
 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI 

I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ  

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY  

PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ  

W ZESPOLE SZKÓŁ W GRABOWIE NAD PILICĄ 

§ 1 

METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ  

1. W ramach pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą 

współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

2. Koordynatami współpracy są: dyrektor szkoły oraz dzielnicowy, w rejonie którego 

znajduje się szkoła.  

3. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się spotkania tematyczne młodzieży 

szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane 

czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań 

ryzykownych, sposobów unikania zagrożeń, zasad bezpieczeństwa.  

4. Informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona przestępstwa, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci 

i młodzieży. 

5. Udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły. 

6. Wspólny, szkoły i policji, udział w działaniach profilaktycznych związanych 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości 

nieletnich.  

§ 2 

Postępowanie w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, 

używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.  

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga oraz 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.  

4. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka 

do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.  



 

 

5. 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).  

6. W sytuacji gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia itp.), a ich zastosowanie nie 

przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

§ 3 

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

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych powinien 

podjąć następujące kroki: 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę.  

2. W razie konieczności 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. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela pierwszej pomocy, wzywa pogotowie 

ratunkowe.  

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.  

5. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.  

6. 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.  

7. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.  

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

pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły, 

to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) 

lub sądu rodzinnego.  

 

§ 4 

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyki lub inne substancje odurzające.   

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby (nauczyciel, 

pracownik szkoły), 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. O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję.  

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 



 

 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje 

przypominające narkotyki lub inne substancje odurzające. 

1. Powiadomienie dyrekcji szkoły.  

2. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrekcji) ma prawo zażądać, 

aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość plecaka, kieszeni itp. 

Nauczycielowi  nie wolno samodzielnie przeszukać odzieży ani plecaka ucznia – jest to 

czynność zastrzeżona dla policji.  

3. W przypadku, gdy uczeń odda dobrowolnie podejrzaną substancję, szkoła przekazuje ją 

niezwłocznie policji. Nauczyciel próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył 

substancję.  

4. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie 

do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.  

5. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania substancji – policja w obecności rodziców 

ucznia przeprowadza rewizję.  

6. Wychowawca i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami.  

7. W przypadku potwierdzenia podejrzeń - udzielnie uczniowi nagany i obniżenie oceny 

z zachowania.  

8. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.  

 

§ 6 

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.  

 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.   

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, 

lub wychowawcy pod opiekę.   

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.   

5. 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.   

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa 

noża i uciekając, porzuca go lub pozostawia jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).   



 

 

§ 7 

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

procesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia.  

 

Procedury wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą 


