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Szkolne procedury postępowania nauczycieli  

(pracowników szkoły) i metody współpracy szkoły z 

policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży 

przestępczością i demoralizacją  

w Zespole Szkól Integracyjnych w Sokółce.
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I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia 

inne zachowania świadczące o demoralizacji nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 
1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.  

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną 

informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku 

potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców 

zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może zaproponować 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym.  

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 

napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia 

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.  

5. Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem 

itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd 

rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  
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II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:  

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.  

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej.  

4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania 

ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w 

szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji 

funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.  

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem 

daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości
 
policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.  

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.  
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III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:  

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób 

niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest 

możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia.  
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IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:  

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani 

teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa 

ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i 

pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki 

sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając 

możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  
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V. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:  

− niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,  

− ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,  

− przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi szkolnemu pod opiekę,  

− powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,  

− niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,  

− zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z 

przestępstwa  

- niedopuszczalne jest dokonywanie przez pracowników szkoły przeszukania plecaków, teczek, 

kieszeni żadnej z osób zaangażowanych w zdarzenie oraz niekontrolowane rozpowszechnianie 

informacji o zdarzeniu, 

- po przybyciu policji do szkoły, dyrektor lub inna upoważniona osoba przekazuje zebrane informacje 

o zdarzeniu, uczestnikach i świadkach, 

- wobec sprawcy zdarzenia szkoła podejmuje działania środki wychowawcze przewidziane w 

statucie, informując o tym rodziców lub opiekunów prawnych sprawcy i pokrzywdzonego. 
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VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:  

− udzielenie pierwszej pomocy (przed medycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,  

− niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,  

− powiadomienie rodziców ucznia,  

− niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.  
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VII.  Procedura postępowania szkoły w przypadku ujawnienia cyberprzemocy: 

1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę/ pedagoga/ psychologa oraz dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca/ pedagog/ psycholog przeprowadzają rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udzielając 

jej porad i wsparcia. 

3. Wychowawca i pedagog/ psycholog ustalają okoliczności zdarzania i ewentualnych świadków. 

4. Wychowawca/ pedagog/ psycholog, przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i 

ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy. 

5. Wychowawca/ pedagog/ psycholog powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia o zdarzeniu, 

podjętych działaniach szkoły oraz udziela im porad. 

6. Dyrektor wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy przewidziane w statucie szkoły lub 

zawiadamia policję i/lub sąd rodzinny oraz pracuje nad zmianą postawy ucznia. 

7. Wychowawca i pedagog/psycholog monitorują sytuację ucznia (ofiary) sprawdzając, czy nie są 

wobec niego podejmowane działania odwetowe ze strony sprawcy.  
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VIII. Szkolna procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń jest ofiarą 

przemocy domowej. 

1. Stwierdzenie/ powzięcie podejrzenia przez nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 

higienistkę szkolną, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej. 

2. Przekazanie informacji wychowawcy klasy, pedagogowi/ psychologowi szkolnemu, dyrektorowi 

szkoły. 

3. Ocena sytuacji dziecka krzywdzonego (pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z 

uczniem w celu potwierdzenia faktu krzywdzenia, informuje go o tym, jakie działania są zobowiązani 

podjąć i upewnić się, że dziecko będzie w dotychczasowym miejscu zamieszkania bezpieczne na czas 

prowadzonych działań): 

a) Istnieje bezpośrednie lub poważne zagrożenie życia, zdrowia dziecka: 

- Poinformowanie o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki oświatowej, 

- Przesłanie zawiadomienia o sytuacji dziecka do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich), 

- Gdy nie ma czasu na powiadomienie sądu, a istnieje podejrzenie że powrót dziecka do domu 

zagraża jego bezpieczeństwu – niezwłoczny kontakt z policją, która ma kompetencje do 

przewiezienia dziecka w bezpieczne miejsce, 

- Jeżeli na ciele dziecka są widoczne ślady przemocy fizycznej, pielęgniarka szkolna sporządza ich 

opis w karcie zdrowia dziecka, bez wiedzy i zgody rodziców nikt inny nie może dokonywać oględzin 

dziecka, 

- W sytuacji konieczności zapewnienia pomocy lekarskiej –wezwanie pogotowia ratunkowego, 

- Uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty” przewidzianej dla przedstawicieli oświaty w związku 

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

b) Brak bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dziecka: 

Pedagog/psycholog szkolny na wniosek wychowawcy: 

- Wzywa do szkoły na rozmowę rodziców/opiekunów dziecka, informuje ich o prawnych 

konsekwencjach stosowania przemocy lub zaniedbywania dziecka, 

- Sporządza diagnozę sytuacji dziecka na podstawie rozmowy o dziecku z wychowawcą i innymi 

pracownikami szkoły oraz, o ile jest to możliwe, z rodzicami/opiekunami dziecka, 

- Opracowuje plan pomocy dziecku z uwzględnieniem form wsparcia, kontaktów z osobami i 

instytucjami wspierającymi działania pedagoga/ psychologa szkolnego (np. pracownik socjalny itp.), 

- Informuje rodziców o podjętych działaniach na rzecz dziecka. W przypadku braku współpracy ze 

strony rodziców, braku poprawy sytuacji dziecka, pedagog/ psycholog przekazuje informację o 

zaistniałej sytuacji dyrektorowi szkoły. Wspólnie podejmują decyzję o skierowaniu pisma do: sądu 

rodzinnego, (gdy potrzebna jest ingerencja w sferę władzy rodzicielskiej), ośrodka pomocy społecznej 

(w sytuacji, gdy potrzebna jest inna pomoc rodzinie). 
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4. Dyrektor powiadamia o problemie rodziny/osoby oraz o podjętych działaniach przewodniczącego 

funkcjonującego na terenie gminy Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji w/w instytucji. 
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XI. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych ucznia. 

1. Każdy pracownik ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania 

autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń 

planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować 

o tym dyrektora szkoły. 

2. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, której uczeń przejawia zachowania, myśli 

autodestrukcyjne wychowawca, pedagog i psycholog szkolny podejmują odpowiednie działania 

interwencyjne: 

 Jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia 

 Przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia 

przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia 

 Przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 

 Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną na terenie szkoły lub poza nią 
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Podstawy prawne stosowanych procedur 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /tekst jednolity Dz. U. z 

2002 r. Nr 11 poz.109, z późn. zm./ oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą.  

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

/Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm./. 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz.59 z późn. 

zm./. 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005 r. Nr 179, 1485 z późn. 

zm./ . 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. z 2011 Nr 149 z 

późn. zm./. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem /DZ. U. z 2003 r. NR. 26, poz. 226/ 

 


