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Nr procedury:  

                                          17 

Tytuł 
procedury: 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia, ujawnienia posiadania lub 
używania przez ucznia przedmiotów i środków niebezpiecznych, tj. 
broń, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, ostre narzędzia np. 
nóż, śrubokręt, scyzoryk, żyletki oraz innych przedmiotów mogących 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, tj. kastet, nunczako, kije, pałki  
itp.   

 

Cel procedury: 

Procedura ma zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na 
terenie szkoły.  

Zakres procedury: 

Procedura dotyczy jednolitego postępowania w przypadku podejrzenia, ujawnienia 
posiadania lub używania przez ucznia przedmiotów i środków niebezpiecznych, tj. 
broń, materiały wybuchowe lub pirotechniczne, ostre narzędzia np. nóż, śrubokręt, 
scyzoryk, żyletki oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 
zdrowia i życia, tj. kastet, nunczako, kije, pałki  itp.   

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności: 

1. Rodzice (opiekunowie prawni): rodzice powinni kontrolować przynoszone 
przez dzieci do szkoły przedmioty i reagować na niepożądane zachowania. 

2. Nauczyciele/pracownicy obsługi: zobowiązani są do reagowania na każdy 
przypadek podejrzenia lub ujawnienia posiadania przez uczniów przedmiotów 
i środków niebezpiecznych. 

Informacje ogólne: 

1. Szkoła prowadzi działania wychowawcze i profilaktyczne szerzące wiedzę na 
temat zachowań niewłaściwych, zagrażających innym, niezgodnych z prawem 
oraz rozwijające w społeczności szkolnej (tworzonej przez uczniów, rodziców, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły) poczucie wspólnej odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo na terenie szkoły.  

2. Niniejsze procedury zawierają zasady każdorazowego postępowania 
nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacji podejrzenia, ujawnienia 
posiadania lub używania przez ucznia przedmiotów i środków uznawanych za 
niebezpieczne dla zdrowia i życia innych.   



 

Opis procedury reagowania:  

1. Za niebezpieczne uznaje się przedmioty i środki mogące w powszechnym 
przekonaniu stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia innych, tj.: 

1) broń;  

2) ostre narzędzia, np. nóż, śrubokręt, scyzoryk, żyletki itp.; 

3) materiały wybuchowe, środki pirotechniczne, gazy łatwopalne;  

4) kije, metalowe rury, pałki, nunczako, kastet; 

Ich posiadanie przez uczniów na terenie szkoły jest zabronione. 
 
2. Każdy pracownik, który uzyska informacje o posiadaniu przez ucznia przedmiotu 
lub środka niebezpiecznego, zobowiązany jest do: 
 
● nakłonienia ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu/ środka – ucznia 
należy  poinformować o tym, że: 
 
- ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu (u wychowawcy, 
pedagoga/ psychologa szkolnego, dyrektora szkoły lub wicedyrektora); 
 
- istnieje możliwość wyciągnięcia wobec niego konsekwencji za zachowanie 
zagrażające bezpieczeństwu innych;  
 
 
3. Jeśli uczeń dobrowolnie przekaże niebezpieczne przedmioty/ środki 
nauczycielowi, zadaniem pracownika szkoły jest: 
 
● zabezpieczenie ich;  
 
● wezwanie rodziców do szkoły i przekazanie im zabezpieczonych przedmiotów (za 
pokwitowaniem odbioru); 
 
● sporządzenie notatki ze zdarzenia; 
 
Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących  
w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń - kopię notatki otrzymuje dyrektor 
szkoły oraz pedagog/ psycholog szkolny. 
 
● powiadomienie wychowawcy klasy oraz  pedagoga/ psychologa szkolnego. 
 
 
4. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać dobrowolnie niebezpiecznego 
przedmiotu/ środków, a ich  użycie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, 
nauczyciel zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły  



i podjęcia działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom 
poprzez odizolowanie ucznia od innych.  
 
5. W przypadku dalszej odmowy oddania niebezpiecznego przedmiotu/ środków, 
dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu policji oraz rodziców; policja 
przeprowadza rewizję w obecności rodziców ucznia. 

6. Jeśli uczeń pozostaje pod opieką kuratora sądowego, zostaje on 
poinformowany o zdarzeniu przez pedagoga/ psychologa szkolnego. 

7. Powiadomienie sądu rodzinnego:  

● jeśli rodzice ucznia odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,  
a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, mimo podjętych działań 
(konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, rozmowy z pedagogiem/ psychologiem 
itp.), dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd 
rodzinny -   szczególnie, jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach 
demoralizacji ucznia; 

● w przypadku poczucia zagrożenia, wynikającego z agresywnego zachowania 
ucznia lub podejrzenia popełnienia przez ucznia przestępstwa, dyrektor szkoły 
zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i do sądu rodzinnego. 

 

 

  


