
Załącznik nr 2 do uchwały nr 18/2012/2013 

 

Procedury postępowania i metody współpracy z policją 

nauczycieli oraz pracowników Gimnazjum im. Marka Kotańskiego  

w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, 

 w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. 

 

Opracowano na podstawie modułu Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu 

Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjętego przez Radę Ministrów  

w dniu 13 stycznia 2004 r. 

 

I. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJACH 

ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ. 

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły, który nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, 

bądź przejawia inne zachowanie świadczące o jego demoralizacji (naruszenie zasad 

współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się  

od spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział  

w działalności grup przestępczych) pracownicy szkoły podejmują następujące kroki: 

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

 

Wszyscy pracownicy 

szkoły 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i 

dyrekcję szkoły. 

Wychowawca 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ prawnych 

opiekunów ucznia przekazuje im uzyskaną informację. 

Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z 

uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, 

zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Do 

rozmów włączony jest pedagog. 

Wychowawca, pedagog. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub 

nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z 

Dyrektor 



wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych 

wyżej przejawach demoralizacji ucznia, szkoła wysyła pisemne 

powiadomienie o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję  

(specjalistę ds. nieletnich). 

5. 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 spodziewanych rezultatów dyrektor 

szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

Dyrektor szkoły 

6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, 

który ukończył 17 lat przestępstwa ściganego z urzędu lub jego 

udziału w działalności grup przestępczych, dyrektor szkoły 

niezwłocznie zawiadamia prokuraturę lub policję. 

Dyrektor szkoły 

 

II. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA 

TERENIE SZKOŁY UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB 

NARKOTYKÓW. 

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1.Powiadomić o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

 

Wszyscy pracownicy 

szkoły 

2.Odizolować ucznia od reszty społeczności, ale ze względów 

bezpieczeństwa nie pozostawiać go samego; stworzyć warunki, w 

których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 

 

Wychowawca (w 

przypadku nieobecności 

wychowawcy obowiązek 

ten przejmuje każdy inny 

pracownik szkoły bez 

względu na zajmowane 

stanowisko). 

3. Wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, 

ewentualnie udzielić pomocy medycznej. 

 

Nauczyciel stwierdzający 

podejrzenie. 

Pielęgniarka szkolna. 



4. Zawiadomić o fakcie dyrekcję szkoły oraz rodziców/ prawnych 

opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania 

ucznia ze szkoły. 

 W przypadku odmowy ze strony rodziców / opiekunów, o 

pozostawieniu ucznia w szkole, czy też przewiezieniu go 

do placówki służby zdrowia, bądź przekazania go do 

dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po 

ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - 

jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu, a uczeń jest 

agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do 

zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu swemu i 

innych – szkoła zawiadamia policję. 

 W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (powyżej 

0,5 % alkoholu we krwi; 0,25 mg /dm w wydychanym 

powietrzu) policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień, lub w przypadku jej braku do 

policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. O tym 

fakcie należy powiadomić rodziców oraz sąd rodzinny, 

jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

Nauczyciel stwierdzający 

podejrzenie. 

Wychowawca 

 

 

5. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie 

szkoły, powtarzają się, świadczy to o jego demoralizacji. dyrektor 

powiadamia policję (specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny. 

Dyrekcja (w razie 

nieobecności obowiązek 

przejmuje pedagog 

szkolny) 

 

III. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA 

TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ SUBSTANCJA PRZYPOMINAJĄCA 

WYGLĄDEM NARKOTYK. 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1.Zabezpieczyć substancję przed dostępem 

do niej osób niepowołanych oraz przed 

zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 

 

Nauczyciel/ pracownik stwierdzający 

podejrzenie 



2.Ustalić do kogo znaleziona substancja 

należy (o ile jest to możliwe w zakresie 

działań pedagogicznych). 

Nauczyciel/pracownik stwierdzający 

podejrzenie 

Pedagog 

3. Powiadomić dyrekcję o zaistniałej sytuacji 

oraz policję. 

Nauczyciel/pracownik stwierdzający 

podejrzenie 

4. Przekazać policji zabezpieczoną substancję. Nauczyciel/pracownik stwierdzający 

podejrzenie 

 

IV. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJI 

PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYK. 

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1.Żądać przekazania substancji oraz 

pokazania zawartości torby szkolnej i 

kieszeni (we własnej odzieży). 

Nauczyciel/ pracownik w obecności innej 

osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) 

2. Powiadomić dyrekcję szkoły. Nauczyciel/ pracownik 

3. Powiadomić rodziców/ opiekunów ucznia i 

wezwać do natychmiastowego stawiennictwa. 

Wychowawca (pedagog, dyrektor) 

4. Wezwać policję. Dyrekcja (pedagog) 

5. Sporządzić dokładną notatkę o sytuacji 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

Pedagog (dyrekcja) 

 

W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji, dyrektor szkoły wzywa policję, 

która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ja do ekspertyzy. 

 

V. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PRACOWNIKÓW SZKOŁY W PRZYPADKU 

SPOWODOWANIA PRZEZ UCZNIÓW URAZÓW FIZYCZNYCH INNYM 

OSOBOM LUB STOSOWANIA POWTARZAJĄCEJ SIĘ PRZEMOCY 

PSYCHICZNEJ. 

 

 

                  DZIAŁANIA                 ODPOWIEDZIALNI 

1. Rozpoznanie sprawcy przemocy i Wszyscy pracownicy szkoły 



wskazanie go wychowawcy ( pedagogowi, 

dyrektorowi). 

2. Przeprowadzenie rozmowy ze sprawcą, 

której celem jest zrozumienie szkodliwości 

czynu oraz postanowienie o 

zadośćuczynieniu wobec ofiary/ zapewnienie 

ofierze opieki przedmedycznej .  

Wychowawca wraz z pedagogiem/ dyrektor 

 

3. Powiadomienie rodziców 

pokrzywdzonego oraz sprawcy przemocy. 

Wychowawca/ dyrektor 

4. Powiadomienie policji( specjalisty ds. 

nieletnich)  w przypadku następnego 

wykroczenia-  Sądu Rejonowego Wydział 

Rodzinny i Nieletnich. 

Dyrektor 

5. Zastosowanie kary regulaminowej. Wychowawca/ dyrektor 

6. Sporządzenie notatki i przekazanie 

pedagogowi. 

Wychowawca 

 

7. Przeprowadzenie zajęć wychowawczych z 

całą klasą na temat wydarzenia  

( co zrobić, aby przerwać przemoc). 

Wychowawca 

 

VI. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ 

UCZNIA 

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. Odizolowanie ucznia podejrzanego o próbę 

samobójczą oraz zapewnienie opieki do 

momentu przyjazdu pogotowia 

 

Wychowawca, pedagog 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły 

 

Wychowawca, pedagog 

3. Zabezpieczenie narzędzia, lekarstw 

 

Wychowawca, pedagog 

4. Wezwanie rodziców oraz pogotowia 

 

Dyrektor szkoły 

5. Sporządzenie notatki służbowej 

 

Wychowawca, pedagog 

6. Powiadomienie Policji, Sądu Rodzinnego oraz Dyrektor szkoły 



Kuratorium 

 

 

7. Przeprowadzenie zajęć z klasą nt. próby 

samobójczej kolegi 

Wychowawca 

 

VII. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU 

NIELETNIEJ UCZENNICY W CIĄŻY 

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. W przypadku podejrzenia ciąży u nieletniej 

uczennicy wezwać rodziców do stawiennictwa w 

szkole: 

 poinformować rodziców o przypuszczeniach 

 zobowiązać rodziców do dopilnowania 

wizyty u ginekologa 

 zobowiązać rodziców do dostarczenia 

zwolnienia lekarskiego z zajęć w-f 

 ustalić wspólnie warunki ukończenia przez 

uczennicę edukacji szkolnej 

 

Wychowawca, pedagog 

2. Przeprowadzenie z uczennicą dyskretnego 

wywiadu, udzielając informacji o zachowaniu 

szczególnej uwagi skierowanej na 

bezpieczeństwo uczennicy i jej dziecka. 

 

Wychowawca, pedagog, 

pielęgniarka szkolna 

3. Zapewnienie ciężarnej uczennicy opieki 

wynikającej z ustawy o planowaniu rodziny, 

ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży: 

 indywidualne nauczanie 

 indywidualny tok nauczania 

 urlop macierzyński 

Dyrektor szkoły 

4. Każdy przypadek ciąży nieletniej poniżej 15 roku 

życia zgłosić do prokuratury, organu prowadzącego i 

nadzorującego szkołę. 

Dyrektor szkoły 

5. Przeprowadzenie zajęć z klasą na temat wsparcia 

ciężarnej koleżanki 

Wychowawca, nauczyciel 

WŻR 

 



VIII. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZEMOCY 

DOMOWEJ 

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. Powzięcie informacji o przemocy w 

rodzinie ucznia: 

 przeprowadzenie rozmowy z uczniem 

 przedstawienie możliwości pomocy 

 poinformowanie dyrektora szkoły 

 spotkanie z rodzicem, który nie 

stosuje przemocy wobec dziecka 

Wychowawca, pedagog szkolny 

2. Spotkanie z rodzicem, który nie 

stosuje przemocy wobec dziecka: 

 wypełnienie Niebieskiej Karty 

Wychowawca, pedagog szkolny, 

pielęgniarka szkolna 

3. Poinformowanie Gminnego Zespołu 

ds Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie (OPS w Trzcińsku – 

Zdroju) 

Pedagog szkolny 

4. Jeśli obrażenia są rozległe i 

podejrzewamy, że w domu stale stosuje się 

przemoc wobec ucznia powiadomić policję 

lub prokuraturę 

Dyrektor szkoły 

 

IX. DZIAŁANIE INTERWENCYJNE W PRZYPADKU STWIERDZENIA 

KRADZIEŻY W SZKOLE 

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. Przyjęcie zgłoszenia o kradzieży Wszyscy pracownicy szkoły 

2. Przekazanie informacji wychowawcy 

klasy 

Wszyscy pracownicy szkoły 

3. Przeprowadzenie rozmowy z 

poszkodowanym 

Wychowawca i pedagog szkolny 

4.Przeprowadzenie rozmowy z podejrzanym 

o kradzież: 

Pedagog szkolny i drugi nauczyciel 



 uświadomienie konsekwencji czynu 

 poproszenie o okazanie zawartości 

kieszeni, plecaka, torby 

4. Jeśli podejrzany się przyzna: 

 sprawić, by oddał skradziony 

przedmiot 

 sprawić, by przeprosił 

poszkodowanego 

 sporządzić notatkę 

Pedagog szkolny i drugi nauczyciel 

5. Jeśli podejrzany o kradzież się nie 

przyznaje lub trudno ustalić 

podejrzanego: 

 poinformować policję 

 sporządzić notatkę 

Dyrektor szkoły 

7. Poinformować rodziców poszkodowanego 

i podejrzanego 

Pedagog szkolny, wychowawca 

 

X. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEMOCY 

UCZNIA WOBEC NAUCZYCIELA 

 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. Przekazanie dyrektorowi szkoły notatki  

o zdarzeniu (data zdarzenia, przybliżoną 

godzinę, opis, świadkowie, imię i nazwisko 

sprawcy, podpis nauczyciela) 

Nauczyciel, pracownik szkoły 

2. Przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem Dyrektor szkoły 

3. W razie potrzeby poinformowanie policji Dyrektor szkoły 

4. Przekazanie informacji o zdarzeniu 

wychowawcy oraz pedagogowi szkolnemu. 

Nauczyciel, w przypadku nieobecności 

nauczyciela – dyrektor szkoły 

5. Postępowanie z uczniem wg zapisów w pkt 

V Procedur postępowania i metod współpracy 

z policją 

Wg zadań 

 



XI. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ UCZNIA 

PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY, PODCZAS WYJŚĆ I WYJAZDÓW 

SZKOLNYCH 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. Poinformowanie wychowawcy Wszyscy pracownicy szkoły 

2. Poinformowanie rodziców Wychowawca/pedagog szkolny  

3. Rozmowa z uczniem, podczas której 

powinien oddać papierosy (nie 

przeszukiwać!) 

Wychowawca i pedagog szkolny 

4. Odnotowanie uwagi w dzienniku Wychowawca/inny nauczyciel 

5. Ustalenie kary zgodnie z WSO (ocena 

zachowania) 

Wychowawca 

6. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej z 

klasą. Uczeń przygotowuje materiały lub 

gazetkę ścienna o szkodliwości palenia 

tytoniu. 

Wychowawca/ pedagog szkolny 

7. Przekazanie papierosów, zapalniczek, 

zapałek wyłącznie rodzicom/opiekunom 

prawnym 

Wychowawca/ pedagog szkolny 

 

XII. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ 

UCZNIA PAPIEROSÓW NA TERENIE SZKOŁY, PODCZAS WYJŚĆ I 

WYJAZDÓW SZKOLNYCH 

DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI 

1. Poinformowanie wychowawcy Wszyscy pracownicy szkoły 

2. Poinformowanie rodziców Wychowawca/pedagog szkolny  

3. Rozmowa z uczniem, podczas której 

powinien oddać papierosy (nie 

przeszukiwać!) 

Wychowawca i pedagog szkolny 

4. Odnotowanie uwagi w dzienniku Wychowawca/inny nauczyciel 

5. Ustalenie kary zgodnie z WSO (ocena 

zachowania) 

Wychowawca 

 


