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Załączniki do Zarządzenia  nr  16/2018/2019 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 2 

im. Kontradmirała  Włodzimierza Steyera 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

 

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  W  SYTUACJACH  ZAGROŻENIA UCZNIÓW 

DEMORALIZACJĄ  I PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

 

I. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia. 

 

1. Nauczyciel/wychowawca ustala okoliczności kradzieży przez wychowanka. 

2. Zawiadamia o zdarzeniu pedagoga/psychologa szkolnego. 

3.Prowadzi we współpracy z pedagogiem/psychologiem postępowanie wyjaśniające z zachowaniem 

nietykalności osobistej. 

4. Wzywa rodziców sprawcy. Po rozmowie sporządza notatkę o zaistniałym incydencie,                          

którą podpisują rodzice. 

5. W oparciu o Statut Szkoły dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala sankcje wobec ucznia                            

i przekazuje rodzicom informację na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do jego 

dziecka. 

6. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży. 

7. Gdy uczeń popełnił czyn karalny i ma ukończone 13 lat, pedagog/psycholog szkolny ma 

obowiązek zawiadomić policję lub sąd rodzinny - zgodnie z podstawą prawną. (Ustawa                                 

o postępowaniu w sprawach nieletnich). 

 

II. Procedura działań podejmowanych na terenie szkoły w przypadku uzyskania informacji, 

że uczeń, używa papierosów, alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych 

lub substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, 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.                               
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W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka                        

do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal  

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

pedagog/psycholog szkolny pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji  Ośrodek Pomocy 

Społecznej lub Sąd Rodzinny i policję (specjalistę ds. nieletnich). 

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami/opiekunami prawnymi , ostrzeżenie ucznia, spotkania                          

z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, 

pedagog/psycholog szkolny powiadamia  Sąd Rodzinny i policję. Dalszy tok postępowania leży                      

w kompetencji tych instytucji. 

6. 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, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

III. Procedura działań podejmowanych na terenie szkoły w przypadku, gdy nauczyciel 

podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających, substancji psychotropowych,  substancji psychoaktywnych, dopalaczy lub 

narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. 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/opiekunów, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/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/placówki. 

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, substancji 

psychoaktywnych lub narkotyków – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź 
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swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

Opracowała: Anna Rambiert 


