PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W
SYTUACJACH ZAGROŻENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ I
PRZESTĘPCZOŚCIĄ.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2014r. poz.
382 z późn. zm. )
2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( Dz. U. z 2016r , poz. 487 z późn. zm. )
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2015r. poz. 335 z późn. zm. )
5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii( Dz. U. z 2015 r. poz.
1249)
7. Zarządzenie Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3listopada 2010 r. w sprawie metod i form
wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości
nieletnich(Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 64) z późn. zm.)

1) PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NA TERENIE SZKOŁY
ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU.
Każdy pracownik szkoły, który ma podejrzenie, że uczeń jest pod wpływem alkoholu powiadamia
natychmiast wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego.
Wychowawca lub pedagog powiadamia dyrektora lub wicedyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
Dyrektor izoluje ucznia od reszty młodzieży, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego, tylko pod opieką osoby dorosłej.
Wychowawca klasy lub pedagog szkolny wzywa rodziców ucznia, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
Dyrektor decyduje o wezwaniu w zależności od potrzeb:
a) policji w celu ustalenia stanu trzeźwości lub upojenia
b) pogotowia w celu udzielenia pomocy medycznej
c) w przypadku odmowy rodziców odebrania ucznia, decyduje o pozostaniu ucznia w szkole, bądź
przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariusza policji.
Rozmowa wychowawcy i pedagoga z rodzicami, przekazanie im uzyskanych informacji, zobowiązanie
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
W przypadku gdy rodzice nie stawią się do szkoły lub odmówią współpracy, o wszelkich dalszych
działaniach decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z policją.
Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z uczniem w celu ustalenia przyczyn sięgania po
alkohol


W zależności od zebranych informacji należy:
a) nakłonić rodziców do skorzystania z pomocy specjalistycznej
b) objąć ucznia specjalnym nadzorem
c) skierować wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich w przedmiocie demoralizacji
d) powiadomić policję sekcję ds. nieletnich
e) umożliwić uczniowi udział w zajęciach profilaktycznych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ
UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.
Każdy pracownik szkoły, który ma podejrzenie, że uczeń jest pod wpływem środków odurzających
powiadamia natychmiast wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego.
Wychowawca lub pedagog powiadamia dyrektora lub wicedyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
Dyrektor izoluje ucznia od reszty młodzieży, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego, tylko pod opieką osoby dorosłej.
Wychowawca lub pedagog wzywa rodziców.
Dyrektor decyduje o wezwaniu w zależności od potrzeb:
a) policji
b) pogotowia w celu ustalenia stopnia odurzenia ewentualnie
c) udzielenia pomocy medycznej
Rozmowa wychowawcy i pedagoga z rodzicami, przekazanie im uzyskanych informacji, zobowiązanie
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
Wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę z uczniem w celu ustalenia przyczyn sięgania po
narkotyki.
W zależności od zebranych informacji:
a) nakłonienie rodziców do skorzystania z pomocy specjalistycznej
b) objęcie ucznia nadzorem
c) skierowanie wniosku do sądu rodzinnego i nieletnich w przedmiocie demoralizacji lub powiadomienie
policji sekcji ds. nieletnich
d) umożliwić uczniowi udział w zajęciach profilaktycznych

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIA CZYNU
KARALNEGO NP. POBICIE, KRADZIEŻ.
Każdy pracownik szkoły ,który ma podejrzenie, że uczeń dokonał czynu karalnego, powiadamia
wychowawcę klasy lub pedagoga.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, każdy pracownik szkoły jest zobowiązany
do podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych np. odebrania niebezpiecznego narzędzia,
rozdzielenia bijących się, odizolowanie osoby agresywnej itp.
Wychowawca lub pedagog powiadamia dyrektora szkoły, który w razie konieczności wzywa pogotowie
lub policję. Żąda od ucznia wydania niebezpiecznego narzędzia. Jeśli uczeń odmawia, dalsze działania
prowadzi policja.
Wychowawca lub pedagog wzywa rodziców.
Wychowawca i pedagog ustalają rodzaj dokonanego czynu, okoliczności zdarzenia, osoby
pokrzywdzone, świadków. Zebrane informacje przekazują dyrektorowi.
Rozmowa wychowawcy i pedagoga z rodzicami, przekazanie im uzyskanych informacji, zobowiązanie
do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
Rozmowa wychowawcy i pedagoga z uczniem zobowiązanie go do bezwzględnego powstrzymania się
od dokonywania podobnych czynów oraz w celu ustalenia przyczyny dokonania czynu karalnego.
Dyrektor, pedagog i wychowawca ustalają, jakie konsekwencje poniesie uczeń.
W zależności od zebranych informacji:
a) nakłonienie rodziców do skorzystania z pomocy specjalistycznej
b) objęcie ucznia nadzorem
c) skierowanie wniosku do sądu rodzinnego i nieletnich w przedmiocie demoralizacji lub powiadomienie
policji sekcji ds. nieletnich

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY PRACOWNIK SZKOŁY ZNAJDUJE NA
TERENIE SZKOŁY SUBSTNCJĘ PRZYPOMOINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK:
 Nauczyciel zachowuje środki ostrożności: zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniu
 Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora; dyrektor wzywa policję
 Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informację
dotyczące szczegółów zdarzenia

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE
UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK:
 Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) 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.
 O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa
ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 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.
 Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany
jest bezzwłocznie przekazać ją jednostce policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo
uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.
UWAGA!
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:


Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychoaktywnych;



Wprowadzanie do obrotu środków odurzających;



Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;



Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających

W każdym przypadku popełnienia czyny karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy
zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który
ukończył 17 lat prokuraturę lub policję

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW I NISKIEJ FREKWENCJI
UCZNIÓW W OPARCIU O DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY FREKWENCJI
UCZNIÓW.
W przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia (powyżej 7 dni) rodzice mają obowiązek osobiście
lub telefonicznie poinformować szkołę o nieobecności ucznia i jej przyczynach, bądź uczeń powinien
dostarczyć zwolnienie/wzór na stronie szkolnej.


W

przypadku

braku

informacji

ze

strony

rodziców

nauczyciel

telefonicznie

powiadamia

rodziców/prawnych opiekunów o nieobecności ucznia w szkole.
Po stwierdzeniu wagarów ucznia, wychowawca wzywa rodziców do szkoły.
Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności jego rodziców.
W przypadku dalszego wagarowania ucznia, wychowawca powiadamia pedagoga i ten podpisuje z
uczniem zobowiązanie/wzór u pedagoga/.
W przypadku dalszego wagarowania ucznia lub dłuższej nieuzasadnionej absencji ucznia, wychowawca
powiadamia o tym fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły udziela uczniowi nagany.
W przypadku porzucenia nauki szkolnej, rodzice ucznia zostają powiadomieni o skreśleniu go z listy
uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły.
W przypadku nieobecności na terenie szkoły dyrektora, jego działania podejmuje wicedyrektor szkoły
,pedagog.
Wychowawcę klasy może zastąpić inny nauczyciel , pod opieką którego pozostanie uczeń.

