
PROCEDURY POSTĘPOWANIA I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ  
W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ,  

W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM I PROSTYTUCJĄ 

w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Horyńcu-Zdroju. 

 
 

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 
I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, 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. Przekazuje informację wychowawcy klasy. 
2. Wychowawca informuje o fakcie psychologa/pedagoga i dyrektora szkoły. 
3. Po wzajemnej konsultacji w/w przeprowadzają rozmowę z uczniem. 
4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców, prawnych opiekunów ucznia i samodzielnie lub 

pomocą psychologa, dyrektora przeprowadza z nimi rozmowę na temat zachowania 
ucznia. Wspólnie z rodzicami poszukuje przyczyn i sposobów pomocy uczniowi. 

5. Wychowawca przeprowadza dokładny wywiad środowiskowy (korzysta przy tym  
z pomocy innych instytucji wspierających rodzinę takich jak: GOPS, GKPiRPA, 
dzielnicowy). 

6. Uczeń zostaje włączony do pracy indywidualnej z psychologiem/pedagogiem w ramach 
długoterminowych oddziaływań oraz do programu profilaktyczno – edukacyjnego, 
obejmującego swym zasięgiem całą grupę klasową.  

7. Wychowawca, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zawiadamia przedstawiciela policji 
(specjalistę ds. nieletnich) lub sąd rodzinny jeżeli: 
1) rodzice nie zgłoszą się na wezwanie (powtórzone trzykrotnie); 
2) rodzice nie wywiązują się z ustaleń podjętych w ramach planu działań naprawczych  

i zachowanie dziecka nie ulega zmianie; 
3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych 

(rozmowa z dzieckiem, ostrzeżenie, rozmowa z rodzicami, psychologiem, itp.), a ich 
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 

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

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 
1. Powiadamia wychowawcę klasę. 
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, zapewniając mu tymczasową opiekę (np. 

psychologa/pedagoga, pracownika świetlicy, innego nauczyciela, higienistki). 
3. Wzywa lekarza do oceny stanu trzeźwości lub odurzenia, zapewnia ewentualną pomoc 

medyczną. 
4. Wychowawca zawiadamia dyrektora szkoły i wzywa rodziców do natychmiastowego 

odebrania ucznia ze szkoły. Jeśli rodzice odmówią – lekarz i dyrektor decydują o dalszych 
krokach zgodnych z wytycznymi zawartymi w niniejszych procedurach. 

5. W szczególnych przypadkach – gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest 
agresywny, swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża zdrowiu lub 
życiu innych – dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. Dalsze kroki 
podejmuje policja. 
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6. Dyrektor ma obowiązek powiadomić policję lub sąd rodzinny, jeżeli powtarzają się 
przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków  
na terenie szkoły. 

7. W konsultacji z psychologiem/pedagogiem i dyrektorem wychowawca wypracowuje 
program działań wychowawczych zapobiegających powtórzeniu zachowań 
niepożądanych. 

8. Wychowawca przeprowadza stosowną rozmowę z rodzicami ucznia w celu analizy 
przyczyn zdarzenia, ustalenia wspólnej linii wychowawczej domu i szkoły. 

9. Wychowawca sporządza notatkę informacyjną opisującą zdarzenia i podjęte kroki 
zaradcze. 

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

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki 
1. Zabezpiecza substancję i podejmuje próbę ustalenia, do kogo należy. 
2. Powiadamia dyrektora szkoły i wzywa policję.  
3. Przekazuje policji zdobyte informacje oraz zabezpieczoną substancję.  
4. Jeżeli ustali, do kogo substancja należy – powiadamia wychowawcę ucznia. 
5. We współpracy z wychowawcą przeprowadza rozmowę z uczniem oraz jego rodzicami. 
6. Nauczyciel sporządza notatkę informacyjną opisującą zdarzenia i podjęte kroki zaradcze. 

 
 

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1. Zawiadamia dyrektora szkoły oraz wzywa do szkoły rodziców. 
2. W obecności innej osoby (wychowawcy, psychologa, dyrektora) może żądać od ucznia 

przekazania substancji, pokazania torby szkolnej, kieszeni jego odzieży. 
3. Jeżeli uczeń odmawia przekazania substancji czy możliwości przeszukania torby, kieszeni, 

dyrektor wzywa policję, która może przeszukać ucznia i przedmioty do niego należące 
oraz zabezpieczyć substancję i zabrać ją do ekspertyzy. 

4. Nauczyciel lub wychowawca próbuje ustalić okoliczności nabycia substancji, zabezpiecza 
ją, jeśli uczeń dobrowolnie ją mu przekaże.  

5. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę ze zdarzenia oraz 
opisuje własne spostrzeżenia. 

6. Zawsze, kiedy nieletni popełni czyn karalny nauczyciel musi powiadomić policję lub sąd 
rodzinny. Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karalne 
jest: 
1) posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;  
2) wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  
3) udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia; 
4) wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

7. Wychowawca w konsultacji z rodzicami ustala, jakie szczególne oddziaływania 
wychowawcze zostaną podjęte wobec ucznia, u którego znaleziona została substancja 
zidentyfikowana jako narkotyk. 

8. Wdraża ustalenia korzystając ze wszystkich dostępnych środków i metod 
wychowawczych w szkole (w tym z pomocy psychologa/pedagogA). 
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V. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 
1. Niezwłocznie powiadomić wychowawcę i dyrektora szkoły. 
2. Ustalić (wspólnie z wychowawcą) okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 
3. Przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły  

lub psychologowi pod opiekę. 
4. Powiadomić rodziców ucznia. 
5. W przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie 

jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana, niezwłocznie powiadomić 
policję. 

6. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące  
z przestępstwa i przekazać je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża  
i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

7. Przeprowadzić stosowną rozmowę z uczniem – sprawcą czynu karalnego (samodzielnie,  
z wychowawcą, dyrektorem bądź psychologiem) i podjąć działania wychowawcze 
zmierzające do zapobiegania powtórzeniu się niepożądanego zachowania 
(indywidualizacja pracy wychowawczej, włączenie do pracy z psychologiem). 

8. Włączyć do podjętych działań wychowawczych rodziców ucznia.  
 

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 
1. Udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź wezwać lekarza, w przypadku kiedy 

ofiara doznała obrażeń. 
2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 
3. Powiadomić rodziców ucznia. 
4. W przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, niezwłocznie 
wezwać policję. 

 
W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 
niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym 
na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów  
i wezwać policję. 
 
METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ 
 

1. Szkoła utrzymuje stały kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lubaczowie i miejscowym 
posterunkiem policji, konsultując się w bieżących sprawach trudnych związanych  
z zachowaniem uczniów oraz z realizacją zadań opiekuńczych przez rodziców, prowadzi 
monitoring środowisk rodzinnych, wymieniając spostrzeżenia i wspierając się wzajemnie 
w pracy z rodziną.  

2. Koordynatorami tej współpracy są psycholog szkolny i specjalista ds. nieletnich wydziału 
prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.  

3. Ze szkołą w ścisłej współpracy pozostaje również dzielnicowy, w rejonie którego znajduje 
się szkoła. 

4. W ramach współpracy szkoły z policją zgodnie z zapotrzebowaniem organizuje się: 
1) spotkania nauczycieli, rodziców z zaproszonym specjalistą ds. nieletnich, w trakcie 

których podejmowana jest tematyka zagrożeń przestępczością i demoralizacją dzieci  
i młodzieży w środowisku lokalnym; 
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2) spotkania tematyczne młodzieży klas IV-VIII z policjantem na temat zapobiegania 
zachowaniom agresywnym i przemocy stosowanej przez młodzież w szkole i w czasie 
wolnym od nauki oraz omawiania prawnych aspektów zachowań ryzykownych takich jak: 
wagary, palenie papierosów, picie alkoholu, sięgania po narkotyki i inne środki 
odurzające, zawierania nowych znajomości przez Internet; 

3) spotkania tematyczne dla uczniów klas I z udziałem policjanta na temat zasad 
bezpieczeństwa (zwłaszcza poruszania się na drodze – akcja: „Bezpieczna droga”); 

4) spotkania informacyjne o zdarzeniach na terenie szkoły mających znamiona 
przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz o przejawach 
demoralizacji dzieci i młodzieży (wagary, włóczęgostwo, uchylanie się od obowiązku 
szkolnego, itp.); 

5) spotkania związane z pomocą policji konieczną w rozwiązywaniu trudnych problemów, 
które zaistniały na terenie szkoły; 

6) wspólny udział w lokalnych akcjach profilaktycznych (np. „Bezpieczne wakacje, ferie”), 
dniach profilaktyki itp. 

5. Szkoła zwraca się o pomoc do policji, gdy w określonej sytuacji wyczerpane zostaną 
dostępne jej środki i metody oddziaływań. Każda wizyta policjanta w szkole, dotycząca 
uczniów, powinna być wcześniej zgłoszona dyrektorowi szkoły.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obowiązuje od dnia 01 września 2017r. 
 
 
Traci moc procedura obowiązująca od roku szkolnego 2010/2011. 
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