SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH
TRUDNYCH WYCHOWAWCZO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO
1. Interwencja świadka zdarzenia - powstrzymanie sprawców.
2. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który jest świadkiem lub któremu zgłoszono
incydent sporządza notatkę służbową, którą przekazuje do sekretariatu.
3. Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej
osobie.
4. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi
osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających
na celu ustalenie sprawcy/sprawców.
5. W przypadku ustalenia sprawców dewastacji dyrektor lub wyznaczona przez niego
osoba zawiadamia o fakcie rodziców.
6. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie Policji.
7. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji
materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.
6. Obniżenie punktacji zachowania i zastosowanie kar regulaminowych

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY DOKONANEJ NA TERENIE
SZKOŁY
1. Poinformowanie o kradzieży dyrektora lub pedagoga/psychologa
2. Rozmowa z uczniem poszkodowanym
w celu ustalenia okoliczności (miejsce,
przypuszczalny czas kradzieży), przegląd zapisu monitoringu
3. W przypadku ustalenia sprawcy kradzieży poinformowanie rodziców ucznia
4. Sporządzenie notatki służbowej
5. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycie kosztów
skradzionego przedmiotu;
6. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie policji;
7. Dalszy tok postępowania prowadzi policja.
8. Konsekwencje dla ucznia – zgodne ze Statutem szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZYNIESIENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW
LUB ICH PALENIA NA TERENIE SZKOŁY

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog szkolny, itd.) ma prawo
zażądać, aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni ( we własnej odzieży)
Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani
teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. Odmowa okazania torby
wymaga zawiadomienia rodziców przez wychowawcę o uzyskanej informacji na temat
palenia papierosów.
2. W przypadku znalezienia papierosów nauczyciel zabezpiecza je.
3. Nauczyciel lub pracownik szkoły sporządza notatkę służbową oraz informuje o zdarzeniu
wychowawcę, który przeprowadza rozmowę z uczniem
4. Wychowawca informuje telefonicznie lub za pośrednictwem rodziców/prawnych
opiekunów ucznia.
5. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca
powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
6. Wychowawca obniża zachowanie w oparciu o przyjęte w WSO kryteria.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY
DEMORALIZACJĄ I PRZESTĘPCZOŚCIĄ
ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA DEMORALIZACJI
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, 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 fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły 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
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad
dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom
skierowanie
dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub nie stawiają się do
szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji
ich dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję
(specjalistę ds. nieletnich).
5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej
środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia,
spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi
oczekiwanychrezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat,
a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa,
to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin
szkoły.
7. 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 art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest
obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY
ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW
1. Nauczyciel lub pracownik szkoły powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę
klasy.

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.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/prawni
opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy
przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji
funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącegopod
wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź
swoimzachowaniem 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/prawnych 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 wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
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. Należy o tym fakcie powiadomić
policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji
ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY
SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) 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
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa 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. Wcześniej 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.
ALGORYTM POSTĘPOWANIA DYREKTORA W PRZYPADKU, GDY POLICJ DOKONUJE
ZATRZYMANIA NIELETNIEGO SPRAWCY CZYNU KARALNEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA
ZAJĘCIACH W SZKOLE
1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację
służbową.
2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem
sporządzenia własnej dokumentacji.
3. Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.
4. Pedagog szkolny sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje
wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane związku
ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie.
5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonywanych
czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu Policji,
celem uczestniczenia w czynnościach.
6. Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o działaniach podjętych przez
Policję względem ich dziecka. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza
pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania.
7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchania nieletniego, dyrektor
wyznacza nauczyciela, pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, które są
przeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji.
8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje
nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynności
wykonywane są w obecności pedagoga szkolnego, po ich zakończeniu Policja odwozi ich
do szkoły lub miejsca zamieszkania.
9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie
Dziecka policjant informuje o tym rodziców, pedagoga szkolnego.
UWAGA:
Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:
- posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
- wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
- udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do
użycia;
- wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z 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.
Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, 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 prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).
ALGORYTM POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO
1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi
szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój,
uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest
nikomu znana,
6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów
pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie
szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z
kradzieży).
ALGORYTM POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY JEST OFIARĄ CZYNU
KARALNEGO
1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia
poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.
2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
3. Powiadomienie rodziców ucznia,
4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność
profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i
ewentualnych świadków zdarzenia.
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 - teł. 997 lub 112.

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZAPEWNIENIA
IM OCHRONY W PRZYPADKU ODMOWY POWROTU DO DOMU
Materiał instruktażowo – informacyjny opracowany przez zespół interdyscyplinarny Sądu, Policji,
Grupy Interwencyjnej Domu Dziecka nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kuratorium
Oświaty i Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

1. Po zgłoszeniu przez dziecko odmowy powrotu do domu po zajęciach szkolnych, pedagog
lub psycholog rozmawia z uczniem ustalając motywy jego decyzji, zbiera informacje o
sytuacji rodzinnej, zapisuje dane osobowe ucznia i sporządza notatkę służbową.
2. Pedagog lub psycholog informuje dyrektora szkoły przekazując mu sporządzoną z
rozmowy z uczniem notatkę służbową i o zaistniałej sytuacji zawiadamia komisariat policji
właściwy dla szkoły. Kopia notatki sporządzonej przez pedagoga/psychologa pozostaje w
dokumentacji szkoły, a jej oryginał przekazuje się policji.
3. Jeśli rodzice ucznia lub on sam znajdują się już pod nadzorem kuratora sądowego,
pedagog/psycholog zobowiązany jest do poinformowania go o przeprowadzonej z
uczniem rozmowie i podjętych działaniach.
4. Funkcjonariusz policji po przybyciu do szkoły rozmawia z pedagogiem/psychologiem.
Rozmowa z uczniem przeprowadzana jest w siedzibie komisariatu policji w obecności tego
samego pedagoga/psychologa, który przyjął zgłoszenie od ucznia.
5. W zależności od poczynionych ustaleń funkcjonariusz policji nawiązuje kontakt
telefoniczny z rodzinnym sędzią dyżurnym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
Spis nazwisk sędziów, dyżurów i nr telefonów jest przekazywany przez Sąd Rejonowy do
wszystkich komisariatów policji na początku każdego roku kalendarzowego.
6. Funkcjonariusz policji podejmuje dalsze czynności sporządzając stosowną dokumentację.
7. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w zastępczej formie opieki
funkcjonariusz policji wnioskuje o jego przyjęcie sporządzając pisemny wniosek.
8. Należy podjąć wszelkie działania, by dziecko do 10 roku życia zostało przyjęte pogotowie
rodzinne, do 13 roku życia – przez grupę interwencyjną, a powyżej 13 roku życia –
pogotowie opiekuńcze.
9. Informacje o wolnych w placówkach interwencyjnych dostępne są w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie pod nr tel. 061 8785752 do 755 w dni robocze w godz. 8.00-15.30
10. Po zabezpieczeniu dziecka poprzez umieszczenie w placówce interwencyjnej
funkcjonariusz policji zobowiązany jest do zawiadomienia rodziców/prawnych opiekunów.
11. Po sporządzeniu pisemnej informacji o stanie sprawy funkcjonariusz policji przekazuje ją
właściwym instytucjom (sąd rodzinny, prokuratura)
12. Wszelkie czynności należy wykonywać z zachowaniem dyskrecji.

