
PROCEDURY 

postępowania pracowników pedagogicznych 

Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim 

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży  

przestępczością i demoralizacją 

 

Podstawy prawne: 

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

z 2002r. nr 11, poz. 109 z późn. zm.); 

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

( Dz.U z 1982r. nr 35, poz. 230 z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U z 2005r. nr 179, poz. 1485 z 

późn.zm.); 

4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U z 2003 r. nr 30, poz. 179 z późn. zm.); 

5. Zarządzenie nr 169 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i 

form wykonywania zadao przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i 

przestępczości nieletnich oraz działao podejmowanych na rzecz małoletnich (Dziennik Urzędowy 

Komendy Głównej Policji nr 11 z 2010r. poz. 64 z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2015r. poz. 2156 z z 

późn. zm.); 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. 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 2015r. poz. 1249). 

 

I. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W PRZYPADKU UJAWNIENIA UCZNIA, KTÓRY PRZEJAWIA 

ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI 

 W przypadku uzyskania informacji, że uczeo, który nie ukooczył 18 lat, używa alkoholu lub innych 

środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, wagaruje, pali papierosy, uprawia nierząd, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji , nauczyciel powinien podjąd następujące 

kroki:  

1. Przekazad uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

 2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.  



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

informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 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 zaproponowad 

rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki. 

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 (specjalistę ds. nieletnich). 

5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływao wychowawczych 

(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 

dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach 

tych instytucji. 

 

II. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W PRZYPADKU UJAWNIENIA  PRZEZ NIEGO NA TERENIE SZKOŁY 

UCZNIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, DOPALACZY 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeo będący pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy, powinien podjąd następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.  

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeostwa 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 udzielania 

pomocy medycznej.  

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów), których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice ( prawni opiekunowie) 

odmówią współpracy i odebrania dziecka, o dalszym pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do 

placówki służby zdrowia decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły 

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 zagrożenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

 

III. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB 

PRZESTEPSTWA 

Nauczyciel szkoły zobowiązany jest do: 

1. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły; 

2. Ustalenia okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 



3. Przekazania sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły pod 

opiekę; 

4. Powiadomienia rodziców ucznia sprawcy; 

5. Niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamośd nie jest nikomu 

znana;   

6. Zabezpieczenia ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca 

rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub jakiś przedmiot pochodzący z 

kradzieży). 

 

IV. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO  

Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1. Udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie 

lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeo;  

2.  Niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły; 

3.  Powiadomienia rodziców ucznia; 

4.  Niezwłocznego wezwania policji, w przypadku kiedy istnieje taka koniecznośd; 

5.  Zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych 

substancji lub przedmiotów należy zapewnid bezpieczeostwo przebywającym na terenie szkoły 

osobom, uniemożliwid dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwad policję – tel. 997 lub 

112. 

 

V. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA   PRZEZ NIEGO NA TERENIE SZKOŁY 

SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ WYGLĄDEM NARKOTYK, CZY DOPALACZE 

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem 

narkotyk, czy dopalacze powinien podjąd 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 działao pedagogicznych) ustalid, do kogo znaleziona substancja należy. 

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

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

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 



V. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA W PRZYPADKU PODEJRZEO, ŻE UCZEO  NA TERENIE SZKOŁY  

POSIADA SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK, CZY DOPALACZE 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeo posiada przy sobie substancję przypominającą 

narkotyk, powinien podjąd następujące kroki: 

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

uczeo przekazał mu tę substancję, pokazał zawartośd torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej 

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

substancją.  

Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonad czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia 

– jest to czynnośd zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.  

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

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

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

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

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazad ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalid, w jaki 

sposób i od kogo uczeo nabył substancję.  

5. Nauczyciel ma obowiązek dokumentowania zdarzenia, sporządzając możliwie dokładną notatkę z 

ustaleo wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego poprzez ucznia, który nie ukooczył 17 lat, należy 

zawiadomid policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który 

ukooczył 17 rok życia, prokuratora lub policję (art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 

kodeksu postępowania karnego). 

 

VI. POSTĘPOWANIE WYCHOWAWCY KLASY/ DYREKTORA SZKOŁY W SYTUACJI, GDY UCZEO NIE 

REALIZUJE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

1. Wychowawca klasy wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn nierealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego. 

2. Wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły  o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku 

szkolnego. 

3. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy, wychowawca sprawdza w biurze 

ewidencji ludności, czy uczeo nie zmienił miejsca zameldowania i czy nie uczęszcza do innej szkoły. 

4. Po wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków, dyrektor szkoły zobligowany jest do 

poinformowania o zaistniałym fakcie Sąd Rodzinny i Nieletnich lub Policję, opisując wcześniej 

prowadzone czynności i ustalenia. 



 


