
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, 

POSIADANIA PRZEZ UCZNIA NIEBEZPIECZNEGO NARZEDZIA, PRZEDMOTU, 

SUBSTANCJI NA TERENIE SZKOŁY 

(za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, 

kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, 

substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe, żrące). 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 . o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 tekst 

ujednolicony) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. z 2018, poz. 2140) 

3. Kodeks wykroczeń (ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń, Dz.U z 2013 poz. 

482 – tekst jednolity) 

4. Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 poz. 1693 

ze zm.). 

5. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r.  (Dz. U. z 1990 poz. 179) 

 

Podjęte działania: 

1. Nauczyciel, pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia 

niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego 

przedmiotu i podejmuje działania zmierzające do jego zabezpieczenia. Zachowując 

środki ostrożności wobec uczniów i siebie, deponuje w sekretariacie lub zabezpiecza 

pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot lub substancja przed dostępem 

innych uczniów. 

2. Powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy i dyrektora szkoły. 

3. Jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia - nauczyciel odizolowuje 

ucznia we współpracy z innymi pracownikami szkoły od pozostałych uczniów, a 

dyrektor szkoły wzywa Policję.  

4. Wychowawca  informuje o zdarzeniu  rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa 

ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  sporządza 

notatkę w dokumentacji wychowawcy. 



5. Wychowawca, dyrektor szkoły lub pedagog /psycholog przeprowadza rozmowę z 

uczniem w obecności wezwanych rodziców, wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego 

przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie 

ukarania (zgodnie ze statutem szkoły). 

6. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to przedmiot, substancja 

zagrażająca zdrowiu i życiu, dyrektor szkoły, pedagog lub interweniujący nauczyciel 

wzywa Policję. 

7. Dalsze postępowanie prowadzi Policja. 

8. Dyrektor o zaistniałej sytuacji powiadamia organ prowadzący szkołę, Kuratorium 

Oświaty i Radę Rodziców. 

 


