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Postępowanie w przypadku  

niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły 

 

1. W sytuacji  niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie szkoły, każdy uczeń 

zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, nauczyciela dyżurującego lub innego 

pracownika szkoły. 

2. Uczeń, który zniszczył albo uszkodził mienie szkolne lub prywatne, bez względu na 

okoliczności, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu 

lub innemu pracownikowi szkoły. 

3. Uczeń będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego, jak i prywatnego, jest zobowiązany 

zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły. 

4. Uczeń, którego mienie prywatne zostało zniszczone na terenie szkoły, jest zobowiązany 

zgłosić szkodę wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 

5. Nauczyciel lub pracownik szkoły, któremu zgłoszono fakt niszczenia (zniszczenia) mienia 

szkolnego lub prywatnego, podejmuje następujące działania: 

a) rozmawia z uczniem/uczniami na temat zaistniałej sytuacji, sporządza notatkę ze 

zdarzenia, 

b) powiadamia wychowawcę ucznia (jeżeli nim nie jest), 

c) powiadamia dyrektora szkoły, 

d) informuje rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o wyrządzonej szkodzie. 

6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem na temat zaistniałej sytuacji, może też 

skierować ucznia do  nauczyciela pedagoga. 

7. Wychowawca w porozumieniu z  nauczycielem pedagogiem  oraz dyrektorem podejmują 

decyzję  o sposobie zadośćuczynienia lub ukarania sprawcy. 

8. Wychowawca lub (w przypadku nieobecności wychowawcy)  nauczyciel pedagog, 

powiadamia rodziców o konsekwencjach czynu ucznia i rodzaju zastosowanej kary. 

9. Wychowawca (lub  nauczyciel pedagog) ustala z uczniem i rodzicami sposób i termin 

naprawienia wyrządzonych szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę. 

10. Jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa rodziców 

(opiekunów prawnych) do natychmiastowego wywiązania się z poczynionych ustaleń. 

11. Procedura ta nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia mienia prywatnego, którego 

posiadanie na terenie szkoły jest zabronione i za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

np. telefonów komórkowych, tabletów itd. 

12. W przypadku, gdy trudno ustalić, kto dokonał zniszczeń, dyrektor szkoły informuje uczniów 



klasy,   w której może być sprawca, o konieczności jego ujawnienia.  

13. Jeśli osoba winna nie zostanie wskazana, dyrektor szkoły może zobowiązać do pokrycia 

całkowitego kosztu naprawy zniszczonego mienia wszystkich uczniów danej klasy. 

 


