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Procedury postepowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością                            

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesław Kominka                      

w Kątach Wrocławskich 
 

 

I. Procedura postępowania z uczniem palącym papierosy na terenie szkoły i w czasie 

pobytu ucznia pod opieką szkoły. 

 

1. Nauczyciel, który zauważy fakt palenia wyrobów tytoniowych przez ucznia przeprowadza                  

z uczniem rozmowę, informuje o tym fakcie wychowawcę klasy oraz wpisuje uwagę                           

do dziennika elektronicznego Librus.  

 

2. Wychowawca udziela uczniowi karę upomnienia i informuje o tym fakcie rodziców ucznia. 

 

3. Jeśli sytuacja powtarza się wychowawca stosuje kolejną karę statutową, wzywa do szkoły 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów 

przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga lub psychologa. Rodzic 

zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Pedagog/psycholog przeprowadza 

rozmowę profilaktyczno - ostrzegawczą z uczniem. Wychowawca obejmuje szczególnym 

nadzorem pedagogicznym tego ucznia. 

 

4. W przypadku notorycznego łamania zakazu palenia papierosów traktowanego jako 

demoralizację decyzją dyrektora szkoły sprawa zostaje przekazana odpowiednim organom                    

( sąd rodzinny).  

 

 

II. W przypadku, gdy nauczyciel uzyskuje informacje, 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 

podejmuje następujące kroki:  

 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy, dyrektorowi, psychologowi oraz 

pedagogowi szkolnemu.  

 

2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i informuje                        

ich o problemach wynikających z zachowania ucznia. Wychowawca wraz z pedagogiem 

szkolnym lub psychologiem w obecności ucznia i rodziców przeprowadza rozmowę.                                                      

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 

profilaktycznej proponuje rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i jego 

udział w programie terapeutycznym. 

 

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

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, pedagog szkolny                                   

lub psycholog pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę 

ds. nieletnich).  
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4. Podobnie, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, upomnienie, nagana dyrektora, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem, zobowiązanie ucznia i rodzica do podjęcia terapii itp.), 

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, szkoła powiadamia sąd rodzinny, 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków uzależniających 

powinien podjąć następujące kroki: 

  

1. Nauczyciel prosi o pomoc  innego pracownika szkoły w celu odizolowania ucznia od reszty 

klasy prowadząc go do osobnego pomieszczenia.  

 

2.Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy                                          

oraz  dyrektora. 

 

3. Dyrektor wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej.  

 

4. Wychowawca (a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor) zawiadamia o tym fakcie 

rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia                 

ze szkoły. Gdy rodzice/ prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka lub nie ma 

możliwości powiadomienia ich o zaistniałej sytuacji  lekarz po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje decyzję  o pozostaniu ucznia 

w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu  go funkcjonariuszom 

policji. 

 

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

będącego pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innych środków odmawiają przyjścia                       

do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, zagraża 

życiu lub zdrowiu innych osób. O fakcie tym zawiadamia się jego rodziców/prawnych 

opiekunów oraz sąd rodzinny. 

 

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

 

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

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków na terenie szkoły, dyrektor szkoły 

powiadamia o tym policję lub sąd rodzinny.  

 

8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły  jest kategorycznie zabronione i stanowi wykroczenie 

z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                                           

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok 

postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

 

9. Z przeprowadzonych działań nauczyciel w porozumieniu z osobami uczestniczącymi                      

w czynnościach sporządza notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w tych 

czynnościach.  
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IV. Jeśli na terenie szkoły pracownik znajdzie substancję wyglądem przypominająca 

narkotyk, podejmuje następujące kroki:  

 

1. Pracownik zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem                    

do niej innych osób oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.  Próbuje 

(jeśli to możliwe w zakresie swoich działań) ustalić, do kogo należy znaleziona substancja. 

  

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. Dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

policję.  

 

3. Po przyjeździe policji pracownik przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia.  

 

4. Z przeprowadzonych działań pracownik, który znalazł substancję przypominającą wyglądem 

narkotyk sporządza notatkę służbową, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych 

czynnościach.  

 

 

V. Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń ma przy sobie alkohol lub substancję 

przypominającą narkotyk, podejmuje następujące kroki:  

 

1. Nauczyciel prosi o pomoc innego pracownika szkoły w celu odizolowania  ucznia                         

od pozostałych uczniów, prowadząc go do osobnego pomieszczenia.  

 

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę. Po tych 

czynnościach nauczyciel powraca do zajęć.  

 

3. Dyrektor w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, psychologa lub innego 

nauczyciela) żąda, aby uczeń przekazał tę substancję, ewentualnie 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.  

 

4. Gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania dyrektorowi substancji i okazania 

zawartości teczki i kieszeni ubrań , dyrektor szkoły wzywa policję oraz rodziców/ prawnych 

opiekunów ucznia  do natychmiastowego stawiennictwa. 

  

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor po odpowiednim zabezpieczeniu tej 

substancji bezzwłocznie przekazuje ją jednostce policji i wzywa rodziców/prawnych  

opiekunów ucznia do natychmiastowego stawiennictwa.  

 

6. Z przeprowadzonych działań nauczyciel, w porozumieniu z osobami uczestniczącymi                                  

w czynnościach, sporządza możliwie dokładną notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące.  
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VI. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego (między innymi udział                      

w bójce lub pobiciu,  przestępstwa na tle seksualnym, znęcanie się, kradzież, oszustwo itp.)   

 

1. Pracownik szkoły zabezpiecza miejsce popełnienia czynu (nie dopuszcza w to miejsce osób 

postronnych i ewentualnie ustala świadków zdarzenia).  

 

2. Pracownik zawiadamia dyrektora szkoły korzystając w razie potrzeby z pomocy innej osoby 

dorosłej. Przekazuje sprawcę pedagogowi lub psychologowi bądź dyrektorowi ( o ile sprawca 

jest znany  i przebywa na terenie szkoły).  Informuje o okolicznościach zdarzenia i przekazuje 

ewentualne dowody przestępstwa.  

 

3. Dyrektor powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów  ucznia sprawcy i niezwłoczne 

powiadamia policję  w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub 

sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

 

4. Dyrektor zleca wykonanie ewentualnych czynności wskazanych  przez przyjmującego 

zgłoszenie policjanta.  

 

5. W przypadku zaistnienia poważnego  zdarzenia o ile jest to konieczne i możliwe, dyrektor 

zatrzymuje do czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę/ów.  

 

6. W przypadku, gdy nie można powiadomić rodzica/prawnego opiekuna lub jego nie stawienia 

się  do szkoły decyzję o dalszym postępowaniu z uczniem sprawcą podejmuje interweniujący 

policjant.  

 

7. Osoby podejmujące działania zobowiązane są nie nagłaśniać zdarzenia.  

 

8.  W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył                     

17 lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

przez ucznia, który ukończył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).   
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VII. Postępowanie nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu karalnego:  

 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź wzywa karetkę pogotowia, 

gdy ofiara doznała poważnych obrażeń. 

 

2. Niezwłoczne powiadamia dyrektora szkoły.  

 

3. Dyrektor powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.  

 

4. O pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo 

przekazaniu go funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu 

zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

 

5. Dyrektor niezwłoczne wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych 

świadków zdarzenia.  

 

6. Nauczyciel w miarę szybko informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.  

 

7. Z przeprowadzonych działań nauczyciel, w porozumieniu z osobami uczestniczącymi                                  

w czynnościach, sporządza możliwie dokładną notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące.  

 

VIII. Procedura postępowania w przypadku sytuacji otrzymania informacji                                

o podłożeniu ładunku wybuchowego. 

 

1. Dyrektor powiadamia Policję. 

 

2. Zawiadamiając policję dyrektor podaje następujące informacje: 

a)  rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony 

podejrzany przedmiot), 

b)  treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego; 

c)  Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. 

 

3. Jednocześnie dyrektor przeprowadza ewakuację budynku zgodnie z procedurami. 

 

IX. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów 

wybuchowych, broni i innych niebezpiecznych substancji. 

 

1. Pracownik szkoły uniemożliwia dostęp osób postronnych do tych środków.  

2. Powiadamia dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor ogłasza ewakuację szkoły zgodnie z opracowaną procedurą. 

4. Dyrektor powiadamia służby ratownicze (straż pożarną, policję). 

 

X. Informacja na temat numerów alarmowych. 

 

112- ogólnoeuropejskim numer alarmowy 

999 - Pogotowie Ratunkowe  

998 - Straż Pożarna 

997 – Policja 

21.03.2018 r.  dyrektor szkoły Lidia Reps 


