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Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego  

(przemocy, bójki) 
 
 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. 

Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.).

 

W przypadku stwierdzenia na terenie szkoły lub podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę 

bójki lub pobicia ucznia: 

 

1. Uczeń, który zauważył zdarzenie, powinien niezwłocznie poinformować o tym 

nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę klasy.  
2. Poinformowany nauczyciel musi rozdzielić uczniów, umieścić ich w bezpiecznym 

miejscu, z dala od pozostałych uczniów i zapewnić im opiekę.  
3. Jeżeli jest to konieczne, nauczyciel udziela uczniom pierwszej pomocy i wzywa 

pogotowie.  
4. Nauczyciel informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, pedagoga.  
5. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczestnikami 

zajścia oraz uczniami, którzy byli jego świadkami i ustala powody bójki/pobicia oraz 

jej inicjatora. 
 

6. Wychowawca klasy powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia i 

wzywa ich niezwłocznie do szkoły. Podczas rozmowy z rodzicami dyrektor szkoły 

informuje ich szczegółowo o okolicznościach zdarzenia i ewentualnych 

konsekwencjach wobec uczniów.  
7. Wychowawca klasy sporządza notatkę służbową z opisem zdarzenia, podjętymi 

działaniami. Z treścią notatki zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów uczestników 

zdarzenia (potwierdzenie podpisem). Notatkę przekazuje następnie dyrektorowi 

szkoły.  
8. Dyrektor szkoły poleca zabezpieczyć dowody zdarzenia celem ich ewentualnego 

przekazania policji (np. nagranie z monitoringu). 
 

9. Jeżeli zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy, dyrektor szkoły wspólnie z 

wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów podejmuje decyzję, 

czy zasadne jest powiadomienie o zdarzeniu policji (sprawa może zakończyć się 

polubownie). 
 

10. Jeżeli sytuacja miała miejsce po raz kolejny, dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu 

policję i przekazuje do jej dyspozycji uczniów. Gdy uczeń-sprawca nie ukończył 17 

lat, dyrektor szkoły informuje również sąd rodzinny. 

11. Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy i pedagogiem podejmuje 

decyzję o wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w regulaminie szkoły. 
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Czyn karalny – w myśl przepisów ( art. 1 § 2 pkt. 2 u.p.n) jest to czyn zabroniony przez ustawę 

jako przestępstwo ( art. 1 k.k), a więc zbrodnia lub występek ( art. 7 § 2 i 3 k.k), 

przestępstwo skarbowe ( art.53 § 2 k.k.s.) oraz wykroczenie określone w następujących 
przepisach Kodeksu Wykroczeń: np.  
- art. 51 ( zakłócenie porządku publicznego) 

- art. 62 ( znęcanie się nad zwierzętami) 

- art. 69 ( niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy) 

- art. 74.( uszkodzenie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu) 

- art. 76 ( rzucanie kamieniami w pojazdy będące w ruchu) 

- art. 119 ( kradzież lub przywłaszczenie mienia o wartości – obecnie 250 zł) 

- art. 143 ( utrudnienie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego) 
 

 

Popełnienie przez nieletniego innego wykroczenia niż wyżej wymienione należy określić, 
jako zachowanie świadczące o jego demoralizacji, co uzasadnia wszczęcie i prowadzenie 

postępowania w trybie opiekuńczo – wychowawczym (art. 44-46 u.p.n.). 

 

Czyn karalny obejmuje wszystkie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, na wniosek 

oraz oskarżenia prywatnego, jak również wszystkie jego formy stadialne, takie jak dokonanie, 
usiłowanie, przygotowanie, a także formy zjawiskowe przestępstwa, takie jak: sprawstwo, 

podżeganie, pomocnictwo. 
 
 

 


