Procedury postępowania
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sławie
w sytuacji zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją.
Dokument został opracowany na podstawie rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej „ BEZPIECZNA SZKOŁA. Procedury reagowania w przypadku
wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole” do realizacji od września
2017r. (szczegóły postępowania w załączniku nr 1 pt. „Bezpieczna szkoła”)
Rekomendacje MEN dla działań w szkole (zagrożenia wewnętrzne):
1. Nie należy bagatelizować żadnego sygnału świadczącego o fakcie zaistnienia zagrożenia. Należy
przeciwdziałać temu zjawisku na możliwie wczesnym etapie jego powstawania.
2. Należy dać możliwość uczniowi poinformowania nauczyciela lub pedagoga o zaistniałej sytuacji
związanej z czynnością niebezpieczną, budując atmosferę zaufania.
3. Należy wyciągać konsekwencje w stosunku do osób dopuszczających się czynów zabronionych.
4. W ramach działań profilaktycznych podczas lekcji wychowawczych, przy współpracy z ekspertami i
specjalistami, należy informować uczniów o skutkach i konsekwencjach związanych z zagrożeniami w
szkole jak i poza nią.
5. Należy tworzyć przyjazne środowisko pracy i nauki poprzez sprawiedliwe ocenianie, jasne,
czytelne, sprawiedliwe normy, przyjazny nadzór nad uczniami, sprawną organizację życia szkolnego.
6. Należy podejmować działania integrujące zespoły klasowe, poznawanie się uczniów, sprzyjające
budowie pozytywnych relacji w klasie.
7. Należy budować relacje na autorytecie nauczyciela: nauczyciel powinien jasno określić zasady
pracy i wymagania wobec uczniów, prowadzić lekcje w sposób zrozumiały, szanować ucznia i udzielać
mu wsparcia, sprawować kontrolę w klasie i interweniować w razie zachowania naruszającego
normy.
8. Należy diagnozować sytuacje w szkole w kontekście występowania zagrożeń wewnętrznych w
placówce, przeciwdziałania i usuwania oraz monitorować postępy i efekty wprowadzonych działań.
9. Niezbędna jest edukacja profilaktyczna jako forma merytorycznego wsparcia w zakresie
rozwiązywania problemów kierowana do nauczycieli, osób współpracujących z uczniami i rodziców.
10. Należy organizować rozmowy, pogadanki i dyskusje z rodzicami

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
CEL: Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.
I.

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 dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego .
3. Dyrektor wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną
informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem. W przypadku potwierdzenia
informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś
bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może zaproponować
rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie
terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł
napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o
zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
5. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych
(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub
policję. 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
jest określone przez statut 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, naruszanie zasad współżycia
społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych dyrektor szkoły jako
przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
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 o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, dyrektora, pedagoga szkolnego.
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. W uzasadnionym przypadku wzywa lekarza/policję w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub
odurzenia, ewentualnie udzielenie pomocy przed medycznej.
4. Zawiadamia 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 - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem
daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
6. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby
wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub policyjnej izby dziecka w
przypadku ucznia niepełnoletniego - na czas niezbędny do wytrzeźwienia. O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek
powiadomienia o tym sądu rodzinnego lub policji (specjalisty ds. nieletnich).
8. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat stanowi wykroczenie.
Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
III.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza 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 przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje
dotyczące szczegółów zdarzenia.
IV.

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

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby
uczeń przekazał mu tę substancję, okazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży),
ewentualnie 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. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa
rodziców/opiekunów ucznia 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.
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. 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.
V.

Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara
doznała ciężkich obrażeń.
2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcy.
3. Powiadomienie rodziców ucznia – ofiary. Udzielenie wsparcia, pomocy i poinformowanie o
dalszych procedurach postępowania w przypadku ofiary przemocy.
4. W przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa,
ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia, dyrektor wzywa policję. Dalszy tok
postępowania leży w kompetencji instytucji.
VI.

Postępowanie wobec ucznia ( sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa),
obowiązują następujące kroki:

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, − ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych
świadków zdarzenia, − przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły)
dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu.

2. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy. Rodzice powinni zostać poinformowani o przebiegu
zdarzenia, a także zapoznani z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę
środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
3.Powiadomienie policji w uzasadnionym przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, itp.) lub
sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
3.Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z
przestępstwa i przekazanie ich policji. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji.
VII.

Procedury postępowania nauczycieli wobec sprawcy cyberprzemocy, obowiązują
następujące kroki:

Gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły należy o tym fakcie powiadomić
wychowawcę, dyrektora i pedagoga szkolnego:
1. Rozmowa z uczniem sprawcą przemocy o jego zachowaniu: celem rozmowy powinno być ustalenie
okoliczności zajścia, zastanowienie się nad jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji
konfliktowej.
• jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna,
zaczynając od lidera grupy;
2. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka:
• rodzice sprawcy powinni zostać poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem
dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach
dyscyplinarnych wobec ich dziecka.
3. W przypadkach naruszenia prawa powiadomienie policji i sądu rodzinnego.
4. Działania wychowawcze i wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy.
VIII.

Procedury postępowania nauczycieli wobec ofiary cyberprzemocy, obowiązują
następujące kroki:

1. Powiadomienie wychowawcy, dyrektora i pedagoga szkolnego.
2. Rozmowa z uczniem ofiarą cyberprzemocy. Podobnie jak w przypadku innych form
przemocy, ofiara cyberprzemocy potrzebuje pomocy i emocjonalnego wsparcia ze strony
dorosłych. Musi także wiedzieć, że szkoła podejmie odpowiednie kroki w celu rozwiązania
problemu.
3. Powiadomienie rodziców/opiekunów ucznia. Rodzice ofiary powinni zostać poinformowani o
przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie
dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec sprawcy.
4. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z rodzicami/opiekunami powiadomienie
policji i sądu rodzinnego.
IX.

1.
2.
3.
4.

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku znalezienia na terenie szkoły
broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub
przedmiotów
Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz wezwać policję, straż pożarną.
Do czasu przyjazdu służb zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym na terenie szkoły
osobom,
Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów lub substancji.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wezwanych instytucji.

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych:
1. Podjęcie przez nauczyciela próby wyciszenia agresywnego zachowania.
2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez dyżurnego ucznia zawiadamia
pedagoga , dyrektora lub innego nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
X.

3. Zabranie ucznia z lekcji przez innego pracownika - nauczyciela szkoły. Zaprowadzenie do
gabinetu pedagoga szkolnego lub dyrektora. W przypadku braku takiej możliwości
zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez wyprowadzenie ich z klasy.
4. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji.
5. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia ( grożenie, napaść fizyczna, pobudzenie
fizyczne, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, niemożność uspokojenia), zawiadomienie
rodziców ucznia , Policji lub Pogotowia Ratunkowego.
6. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga/ w celu
dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.
7. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej
współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego, a w przypadku
pełnoletniego ucznia do Prokuratury.
XI.

Systemy alarmowe w przypadku:

1. Ewakuacji szkoły
 dwa dzwonki po 5 sekund z przerwą pięciosekundową
2. Pozostaniu w pomieszczeniach (pojawienie się napastnika)
 jeden dzwonek 10 - sekundowy
XII.

Współpraca szkoły z policją i sądem rodzinnym

Praca wychowawczo - profilaktyczna szkoły polega między innymi na utrzymywaniu kontaktów z
przedstawicielami organów ścigania oraz z sądem rodzinnym. Większość przypadków przemocy czy
demoralizacji nie wymaga powiadamiania sądu rodzinnego czy policji i powinna być rozwiązywana
przy użyciu dostępnych w szkole środków wychowawczych. Istnieją jednak sytuacje, gdy konieczne
staje się zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego, a mianowicie:
1) jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał
dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji
sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji
dziecka;
2) gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami,
konsekwencje wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi
pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie
odpowiednich środków wynikających z ustawy o postępowaniu z nieletnimi.
Metody współpracy :
− spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami,
podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku
lokalnym,
− spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności
nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości,
na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
− informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa,
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i
młodzieży, − udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć
podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
– udział w lokalnych programach profilaktyki związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w „Procedurach [...]”
albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w
których obecność policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjanta w szkole,
powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrekcji szkoły lub uzgodniona z innym pracownikiem
szkoły.

