którego dotarła informacja) zgłasza incydent 

wychowawcy, informuje również dyrektora szkoły. 

 wychowawca (w razie potrzeby w obecności pedagoga lub psychologa szkolnego) 

w rozmowie z uczniem ustala szczegóły zajścia: motywy, sprawców, 

poszkodowanych, 

 jeśli uczeń ma widoczne obrażenia lub istnieją podejrzenia o wystąpieniu obrażeń 

w wyniku bójki wychowawca kieruje ucznia do pielęgniarki szkolnej, 

 wychowawca odnotowuje zajście w dzienniku lekcyjnym (sporządza notatkę 

służbową) powiadamia rodziców o zajściu oraz przekazuje informację 

pedagogowi lub psychologowi szkolnemu, 

 wychowawca (jeśli jest nieobecny to pedagog lub psycholog) przeprowadza 

rozmowę dyscyplinującą z uczniem, w przypadku gdy uczeń jest agresywny, 

stosuje groźby i zastraszenia nauczyciel zgłasza informację dyrektorowi  

i zawiadamia policję, 



 wychowawca oceniając sytuację stosuje odpowiednie kary regulaminowe: 

obniżenie zachowania, nagana wychowawcy itd., 

 wychowawca egzekwuje od ucznia zachowanie zmierzające do zażegnania 

konfliktu: wyjaśnienie i porozumienie z osobami biorącymi udział w zajściu, 

 przykładowe, dodatkowe zadania dla ucznia: przygotowanie lekcji (fragmentu 

lekcji) na temat dobrego wychowania, szacunku, tolerancji,  spotkanie (cykl 

spotkań w miarę potrzeby) z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 

przygotowanie gazetki klasowej na temat rozwiązywania konfliktów, komunikacji 

między ludźmi. 

 

- wulgaryzmy 

 jeśli uczeń w obecności nauczyciela używa wulgaryzmów, nauczyciel upomina 

ucznia, odnotowuje stosowną notatkę w dzienniku lekcyjnym i zgłasza incydent 

wychowawcy, 

 wychowawca przeprowadza dyscyplinującą rozmowę z uczniem, 

 jeśli sytuacja się powtarza wychowawca stosuje kary regulaminowe  

w kolejności: obniżenie zachowania, nagana wychowawcy, ponadto zgłasza 

informację rodzicom, ustala wspólne spotkanie (na którym może być obecny 

pedagog lub psycholog szkolny) w celu podpisania kontraktu z uczniem  

i sformułowania zasad współpracy |z rodzicami, 

 w przypadku gdy uczeń nie zmienia swojego zachowania, jest wulgarny  

i agresywny nauczyciel przekazuje informację dyrektorowi, może zawiadomić 

policję, 

 przykładowe zadania dla ucznia sformułowane w kontrakcie: przygotowanie lekcji 

(fragmentu lekcji) na temat dobrego wychowania i kultury osobistej,  spotkanie 

(cykl spotkań w miarę potrzeby) z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 

przygotowanie gazetki klasowej na temat kultury języka i szacunku do drugiej 

osoby. 

 

b) Popełnienie czynu zabronionego:  

 

- kradzież 

 jeśli uczeń dopuści się kradzieży na terenie szkoły nauczyciel będący świadkiem 

lub poinformowany o zajściu ma obowiązek zgłoszenia informacji wychowawcy  

i dyrektorowi szkoły, 

 wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem i egzekwuje 

konieczność zwrócenia ukradzionego przedmiotu, informację o zajściu  

przekazuje rodzicom ucznia, sporządza notatkę służbową, 

 w razie odmowy ze strony ucznia (przy potwierdzonej kradzieży) wychowawca 

lub obecny nauczyciel zawiadamia policję, 

 wychowawca stosuje względem ucznia kary regulaminowe  

w kolejności: obniżenie zachowania, nagana wychowawcy, jeśli jest to kolejny 

incydent – nagana dyrektora, 



 wychowawca informuje o zajściu pedagoga lub psychologa szkolnego, możliwość 

podpisania kontraktu ustalającego zasady zachowania ucznia  

w szkole i konsekwencje złamania zasad, 

 w przypadku gdy sprawca dokonanej kradzieży jest nieznany nauczyciel zgłasza 

wychowawcy informację o zajściu, wychowawca przekazuje informację rodzicom 

pokrzywdzonego ucznia, wychowawca przeprowadza  

w klasie pogadankę na lekcji wychowawczej na temat ostrożności  

i przypomina o zasadach bezpieczeństwa i poszanowania mienia zawartych  

w statucie szkoły. 

 

 - zniszczenie mienia 

 jeśli uczeń dopuści zniszczenia mienia drugiej osoby lub szkoły nauczyciel będący 

świadkiem lub poinformowany o zajściu zgłasza informację wychowawcy  

i dyrektorowi szkoły, 

 wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę dyscyplinującą, informuje 

rodziców o zajściu i konieczności finansowej rekompensaty zniszczonego mienia, 

 wychowawca stosuje względem ucznia kary regulaminowe: obniżenie 

zachowania, nagana wychowawcy, jeśli jest to kolejny incydent – nagana 

dyrektora, 

 wychowawca informuje o zajściu pedagoga lub psychologa szkolnego, możliwość 

podpisania kontraktu ustalającego zasady zachowania ucznia  

w szkole i konsekwencje złamania zasad. 

 

c) systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  

(procedura szczegółowa w odrębnym punkcie), 

 

d) używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia 

 (procedura szczegółowa w odrębnym punkcie), 

 

e) włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych 

 w przypadku gdy nauczyciel jest świadkiem lub zostanie poinformowany  

o udziale ucznia w działalności grup przestępczych lub notorycznym przebywaniu 

ucznia w czasie zajęć lekcyjnych w innych miejscach niż szkoła, uprawianiu 

prostytucji, powiadamia wychowawcę klasy i dyrektora szkoły, 

 wychowawca informuje rodziców i pedagoga lub psychologa szkolnego  

o podejrzeniach, 

 wychowawca (przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym) 

rozpoznaje sytuację ucznia – wywiad z rodzicami, w razie konieczności wizyta  

w domu ucznia,  

 w przypadku potwierdzenia informacji o zachowaniu ucznia dyrektor zawiadamia 

Policję i Sąd Rodzinny. 


