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PROCEDURY POSTEPOWANIA
w sytuacjach związanych z zagrożeniem patologią
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Procedura postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją
w sytuacjach zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją

1. Wstęp
Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu
młodzieży uznaje się alkoholizm, narkomanię, wczesną inicjację seksualna, kradzieże, wagary oraz
zachowania agresywne, które często ze sobą współistnieją. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną
nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi a w dalszej kolejności popełniania przestępstw.
Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego podejmowania
stosowanych oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych a wobec uczniów niedostosowanych
działań interwencyjnych. Właściwa adekwatna reakcja nauczyciela, pedagoga czy dyrektora oraz
powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji zwiększają skuteczność oddziaływań . Działania
profilaktyczne w szkole będą kierowane równolegle do młodzieży zagrożonej i niedostosowanej przy
współpracy nauczycieli rodziców oraz policji.

2.Cele



zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
przestępczością i demoralizacją
ścisła współpraca szkoły z rodzicami i policją

3. Działania interwencyjne









Na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania, sprzedawania i używania papierosów,
alkoholu i narkotyków
Zakaz obowiązuje wszystkich uczniów w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych odbywających
się w szkole i na terenie szkoły do niej należącym np. w trakcie imprez sportowych, dyskotek,
itp.
W szkole prowadzone będą zajęcia w czasie których uczniowie i nauczyciele zapoznają się z
ryzykiem używania środków uzależniających
Uczniowie, którzy eksperymentują ze środkami uzależniającymi bądź ich zachowanie narusza
regulamin szkoły, muszą liczyć się z konsekwencjami określonymi w wewnętrznym
regulaminie szkoły
Uczniowie, którzy sięgają po używki będą mieli obowiązek uczestnictwa w zajęciach
psychoedukacyjnych prowadzonych w naszej szkole
Uczniowie i rodzice, którzy zwrócą się z problemem mogą liczyć na wsparcie i skierowanie
do specjalistycznej poradni, gdzie uzyskają fachowa pomoc
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W sytuacjach kryzysowych podejmowana będzie interwencja zorientowana na pomoc
uczniowi i rodzinie
Decyzje o podjęciu stosowanych działań interwencyjnych podejmuje dyrektor szkoły

4. Metody współpracy szkoły z policją








stała współpraca i wymiana doświadczeń dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego w zakresie
profilaktyki zagrożeń
spotkania dyrektora, pedagoga i nauczycieli ze specjalistami ds. nieletnich i patologii
• spotkanie tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów na temat konsekwencji
prawnych nieletnich
udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały na
terenie szkoły
wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach występujących na terenie szkoły
organizowanie wspólnych szkoleń

Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o uczniu który nie ukończył 18 lat i
używa alkohol lub inne środki w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne
zachowania świadczące o demoralizacji

1. Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły
3. Rozpoznanie okoliczności zdarzenia i wyjaśnienie przyczyn zaistniałej sytuacji – wychowawca
i pedagog szkolny
4. Wezwanie przez wychowawcę do szkoły rodziców ucznia i przekazanie im uzyskanej
informacji
5. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniem w ich obecności
6. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązanie ucznia do zmiany zachowania i
zaniechania negatywnego postępowania, zaś rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem
7. Zaproponowanie rodzicom profesjonalnej pomocy kierując do specjalistycznej placówki
8. W razie odmowy współpracy rodziców i braku zmiany zachowania ucznia dyrektor szkoły
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję tj. specjalistę ds. nieletnich
9. Jeżeli dostępne środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie
ucznia, spotkania z pedagogiem) nie przyniosą oczekiwanych rezultatów dyrektor szkoły
powiadamia sąd rodzinny lub policję
10. Jeżeli uczeń ukończył 18 lat i przejawia zachowania świadczące o demoralizacji lecz nie jest
to udział grup przestępczych to postępowanie nauczyciela jest określane przez wewnętrzny
regulamin szkoły
11. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, ,który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności postępowania karnego,
dyrektor szkoły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję
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Procedura postępowania nauczycieli w przypadku gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
1. Powiadomienie wychowawcy klasy
2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy i zapewnienie bezpieczeństwa
3. Wezwanie lekarza celem stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia
4. Powiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły i rodziców, których zobowiązuje się do abrania
ucznia ze szkoły. W przypadku odmowy i o pozostaniu bądź przewiezieniu ucznia do placówki
służby zdrowia decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem
5. Jeżeli uczeń zachowuje się agresywnie a rodzice odmawiają przyjścia do szkoły dyrektor
zawiadamia policję. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia policja ma
możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień (na 24 godz.)
6. Dyrektor powiadamia rodziców oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat
7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi
wykroczenie z art. 43 ust 1 ( ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i o tym fakcie należy powiadomić policję
8. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji policji

Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję
przypominającą wyglądem narkotyk
1.
2.
3.
4.

Zabezpieczenie substancji
Ustalenie okoliczności zdarzenia i znalezienia substancji
Powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i policji
Przekazanie policji zabezpieczoną substancję i przekazanie informacji dotyczących
szczegółów zdarzenia

Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać
- aby uczeń przekazał mu substancję
- pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni ewentualnie przedmiotów budzących
podejrzenie
2. Powiadomienie dyrektora szkoły o swoich spostrzeżeniach
3. Wezwanie natychmiast rodziców ucznia
4. Jeżeli uczeń utrudnia kontrolę teczki i odzieży, dyrektor szkoły wzywa policję
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5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu
bezzwłocznie przekazuje ją do policji
6. Nauczyciel dokumentuje okoliczności zdarzenia sporządzając notatkę i swoje spostrzeżenia

Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego i wagarowania

1. Indywidualna rozmowa z uczniem w celu poznania przyczyny wagarów, ucieczki z lekcji oraz
świadomości ucznia dotyczącej konsekwencji dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji.
2. Kontakt wychowawcy z rodzicami, udzielanie informacji o frekwencji
3. Wychowawca prowadzi rozmowę z uczniem w obecności rodziców w trakcie, którego zawiera
kontrakt określający warunki poprawy frekwencji ucznia na zajęciach.
4. Podpisanie kontraktu.
5. Dalsza obserwacja ucznia.
6. W przypadku wyeliminowania problemu uczeń powinien być nagrodzony np. pochwałą do
rodziców, na forum klasy, ocena zachowania.
7. W przypadku braku poprawy zaistniałej sytuacji wychowawca przekazuje do pedagoga
- wykaz uczniów z podaną informacją o skali problemu
- podjętych przez siebie działań i efektach
- sytuacji szkolnej i rodziny ucznia
8. Kolejna rozmowa z uczniem, rodzicami i pedagogiem szkolnym.
9. Po wyczerpaniu możliwości, postępowanie według regulaminu szkolnego.
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