
PROCEDURY POSTĘPOWANIA

DEMORALIZACJA
• wagarowanie, niezrealizowanie obowiązku 

szkolnego i nauki
• posiadanie przez małoletniego alkoholu 
• palenie papierosów
• rażące łamanie norm społecznych, 

np. używanie słów wulgarnych, 
obsceniczne gesty

• udział w grupach destruktywnych 
(np. grupy przestępcze, subkultury)

• prostytucja

• uczeń w stanie wskazującym na użycie 
alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych (narkotyków)

• powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga
      szkolnego dyrekcję szkoły 
• telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie 

powiadomić rodziców lub opiekunów 
prawnych; zaprosić

      do współpracy nad  rozwiązanie problemu
• w przypadku posiadanie przez małoletniego
       alkoholu zażądać wydania substancji
       i zabezpieczyć przed dostępem innych osób; 
       jeżeli uczeń odmawia wezwać Policję
       (pracownik oświaty nie ma prawa dokonać
       przeszukania; prawo takie posiada Policja)
• przeprowadzić rozmowę z dzieckiem
      i rodzicami, udokumentować rozmowę, 
      w tym ewentualnie spisać kontrakt
• zorganizować zespół do pracy nad problemem 

(pracownicy szkoły, pracownik socjalny, 
dzielnicowy, kurator sądowy jeśli rodzina 
objęta jest nadzorem i inni) oraz

      współpracować z organizacjami
      specjalistycznymi, w tym pozarządowymi 
      (poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia
      i interwencji kryzysowej);  współpraca 
      z rodzicami, dokumentować pracę
• w przypadku długotrwałych wagarów
      wdrożenie postępowania egzekucyjnego
      (upomnienie do rodziców wysłane za
       potwierdzeniem  odbioru)
• w przypadku braku współpracy ze strony 
       rodziców lub braku efektów prowadzonych
       działań, powiadomi pisemnie sąd rodzinny
       lub Policję oraz dostarczyć sądowi lub 
       policji dokumentację z przeprowadzonych
       działań szkoły i zespołu

• w razie potrzeby udzielić pierwszej
       pomocy (w miarę możliwości zapewnić
       osobie udzielającej pomocy wsparcie 
       w celu odizolowania oraz zapewnienia
       bezpieczeństwa własnego i innych)
• powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga
      szkolnego i dyrekcję szkoły
• w miarę możliwości ustalić jaką substancję
      dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, kim, 
      gdzie i który raz się to zdarzyło raz jakie 
jest
      jej źródło pochodzenia:  ile jest taka
      możliwość zabezpieczyć pozostałość
      substancji (procedura jak w przypadku
      posiadania alkoholu albo środków 
      psychoaktywnych)
• wezwać pogotowie ratunkowe (w razie
      konieczności) – nr 999 i podać ustalone
      informacje
• powiadomić rodziców lub opiekunów
      prawnych
• powiadomić Policję (nr 997) i podać 

ustalone
      informacje
• współpracować z Policją, która podejmuje
      dalsze czynności i ewentualnie kieruje
      materiały do sądu rodzinnego
• przeprowadzić rozmowę z dzieckiem 
      i rodzicami, udokumentować rozmowę, 
      w tym ewentualnie spisać kontrakt 
     (nie prowadzimy rozmów z uczniem ani 
      rodzicem, którzy są pod wpływem 
alkoholu
      lub innej substancji psychoaktywnej)
• objąć problem pracą„zespołu
      wychowawczego” (pracownicy szkoły, 
      pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator
      sądowy jeśli rodzina objęta jest nadzorem
      i inni) oraz współpracować z rodzicami, 
     dokumentować pracę
• powiadomić organy nadzoru i tworzyć
      dokumentację związaną ze zdarzeniem



PROCEDURY POSTĘPOWANIA
PRZESTĘPCZOŚĆ

• bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie 
nietykalności cielesnej dziecka przez rówieśników 
lub dorosłych, w tym przemoc fizyczna

• kradzież (w tym włamanie oraz kradzież 
      z udziałem przemocy lub groźbą przemocy
• znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do 

określonego negatywnego zachowania wbrew jego 
woli, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub 
innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu 
lub innych mediów)

• zniszczenie mienia, wandalizm
• posiadanie, udzielanie, propagowanie 
      i rozprowadzanie środków psychoaktywnych
      np. narkotyków
• fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów 

szkolnych (np. dziennika, legitymacji szkolnej, 
zaświadczenia lekarskiego, faktur, fałszowanie 
oświadczeń, usprawiedliwień od rodziców, podpisów 

      w dzienniczku)

• przestępczość seksualna (w tym 
gwałt, zmuszanie do innych 
czynności seksualnych, np. 
molestowanie)

• zamieszczanie i rozpowszechnianie 
treści pornograficznych (w tym 
poprzez Internet, telefon 
komórkowy)

• zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom
      poprzez odizolowanie (przerwać akt agresji, 
      w miarę możliwości ująć sprawców);   
      zabezpieczyć miejsce zdarzenia 
      i ewentualnie przedmioty związane ze
      zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontak
      osób postronnych ze śladami zdarzenia
• w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy
• powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego 

i dyrekcję szkoły
• w uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie 

ratunkowe (nr 999) lub inne służby specjalistyczne 
(np. pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, 
Straż Pożarną)

• powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów 
sprawców ofiar (w przypadku podejrzenia, iż 
sprawcą jest jeden z rodziców powiadamia policja, a 
nie szkoła; do czasu przyjazdu rodziców lub 
prawnych opiekunów albo policji, pieczę nad 
dzieckiem sprawuje nauczyciel; po przyjeździe 
policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy)

• powiadomić Policję (nr 997 lub rejonowy komisariat) 
lub w przypadku wykroczeń (sprzedaż papierosów) 
Straż Miejską (nr 986)

• w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania 
utraconego mienia; jeżeli uczeń odmawia wezwać 
policję (pracownik oświaty nie ma prawa dokonać 
przeszukania; prawo takie posiada policja)

• przygotować na przyjazd policji następujące 
informacje: o zdarzeniu, dane osobowe sprawców i 
ofiar oraz listy świadków (rozpytanie przez policję 
sprawców i ofiar jest możliwe bez uczestnictwa ich 
rodziców  i pracowników szkoły; policja ma prawo

     zatrzymać i zabrać sprawców)

• dążyć do zablokowania szkodliwych 
treści 

      w Internecie (np. usunięcia przez 
autora,
      skontaktować się z administratorem)
• zapewnić bezpieczeństwo 

uczestnikom poprzez odizolowanie 
(w miarę możliwości ująć sprawców)

• w razie potrzeby udzielić pierwszej 
pomocy

• oddzielić poszczególnych sprawców 
od siebie i od ofiar; zachować 
dyskrecję; zabezpieczyć miejsce 
zdarzenia i ewentualne przedmioty 
związane ze zdarzeniem, ograniczyć 
do minimum kontakt osób 
postronnych ze  śladami zdarzenia

• powiadomić wychowawcę klasy, 
pedagoga szkolnego i dyrekcję 
szkoły

• w razie konieczności wezwać 
pogotowie ratunkowe (nr 999)

• powiadomić rodziców lub prawnych 
opiekunów sprawców i ofiar (w 
przypadku podejrzenia, iż sprawcą 
jest jeden z rodziców, rodziców 
powiadamia policja a nie szkoła)

• powiadomić policję ( nr 997 lub 
rejonowy komisariat)

• udzielić wsparcia emocjonalnego, np. 
zapewnić opiekę psychologa (policja 
i nauczyciel nie ma prawa 
przesłuchać ofiary poniżej 15 roku 
życia)



• powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację 
związaną ze zdarzeniem

• powiadomić organy nadzoru i 
tworzyć dokumentację związaną ze 
zdarzeniem


