
Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego  

i prywatnego na terenie szkoły  

 

Podstawy prawne: 

– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. Nr 

35, poz.228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 oraz przepisy wykonawcze 

związane zustawą). 

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) 

– Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie form i 

metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

 

 

1. W sytuacji dostrzeżenia niszczenia mienia szkolnego lub prywatnego na terenie placówki, 

każdy uczeń zobowiązany jest poinformować o tym wychowawcę, nauczyciela 

dyżurującego lub innego pracownika szkoły. 

 

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

okoliczności, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi 

dyżurującemu lub innemu pracownikowi szkoły. 

 

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

zgłosić szkodę wychowawcy lub innemu pracownikowi szkoły. 

Procedura ta nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia mienia prywatnego, którego 

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

odpowiedzialności. 

 

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

szkolnego lub prywatnego, podejmuje następujące działania: 

4.1.Powstrzymuje i ustala sprawców. 

4.2.Powiadamia wychowawcę ucznia (jeżeli nim nie jest). 

4.3.Informuje pracownika obsługi (jeżeli zostało zniszczone mienie szkolne). 

 

5. Wychowawca: 

5.1.Powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły. W razie zniszczenia, które może 

stać się zagrożeniem dla zdrowia innych dyrektor szkoły zabezpiecza uszkodzone 

mienie. 

5.2.Przeprowadza rozmowę z uczniem na temat zaistniałej sytuacji, może też skierować 

ucznia do pedagoga. 

5.3.Wpisuje uczniowi ujemne punkty z zachowania oraz w porozumieniu z pedagogiem 

oraz dyrektorem podejmują decyzję o sposobie zadośćuczynienia lub ukarania 

sprawcy. 

5.4.Powiadamia rodziców o konsekwencjach czynu ucznia i rodzaju zastosowanej kary. 

W obecności pedagoga szkolnego, a w razie konieczności także dyrektora, 

przeprowadza rozmowę wychowawczą z uczniem w obecności rodziców. 

5.5.Ustala z uczniem i rodzicami sposób i termin naprawienia wyrządzonych szkód lub 

uiszczenia opłaty za ich naprawę: 

a) rodzice i uczeń zobowiązują się do podjęcia pracy nad eliminacją podobnych 

szkodliwych zachowań; 



b) w przypadku konieczności pokrycia kosztów lub naprawy zniszczonego mienia 

rodzice lub opiekunowie proszeni są o rozmowę z wychowawcą, dyrektorem szkoły 

oraz pedagogiem, podczas której ustala się kwotę lub inny sposób naprawienia 

wyrządzonej szkody; 

c) jeśli szkoda nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie, dyrektor szkoły wzywa 

rodziców (opiekunów prawnych) do natychmiastowego wywiązania się z 

poczynionych ustaleń. 

 

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

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

winna nie zostanie wskazana, dyrektor szkoły może zobowiązać do pokrycia całkowitego 

kosztu naprawy zniszczonego mienia wszystkich uczniów danej klasy. 

 

7. W szczególnych aktach wandalizmu dyrektor szkoły sprawę zgłasza na policję. 

 

8. Osoba interweniująca sporządza notatkę ze zdarzenia. 

 

 

 


