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REJESTR PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8  

 W GDYNI 

 

 

 Procedura postępowania w przypadku agresji słownej ucznia; 

  Procedura postępowania nauczyciela z uczniem Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni 

sprawiającym trudności wychowawcze; 

 Procedura postępowania wobec ucznia Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni – sprawcy 

czynu karalnego lub przestępstwa; 

 Procedura postępowania wobec ucznia Szkoły Podstawowej nr 8  w Gdyni – ofiary czynu 

karalnego; 

 Procedura postępowania w przypadku niespełniania obowiązku nauki przez ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 8  w Gdyni; 

 Procedura postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia; 

 Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia pozostającego pod 

opieką szkoły; 

 Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy uczniom 

poszkodowanym w wypadkach 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESJI SŁOWNEJ UCZNIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8  W GDYNI 

 

Działania w przypadku agresji słownej ucznia: 

1. Nauczyciel bądź pracownik szkoły będący świadkiem agresji słownej zobowiązany jest do: 
Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację, tzn.: 

 zareagować i powstrzymać dalszą agresję słowną - wyjaśnić z uczniem bądź uczennicą jego 
zachowanie; 

  zgłosić fakt do wychowawcy i pedagoga/ psychologa  szkolnego; 
 W szczególnych przypadkach zgłosić zdarzenie do dyrektora szkoły. 
  zanotować zaistniałe zdarzenie w dzienniku uwag. 
2. Wychowawca w obecności  pedagoga/psychologa  szkolnego przeprowadza rozmowę o 

charakterze ostrzegawczym z uczniem bądź uczniami biorącymi udział w zachowaniu 
agresywnym celem ustalenia przyczyn – konfrontacja zdarzenia. 

3. Wychowawca , pedagog/ psycholog  szkolny informuje uczniów o konsekwencjach 
zachowania agresywnego, zgodnych ze Statutem Szkolnym. 

4. Wychowawca powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Fakt rozmowy z rodzicem 
wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (opis szczegółowy zdarzenia przechowuje w 
teczce wychowawcy). 

5. W przypadku powtarzających się aktów agresji słownej lub pojawiającego się nasilenia 
przejawów agresji słownej u ucznia, wychowawca zwołuje zespół wychowawczy, na który 
zaproszeni są uczeń i jego rodzice/ opiekunowie prawni 

6. Zespół wychowawczy opracowuje plan naprawczy w celu poprawy zachowania się ucznia, 
rodziców zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze szkołą ( na piśmie ). 

7. W przypadku braku poprawy zachowania ucznia, Dyrektor podejmuje działania 
dyscyplinujące zgodnie ze Statutem Szkoły 

8. W przypadku agresji słownej skierowanej do nauczyciela lub innych pracowników szkoły, 
Dyrektor zobowiązany jest do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania w 
przypadku przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8  W GDYNI SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 
 
 
Działania na wypadek zaistnienia przypadku ucznia sprawiającego trudności wychowawcze: 
 

1. Nauczyciel – wychowawca zobowiązany jest do zapoznania się z  sytuacją  szkolną  i rodzinną 
uczniów na  początku roku szkolnego. 

2. Nauczyciel – wychowawca  podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji 
trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia – ustala we współpracy z rodzicami/ 
opiekunami prawnymi  formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzi stosowną 
dokumentację  

3. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem 
działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do systematycznej współpracy ( pisemna notatka 
ze spotkania ). 

4. W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych z uczniem nauczyciel inicjuje 
spotkania   z członkami zespołu wychowawczego celem uzyskania pomocy i wsparcia w 
przezwyciężaniu  problemów wychowawczych. 

5. Nauczyciel informuje rodzica ucznia o możliwości uczestniczenia w  takim spotkaniu zespołu 
oraz o możliwości uczestniczenia w spotkaniu pracownika PPP. 

6. Zespół wychowawczy opracowuje plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia 
wraz z pisemnym  zobowiązaniem dla rodzica. 

7. Wychowawca klasy na bieżąco monitoruje zachowania ucznia i jego stosunek do obowiązków 
szkolnych 

8. W uzasadnionych przypadkach wychowawca występuje do rodzica o zgodę na 
przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

9. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni ucznia, którego 
postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych, nauczyciel sporządza notatkę z podpisem 
rodzica. 

10. Następuje ponowne spotkanie zespołu wychowawczego w celu ustalenia strategii dalszych 
działań np. skierowanie do sądu rodzinnego 

11. Na najbliższym spotkaniu Rady Pedagogicznej nauczyciel szczegółowo zapoznaje grono 
nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan 
faktyczny na dany dzień. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8  
W GDYNI – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA 
 
 
Postępowanie wobec ucznia, sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 
  
 
Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem powyższego działania ucznia, jest 
zobowiązany do: 

1. Doprowadzenia sprawcy, jeżeli przebywa na terenie szkoły, pod opiekę pedagoga, 
psychologa, wicedyrektora lub dyrektora szkoły (powiadomienie o incydencie). 

2. Zabezpieczenia ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z 
przestępstwa. 

3. Współpracy z wychowawcą klasy w ustaleniu okoliczności czynu i ewentualnych świadków 
zdarzenia. 

 
Wychowawca klasy jest zobowiązany do: 
 

1. Powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych sprawcy. 
2. Ustalenia okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
3. Sporządzenia notatki służbowej w porozumieniu ze świadkiem zdarzenia ( dokładny opis i 

czytelne podpisy ), przechowywania dokumentacji zdarzenia w teczce wychowawcy.  
 

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do: 
 

1. Niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 
uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu 
znana. 

2. Nadzoru przebiegu dochodzenia na terenie szkoły. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8  W GDYNI – 
OFIARY CZYNU KARALNEGO 
 
 
Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 
 
Nauczyciel  bądź inny pracownik szkoły, który jest świadkiem zdarzenia karalnego bądź otrzymał 
informacje o takim fakcie jest zobowiązany  do: 

1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez 
wezwanie 

pielęgniarki lub lekarza, w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 
2. Niezwłocznego powiadomienia wychowawcy klasy oraz dyrektora szkoły. 

 
Wychowawca klasy: 

1. Powiadamia rodziców ucznia, pozostaje z uczniem do czasu przybycia rodziców/opiekunów 
prawnych. 

2. Ustala okoliczności zdarzenia. 
3. Wpisuje adnotacje w dzienniku lekcyjnym uczniom odpowiedzialnym za zdarzenie. 
4.  W porozumieniu  ze świadkiem zdarzenia sporządza notatkę służbową ze zdarzenia                  

( dokładny opis z czytelnymi podpisami ), przechowuje ją w teczce wychowawcy. 
 
Dyrektor szkoły: 

1. Zawiadamia policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia 
śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

2. Sprawuje nadzór lub wyznacza osoby odpowiedzialne za wyjaśnienie zdarzenia i osoby, które 
zapewnią opiekę psychologiczną nad uczniem. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI PRZEZ 
UCZNIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W GDYNI 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowanie nieobecności 

ucznia na zajęciach, a w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia – odnotowuje to 

w dzienniku na stronie z uwagami oraz powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. 

2. W przypadku utrzymującej się nieobecności ucznia bez powiadomienia szkoły przez rodziców 

( tydzień ) wychowawca klasy telefonicznie informuje rodziców o nieobecności ucznia w 

szkole, z prośbą o kontakt 

3. Jeżeli ujawniono wcześniejsze przypadki nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, 

wychowawca wykonuje telefon informujący rodziców o jego absencji w dniu jej wystąpienia. 

4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do niezwłocznego  informowania pedagoga/psychologa 

szkolnego  o uczniach niespełniających obowiązku nauki (nieusprawiedliwiona nieobecność w 

okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% godzin). 

5. Na wniosek wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego dyrektor szkoły stosuje 

upomnienie w stosunku do rodziców ucznia niespełniającego obowiązku nauki, 

zobowiązujące do podjęcia wymienionego obowiązku w terminie 7 dni od daty doręczenia 

upomnienia. 

6. W razie niewykonania obowiązku we wskazanym terminie, dyrektor wszczyna postępowanie 

egzekucyjne w trybie egzekucji administracyjnej. Ponadto dyrektor powiadamia Sąd 

Rejonowy, Wydział Rodzinny i Wydział do Spraw Nieletnich o zagrożeniu demoralizacją. 

7. Na wniosek wychowawcy klasy dyrektor szkoły może zastosować wobec ucznia, który ma 

wysoką nieusprawiedliwioną absencję, kary lub/i środki dyscyplinujące określone w statucie 

szkoły. 
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Procedura postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na zły 
stan zdrowia 

1. W razie złego samopoczucia ucznia za udzielenie pierwszej pomocy odpowiada nauczyciel 
sprawujący nad uczniem opiekę. 

 

2. W przypadkach poważniejszych urazów, gdy nauczyciel nie jest w stanie sam udzielić 
uczniowi pomocy – nauczyciel wzywa pomoc. Niedopuszczalnym jest wysyłanie 
samego ucznia uskarżającego się na zły stan zdrowia do sekretariatu.  

 

3. Nauczyciel lub wychowawca informuje telefonicznie rodziców ucznia oraz ustala: 


 potrzebę wcześniejszego odebrania dziecka przez rodziców ze szkoły,


 godzinę odbioru dziecka ze szkoły,


 potrzebę wezwania pogotowia.
 

Informacje o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza w rejestrze zdarzeń znajdującym 
się na portierni. 

 

4. Jeśli stan zdrowa ucznia tego wymaga osoba  pod, której opieką znalazło się dziecko , 
wzywa pogotowie ratunkowe, a o konieczności wezwania pogotowia są powiadomieni 
telefonicznie rodzice ucznia. 

 

5. W momencie przejęcia ucznia przez pogotowie ratunkowe za jego bezpieczeństwo 
odpowiada lekarz pogotowia. 

 

W budynku szkoły znajdują się apteczki pierwszej pomocy: portiernia, kuchnia, świetlica, pokój 
nauczycielski, gabinet nauczycieli wf, pracownia chemiczna. Wszystkie braki w ich wyposażeniu 
należy zgłaszać na bieżąco do inspektora ds. bhp. 

 

 

…………………………………………………….   ………………………………………………………………. 
(data)      (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  8) 
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Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia 
pozostającego pod opieką szkoły 

Podstawa prawna:  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z 
późniejszymi zmianami). 

1. Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, powinien niezwłocznie zapewnić 
poszkodowanemu uczniowi opiekę oraz  udzielić mu pierwszej pomocy (ogólne zasady 
postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach zawiera 
załącznik  nr 1 dołączony do procedury). 

2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami 
nauczyciela uczącego w sali znajdującej się najbliżej lub innego pracownika szkoły. 

3. O wypadku, do którego doszło na terenie szkoły, należy powiadomić pielęgniarkę szkolną, 
dyrektora szkoły oraz szkolnego inspektora BHP. 

4. O każdym wypadku należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten należy 
odnotować w rejestrze zdarzeń, podając datę i godzinę powiadomienia oraz formę kontaktu. 
Powiadomić o wypadku rodziców może pielęgniarka szkolna, nauczyciel, pod opieką którego 
zdarzył się wypadek, wychowawca lub dyrektor szkoły. Rejestr zdarzeń znajduje się w 
sekretariacie szkoły. 

5. Przy lekkich urazach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, 
zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, 
należy ustalić z rodzicem ucznia konieczność wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego 
przyjazdu rodzica, godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia. Informację o tych 
ustaleniach powiadamiający zamieszcza w rejestrze zdarzeń. Jeżeli rodzic nie może odebrać 
dziecka ze szkoły osobiście, to do zakończenia zajęć przebywa ono w szkole pod opieką 
pielęgniarki lub wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 

6. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy, ryzyko 
utraty przytomności, trudności w oddychaniu) należy  wezwać  pogotowie ratunkowe (może 
to zrobić pielęgniarka szkolna, nauczyciel, dyrektor szkoły) 

7. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 
policję, prokuraturę, organ prowadzący oraz nadzorujący szkołę. 

8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie 
państwowego inspektora sanitarnego. 

9. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, 
miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania 
oględzin przez zespół powypadkowy. 

10. Zawiadomień dokonuje dyrektor szkoły, a w przypadku nieobecności dyrektora zawiadomień 
dokonuje nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły (posiadający stosowne 
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pełnomocnictwo) lub inny upoważniony przez dyrektora pracownik (może to być np. 
pielęgniarka szkolna). 

11. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, wycieczki, imprezy organizowanej poza terenem 
szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i 
odpowiada za nie. Ma on również obowiązek powiadomienia o wypadku dyrektora szkoły 
oraz inspektora BHP, rodziców ucznia oraz udzielenia pierwszej pomocy, (jeżeli jest taka 
potrzeba, ma obowiązek wezwania Pogotowia Ratunkowego). 

12. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który przygotowuje protokół powypadkowy. 

13.  Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków uczniów oraz omawia z pracownikami szkoły 
okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne, aby zapobiec podobnym 
zdarzeniom. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze stosuje się przepisy dotyczące 
wypadków osób znajdujących się pod opieką szkoły (Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami). 
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Zał. 1 

Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy uczniom 
poszkodowanym w wypadkach 

1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest 
prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu Karnego). 

2. Nie należy lekceważyć wypadków lekkich, niewymagających interwencji lekarza 
(powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.). Każde, nawet drobne 
skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć. 

3. Należy zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego. 

4. Należy wezwać pielęgniarkę szkolną, a przypadku jej nieobecności –w miarę swoich 
możliwości udzielić podstawowej pierwszej pomocy. 

5. Jeżeli stan osoby poszkodowanej tego wymaga, należy wezwać pogotowie ratunkowe. 

6. Należy powiadomić rodziców poszkodowanego ucznia. 

7. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia. 

8. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby. 

9. Zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny (ciepłe okrycie) oraz psychiczny. 

10. Poszkodowanemu nie wolno podawać leków, tabletek przeciwbólowych. 

11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno go przenosić (za wyjątkiem 
sytuacji, gdy miejsce zdarzenia zagraża jego bezpieczeństwu). 

12. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku krążenia, krwotoku, zatrucia i 
innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe. 

13. Nie wolno pozostawiać poszkodowanego bez opieki. 

 

 

 

 

 


