
PROCEDURA  

DOTYCZĄCĄ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA oraz 
SZCZEGÓLNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH 

Podstawa prawna: 
art. 68 ust. 1 pkt 3 i 6 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 6 
ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1189 ze zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych  i niepublicznych szkołach                  
i placówkach ze zmianami z 31 października 2018 r. 

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej              
w publicznych szkołach przedszkolach i placówkach 7.Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2018 zmieniające rozporządzenie         
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej , edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej , edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Konwencja o prawach 
dziecka 

Postępowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów oraz pracownikom szkoły lub                         

w szczególnych sytuacjach wychowawczych powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie             

i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 

Uczeń i jego rodzice maja prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich 

dotyczących. 

 Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje 

przewidziane w statucie Szkoły. 

Przedmioty / substancje niebezpieczne.  

Uczniowie Niepublicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego mają kategoryczny zakaz 

przynoszenia do szkoły lub autokaru, w trakcie dojazdu do / ze szkoły wszelkich przedmiotów /  substancji 

niebezpiecznych, jak min. : scyzoryki i noże, szpikulce, lasery, gaz, race itp.. Pracownik  szkoły ma prawo 

do subiektywnej oceny „ niebezpiecznych przedmiotów/ substancji”.  

W przypadku stwierdzenia posiadania przez ucznia powyższych przedmiotów/substancji, uczeń 

niezwłocznie powinien oddać przedmiot/substancję, który/a zostaje zabezpieczona.  



Wychowawca/ pracownik szkoły informuje o zdarzeniu rodziców /  opiekunów, Dyrekcję Szkoły lub 

odpowiednie  służby : Policję, Straż Pożarną itp. Ze zdarzenia zostaje spisana notatka. Uczeń ponosi 

konsekwencje, o których decyduje Zespół Wychowawczy złożony   z Dyrekcji Szkoły, Wychowawcy : 

- punkty karne; 

- obniżenie zachowania na semestr / koniec roku, nawet do oceny nagannej; 

- zakaz korzystania z transportu szkolnego ( dojazdy do szkoły, odwozy ); 

- skreślenie z listy uczniów od następnego tygodnia;  

Substancje odurzające/ papierosy/ e papierosy 

W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia posiadania przez ucznia substancji odurzającej np.narkotyków, 

dopalaczy, alkoholu itp., lub papierosów / e papierosów oddać substancję, która zostaje zabezpieczona.  

Wychowawca/ pracownik szkoły informuje o zdarzeniu rodziców /  opiekunów , Dyrekcję Szkoły lub 

odpowiednie  służby : Policję, Straż Pożarną itp. Ze zdarzenia zostaje spisana notatka. Uczeń ponosi 

konsekwencje, o których decyduje Zespół Wychowawczy złożony  z Dyrekcji Szkoły, Wychowawcy : 

- punkty karne; 

- obniżenie zachowania na semestr / koniec roku, nawet do oceny nagannej; 

- skreślenie z listy uczniów od następnego tygodnia;  

Naruszenie nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły min. OBELŻYWE WYZWISKA, GROŹBY, 

OPLUWANIE, PRZYCZEPIANIE KARTECZEK, RZUCANIE PRZEDMIOTAMI, AGRESJA FIZYCZNA, KRADZIEŻ , ZNISZCZENIE 

PRZEDMIOTU NALEŻĄCEGO DO NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY ITP.) 

OCHRONA PRAWNA NAUCZYCIELA 

Zgodnie ze znowelizowanym zapisem w Karcie Nauczyciela pedagodzy uzyskali gwarancję ochrony 

przewidzianą w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. W artykule 63 Karty Nauczyciela 

czytamy : 

1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm).  

2. Nauczyciele podlegają więc takiej samej ochronie jak osoby wskazane w art.115 § 13 kodeksu karnego, 

który stanowi, że funkcjonariuszem publicznym jest min : Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, 

senator, radny, sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, zawodowy kurator sądowy, osoba 

orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 

Zgodnie z Art. 222. § 1. kk kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do 

pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, 



karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.Przestępstwo to nie wiąże się z 

uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia – nie powoduje zmian anatomicznych ani fizjologicznych 

organizmu. Typowe działania to uderzenie, kopnięcie, popchnięcie, przewrócenie, pociągnięcie za włosy, 

oplucie, rzucenie w osobę jakimś przedmiotem, oblanie wodą lub nieczystościami. 

Naruszenie nietykalności cielesnej nie pozostawia na ciele śladów lub są one jedynie nieznaczne                        

i przemijające ( siniaki, zaczerwienienia, zadrapania ). 

W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji ,wychowawca/ pracownik szkoły informuje                                  

o zdarzeniu rodziców /  opiekunów , Dyrekcję Szkoły lub odpowiednie  służby : Policję, Straż Pożarną itp. 

Ze zdarzenia zostaje spisana notatka. Uczeń ponosi konsekwencje, o których decyduje Zespół 

Wychowawczy złożony  z Dyrekcji Szkoły, Wychowawcy : 

- punkty karne; 

- obniżenie zachowania na semestr / koniec roku, nawet do oceny nagannej; 

- skreślenie z listy uczniów od następnego tygodnia;  

Procedura obowiązuje od dnia wprowadzenia zarządzenia.



