
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W 
SYTUACJACH ZAGROŻENIA UCZNIA 

PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ  



PROCEDURA I 
NARKOTYKI NA TERENIE SZKOŁY 

• ZABEZPIECZENIE 
- substancje zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 
- Umieścić substancje w papierowej torebce, woreczku foliowym 
- Przenieść substancje w bezpieczne miejsce 
- Nauczyciel próbuje ustalić do kogo należy znaleziona substancja 

 
• POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY 
- Nauczyciel przekazuje dyrektorowi zabezpieczoną substancję oraz                          
       informację z dotychczasowych ustaleń 
 
• POWIADOMIENIE POLICJI 
- Dyrektor wzywa do szkoły Policję 
- Dyrektor przekazuje Policji substancję oraz informację o okolicznościach 

zdarzenia  
  



PROCEDURA II 
UCZEŃ Z NARKOTYKIEM 

• ZABEZPIECZENIE 

- Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy 

- Nauczyciel w obecności innej osoby może polecić uczniowi wydanie 
substancji  

- Uwaga ! Tylko policjant ma prawo przeszukać ucznia 

• POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY 

• POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA 

- Dyrektor powiadamia rodziców dziecka 

- Do czasu przybycia Policji uczeń powinien przebywać w obecności 
nauczyciela  

• POWIADOMIENIE POLICJI 

- Dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informację dot. 
okoliczności zdarzenia  

 



PROCEDURA III 
UCZEŃ POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW/ALKOHOLU 

(należy dążyć do zapewnienia obecności dorosłego świadka podczas 
trwania procedury) 

• ZABEZPIECZENIE  

- Odizolować ucznia od reszty klasy ale nie pozostawiać go samego 

• POMOC MEDYCZNA 

- Wezwać lekarza w przypadku gdy uczeń swoim zachowaniem stwarza   
zagrożenie dla swojego życia lub zdrowia 

• POWIADOMIENIE DYREKTORA 

• POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA  

- Zobowiązać rodziców do odebrania ucznia ze szkoły 

• POWIADOMIENIE POLICJI 

- Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka ze szkoły a ono jest agresywne, 
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub 
zdrowiu innych osób 

- Nauczyciel przekazuje informacje dotyczące okoliczności zdarzenia 



PROCEDURA IV 
UCZEŃ – SPRAWCA CZYNU KARALNEGO 

(ściganego z urzędu, np. bójka, znęcanie się, rozbój , kradzież, doprowadzenie 
małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej 

czynności seksualnej) 

• ZABEZPIECZENIE 

- Zapewnić pomoc lekarską pokrzywdzonemu 

- Przekazać sprawcę dyrektorowi 

- W miarę możliwości sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność 
informacji, ustalić okoliczności świadków zdarzenia 

- NIE NAGŁAŚNIAĆ ZDARZENIA  

• POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY 

• POWIADOMIENIE RODZICÓW UCZNIA (sprawcy i pokrzywdzonego) 

• POWIADOMIENIE POLICJI 

• ZABEZPIECZENIE PRZEDMIOTU 

- Rzeczy pochodzące z przestępstwa pozostawić w miejscu znalezienia 
(zabezpieczyć przed zniszczeniem)  

  



PROCEDURA V 
UCZEŃ ZAGROŻONY DEMORALIZACJĄ 

• POWIADOMIENIE DYREKTORA SZKOŁY 

• WEZWANIE RODZICÓW UCZNIA DO SZKOŁY 

- Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami i uczniem 

- Zaproponowanie rodzicom skierowania dziecka do specjalistycznej 
placówki 

 

• POWIADOMIENIE POLICJI 

- W przypadku nieskuteczności zastosowanych środków wychowawczych 

 

• POWIADOMIENIE SĄDU RODZINNEGO 

- Gdy rodzice odmawiają współpracy a proces demoralizacji ucznia 
postępuje  

 


