
 Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie 

Załącznik nr 16

Procedury i postępowanie w sytuacjach zagrożenia 

przestępczością i demoralizacją

I

1. W przypadku  uzyskania  informacji,  że  uczeń  używa  alkoholu  lub  innych  środków w celu

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

świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 

2) wychowawca informuje o zagrożeniach pedagoga i dyrektora szkoły, 

3) wychowawca przekazuje rodzicom (opiekunom) uzyskane informacje w obecności ucznia

pedagoga.  W  przypadku  potwierdzenia  informacji,  zobowiązuje  ucznia  do  zaniechania

negatywnego postępowania. Rodziców (opiekunów) zaś, bezwzględnie do szczególnego

nadzoru nad dzieckiem. 

2. W  toku  interwencji  profilaktycznej  nauczyciel  może  zaproponować  rodzicom  (opiekunom)

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki.

3. W przypadku,  gdy  rodzice  (opiekunowie)  odmawiają  współpracy,  a  nadal  z  wiarygodnych

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny oraz policję. 

4. W  przypadku,  gdy  szkoła  wykorzysta  wszystkie  dostępne  jej  środki  oddziaływań

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły

powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

5. W  przypadku  uzyskania  informacji  o  popełnieniu  przez  ucznia,  który  ukończył  17  lat,

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie

z przepisami Kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia o tym

prokuraturę lub policję. 

II

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

wpływem środka psychoaktywnego, psychotropowego bądź środka zastępczego(dopalacza),

podejmuje niezwłocznie następujące działania: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga,

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
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3)  informuje o sprawie dyrektora szkoły, następnie rodziców (opiekunów), 

4) w razie potrzeby wzywa lekarza oraz udziela pierwszej pomocy,

5) w przypadku, gdy wezwani rodzice (opiekunowie) nie przybędą do szkoły, o pozostaniu

ucznia  w  szkole,  przewiezieniu  do  placówki  służby  zdrowia  lub  przekazaniu

funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, bądź sam dyrektor szkoły.

 III

1. W  przypadku,  gdy  nauczyciel  znajduje  na  terenie  szkoły  substancję  przypominającą

wyglądem środek psychoaktywny, psychotropowy bądź środek zastępczy(dopalacz), powinien

podjąć następujące kroki: 

1) zabezpieczyć 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) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję,

3) po  przybyciu  policji  niezwłocznie  przekazuje  zabezpieczoną  substancję  i  przekazuje

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia, 

4) dalsze czynności podejmują funkcjonariusze policji.

IV

1. W  przypadku,  gdy  nauczyciel  podejrzewa,  że  uczeń  posiada  przy  sobie  substancję

przypominającą  środek  psychoaktywny,  psychotropowy  bądź  środek  zastępczy(dopalacz),

podejmuje następujące działania: 

1) w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał

zawartość  torby  szkolnej  oraz  kieszeni  (we  własnej  odzieży),  ew.  innych  przedmiotów

budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma

prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów) ucznia, 

3)w  przypadku,  gdy  uczeń,  odmawia  przekazania  nauczycielowi  substancji  i  pokazania

zawartości  teczki,  dyrektor  szkoły  zawiadamia  policję,  która  przeszukuje  odzież  

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do

ekspertyzy,

4)jeżeli  uczeń wyda substancję dobrowolnie,  nauczyciel,  po odpowiednim zabezpieczeniu,

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Próbuje ustalić, w jaki

sposób  i  od  kogo,  uczeń  nabył  substancję.  Całe  zdarzenie  nauczyciel  dokumentuje,

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń, wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 
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V

1. W  przypadku  znalezienia  na  terenie  szkoły  podejrzanie  wyglądającej  paczki  lub  w  razie

podejrzenia  zagrożenia  terrorystycznego,  jego  zaistnieniu  oraz  innych  sytuacji

sprowadzających  zagrożenie  dla  zdrowia   i  bezpieczeństwa uczniów,  decyzje  na bieżąco

podejmuje dyrektor szkoły. 

2. W  przypadku  znalezienia  na  terenie  szkoły  broni,  materiałów  wybuchowych,  innych

niebezpiecznych  substancji  lub  przedmiotów,  należy  zapewnić  bezpieczeństwo

przebywającym  na  jego  terenie  osobom,  uniemożliwić  dostęp  osób  postronnych  do  tych

przedmiotów i wezwać policję. 

3. W przypadku zaistnienia innych sytuacji  zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów

decyzje na bieżąco podejmuje dyrektor szkoły. 
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