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Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z Policją 

w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, 

a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. 

 
W sytuacji, gdy na terenie szkoły i przedszkola dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagraża-

ją bezpieczeństwu i zdrowiu, a nawet życiu dzieci, placówki zobowiązane są do podjęcia odpowiednich 

działań. W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców - 

postępowanie wobec ucznia będzie odpowiednio zróżnicowane. 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w zespole zobowiązuje Rozpo-

rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  

(Dz. U. z 2003r., nr26 poz. 226).  

W myśl powyższego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające 

na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności wówczas, 

gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. 

Podstawowym aktem prawnym, regulującym zasady postępowania Policji z nieletnimi sprawcami czy-

nów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2010 r. nr 33, poz. 178 j. tekst), Zarządzenie numer 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 

03 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie prze-

ciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. 

     

Działania interwencyjne. 

I. W przypadku uzyskania informacji, że niepełnoletni uczeń używa alkoholu lub innych środków 

w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien: 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora zespołu bądź osobę zastępującą dyrektora. 

3. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem wzywa do placówki rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem 

w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania nega-

tywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku 

interwencji profilaktycznej wychowawca może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do spe-

cjalistycznej placówki i udział w odpowiednim programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł 

napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor zespołu pisemnie powiadamia 

o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję. 

5. Podobnie, w sytuacji, gdy zespół wykorzysta wszystkie dostępne mu środki oddziaływań wychowaw-

czych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie 

nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor zespołu powiadamia sąd rodzinny lub Policję. Dalszy 

tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

(Demoralizacja-naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systema-

tyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności 

grup przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich). 

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie zespołu znajduje się uczeń będący pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące czynności: 
1. Niezwłocznie powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga i dyrektora 

zespołu. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy - w gabinecie higieny szkolnej i pozostawia go pod opieką dwóch 

pracowników zespołu w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia. 

3. Wychowawca lub inny nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odu-

rzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 
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4. Zawiadamia o tym fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania 

ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia 

w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjo-

nariuszom Policji, decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu 

z dyrektorem zespołu lub osobą zastępującą dyrektora. 

5. Dyrektor zespołu zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpły-

wem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje 

powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu 

nietrzeźwości,  Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie 

do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli 

uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpły-

wem alkoholu lub narkotyków na terenie zespołu, to dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym 

Policji lub sądu rodzinnego. 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie zespołu substancję przypominającą wyglą-

dem narkotyk powinien: 

1. W obecności pracownika zespołu, zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję (zanieść 

do gabinetu higienistki i zamknąć ją w szafie, chroniąc przed dostępem osób niepowołanych 

oraz ewentualnym jej zniszczeniem) do czasu przyjazdu Policji. Powiadomić pedagoga szkolnego 

lub innego nauczyciela, który postara się ustalić, do kogo należała znaleziona substancja. 

2. Powiadomić o zaistniałym zdarzeniu dyrektora zespołu, wezwać Policję. 

3. Po przyjeździe Policji powinien niezwłocznie przekazać zabezpieczoną substancję i podać informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypomina-

jącą narkotyk, powinien podjąć następujące działania: 
1. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przeka-

zał mu tę substancję, pokazał zawartość tornistra oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie in-

nych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel 

nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani tornistra ucznia. 

Jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia dyrektora zespołu oraz wychowawcę, który zawia-

damia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się. 

3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania 

zawartości tornistra, dyrektor zespołu wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące 

do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać 

ją Policji. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając odręczną notatkę i przekazuje ją dy-

rektorowi zespołu. 

    UWAGA: 

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne jest: 

1. Posiadanie każdej ilości środków odurzających. 

2. Wprowadzanie do obrotu środków odurzających.  

3. Ułatwianie, umożliwianie lub nakłanianie innej osoby do użycia środków odurzających.  

4. Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

    Każde z wyżej wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 

17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń 

po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- 

Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997r.nr 89, poz. 555). 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie zespołu należy wezwać Policję. 
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić 

Policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia proku-

ratora lub Policję (art. 4 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego). 
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V. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 
1. Nauczyciel, inny pracownik zespołu, uczeń lub osoba postronna, która zauważy takie zdarzenie, nie-

zwłocznie powiadamia poprzez drugą osobę (uczeń, pracownik) dyrektora zespołu lub wicedyrektora. 

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia na piśmie, sporządzając odręczną no-

tatkę. 

3. Przekazuje ucznia pod opiekę pedagoga lub wychowawcy, który przeprowadza wstępną rozmowę 

i powiadamia rodziców. Jeżeli sprawca jest spoza szkoły, dyrektor lub wicedyrektor wzywa 

go na rozmowę. 

4. Dyrektor lub wicedyrektor niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy dochodzi do rozboju, 

uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, itp. lub sprawcą nie jest uczeń zespołu. 

5. Nauczyciel lub pracownik zabezpiecza ewentualne dowody. 

Va. Procedury postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia zespołu lub mienia 

prywatnego, dokonanego na terenie zespołu. 

1. O fakcie kradzieży, zniszczenia mienia prywatnego lub szkolnego powiadamiany jest wychowawca, 

pedagog i dyrektor zespołu.  

2. Dyrektor po przyjęciu zawiadomienia może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie. 

3. Dyrektor zespołu lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia rodziców ucznia po-

szkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia mienia zespołu lub mienia 

prywatnego o podjętych działaniach, mających na celu wyjaśnienie sprawy (okoliczności i przebiegu 

zdarzenia). 

4. Wychowawca wzywa do zespołu rodziców sprawcy dewastacji lub kradzieży. 

5. Podczas spotkania dyrektora, pedagoga lub innej wyznaczonej przez dyrektora osoby, w obecności 

wychowawcy podejmuje się działania mające na celu ustalenie konsekwencji wobec sprawcy (obni-

żenie oceny z zachowania) oraz formy zadośćuczynienia. Ze spotkania wychowawca sporządza no-

tatkę służbową.   

6. W przypadku dużej szkody lub powtarzających się kradzieży zespół powiadamia Policję. 

7. W sytuacji niewykrycia sprawcy kradzieży lub dewastacji mienia należącego do zespołu, dyrektor 

powiadamia o tym zdarzeniu Policję. 

8. Zespół nie odpowiada za przedmioty wartościowe nie związane z procesem dydaktycznym, wycho-

wawczym i opiekuńczym (np. telefony komórkowe, biżuterię, pieniądze, gry elektroniczne i in.).  

9. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń cenne rzeczy oddaje pod opiekę nauczyciela prowa-

dzącego zajęcia.  

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 
1. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej i zapewnienie jej udzielenia przez przeszkoloną 

lub wykwalifikowaną osobę. 

2. Niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia – telefonicznie. 

3. Powiadomienie dyrektora zespołu lub wicedyrektora przez osobę znajdującą się w pobliżu. 

4. Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpie-

czenia śladów zdarzenia, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków. 

5. Bezwzględne wezwanie pogotowia ratunkowego. 

 

W przypadku znalezienia na terenie zespołu broni, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecz-

nych substancji i przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym osobom na terenie ze-

społu, a także uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać Policję – tel. 997 

lub 112. 

 

VII. Postępowanie nauczycieli w przypadku, gdy uczeń zachowuje się agresywnie (bójka z innym 

uczniem lub dorosłą osobą): 

1. Nauczyciel lub inny pracownik zespołu wydaje polecenie zaprzestania bójki. 

2. Zawiadamia o zajściu pedagoga, wychowawcę lub dyrektora zespołu. 

3. Jeżeli uczeń nadal zachowuje się agresywnie, należy go odizolować i pozostawić pod opieką osoby 

dorosłej w gabinecie higieny szkolnej lub pedagoga szkolnego. 
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4. Wychowawca o całym zajściu niezwłocznie powiadamia rodziców. 

5. W obecności ucznia i jego rodziców wychowawca i pedagog przeprowadzają rozmowę wychowaw-

czą. 

6. W sytuacjach koniecznych (obrażenia cielesne) powiadamiana jest Policja. 

VIII. Procedury postępowania w sytuacji, gdy będący pod wpływem alkoholu rodzic lub prawny 

opiekun zgłosi się po odbiór dziecka ze szkoły lub przedszkola: 

1. W sytuacji, gdy nauczyciel zaobserwuje, że rodzic lub prawny opiekun, bądź osoba upoważniona 

do odbioru dziecka z zespołu (szkoły, przedszkola), jest w widoczny sposób pod wpływem alkoholu, 

podejmuje decyzję o pozostawieniu ucznia/dziecka w szkole/ przedszkolu do czasu, aż zgłosi się po 

niego trzeźwa osoba upoważniona do odbioru ucznia / dziecka.  

2. W przypadku, gdy nietrzeźwy rodzic lub inna osoba jak w pkt. VIII.1 awanturuje się, nie chce sama 

opuścić budynku przedszkola, szkoły nauczyciel sam lub przy pomocy osób trzecich np. pracowni-

ków obsługi, innego nauczyciela wzywa telefonicznie Policję. 

3. Wydanie dziecka osobie nietrzeźwej, która nie może zapewnić dziecku odpowiedniej opieki jest nie-

dopuszczalne. 

 

Współpraca zespołu z Policją. 
1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej zespół i Policja utrzymują stałą 

współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

2. Koordynatorami współpracy z Policją są dyrektor zespołu i pedagog. 

3. Z zespołem współpracuje także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się zespół. 

 

W ramach współpracy Policji z zespołem organizuje się: 

1. Spotkania pedagoga szkolnego, nauczycieli, dyrektora z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich 

i patologii o tematyce dotyczącej zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży 

w środowisku lokalnym. 

2. Spotkania tematyczne dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły z Policją m. in. na temat odpowie-

dzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania 

w trzeźwości, zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń. 

3. Informowanie Policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla 

życia i zdrowia dzieci i uczniów oraz przejawach demoralizacji na terenie zespołu. 

4. Udzielanie przez Policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, które za-

istniały na terenie zespołu lub poza nim. 
 

Obowiązujące dotychczas „procedury…” poddano modyfikacji i zatwierdzono przez rady pedagogiczne zespołu 

na zebraniu w dniu 1 grudnia 2011r.  

Podano opinii Rady Rodziców w dniu 15 grudnia 2011r.- …………………………… 


