Procedury
postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego
obowiązujące
w Szkołach SYRIUSZ w Wasilkowie
w Wasilkowie, ul. Supraślska 21

OPRACOWANIE:

DYREKTOR SZKOŁY :

………………………………………………..
(podpis)
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PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W SZKOLE W
SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH:
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ OBOWIĄZUJĄCE W: SZKOŁACH
SYRIUSZ W WASILKOWIE, UL. SUPRAŚLSKA 21

I.

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia przez
ucznia zajęć w czasie ich trwania.

II.

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na
terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub
narkotyków.

III.

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie
szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

IV.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie
substancję przypominającą narkotyk.

V.

Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

VI.

Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

VII.

Procedury postępowania wobec uczniów w przypadku zniszczenia cudzej
własności bądź mienia szkoły.

VIII. Procedury postępowania wobec ucznia w przypadku zachowań
agresywnych.

IX.

Procedura powiadamiania o zakłócaniu toku lekcji.
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
DZIECI

I

MŁODZIEŻY

DEMORALIZACJĄ

OBOWIĄZUJĄCE

W: SZKOŁACH SYRIUSZ W WASILKOWIE, UL. SUPRAŚLSKA 21

Podstawy prawne stosowanych procedur:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm.
oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą ).
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm.).
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 198).
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.).
5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie
form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości nieletnich.
6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn.
zm.).
7) Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r.Nr 10, poz.55).
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz.226).

4

I. Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia przez ucznia
zajęć w czasie ich trwania obowiązująca w SZKOŁACH SYRIUSZ W
WASILKOWIE, UL. SUPRAŚLSKA 21
Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Poinformować ucznia o konsekwencjach związanych z opuszczeniem lekcji.
2. Zaznaczyć w dzienniku ucieczkę, stawiając literkę „U”.
3. Wpisać uwagę do zeszytu uwag.
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II. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie
szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
obowiązująca w SZKOŁACH SYRIUSZ W WASILKOWIE, UL. SUPRAŚLSKA
21
Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły, a sam
wraca do swoich zajęć.
3. Dyrektor lub wychowawca dzwoni na numer alarmowy.
4. Po zakończeniu interwencji Dyrektor lub wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów
o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje ich 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.
5. W przypadku gdy sprawa dotyczy pełnoletniego ucznia, tok postępowania leży
w kompetencji instytucji przeprowadzającej interwencję (np. policja).
6. Dyrektor informuje kierownictwo OSiW OHP w Wasilkowie o zaistniałej sytuacji.
7. W miarę możliwości wychowawca ustala źródło pochodzenia alkoholu lub środka
odurzającego oraz świadków mających związek ze zdarzeniem.
8. 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 sąd rodzinny.
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III.

Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły
substancję przypominającą wyglądem narkotyk obowiązująca w SZKOŁACH
SYRIUSZ W WASILKOWIE, UL. SUPRAŚLSKA 21

Nauczyciel 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.
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Procedura w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie

IV.

substancję przypominającą narkotyk obowiązująca w SZKOŁACH SYRIUSZ W
WASILKOWIE, UL. SUPRAŚLSKA 21
Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, 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.

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.
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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 (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).
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V.

Procedura w sprawie postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub
przestępstwa obowiązująca w SZKOŁACH SYRIUSZ W WASILKOWIE, UL.
SUPRAŚLSKA 21

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły,
lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
4. Powiadamia rodziców ucznia – sprawcy.
5. Niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój,
uszkodzenie ciała, kradzież itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość
nie jest nikomu znana.
6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, (np. ostre przedmioty, przedmioty
pochodzące z kradzieży).
Czyn karalny – w myśl przepisów (art. 1 § 2 pkt. 2 u.p.n) jest to czyn zabroniony przez
ustawę jako przestępstwo (art. 1 k.k), a więc zbrodnia lub występek (art. 7 § 2 i 3 k.k),
przestępstwo skarbowe (art.53 § 2 k.k.s.) oraz wykroczenie określone w następujących
przepisach Kodeksu Wykroczeń: np.
- art. 51 (zakłócenie porządku publicznego)
- art. 62 (znęcanie się nad zwierzętami)
- art. 69 (niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy)
- art. 74.(uszkodzenie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu)
- art. 76 (rzucanie kamieniami w pojazdy będące w ruchu)
- art. 119 (kradzież lub przywłaszczenie mienia o wartości – obecnie 400 zł)
- art. 143 (utrudnienie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego)

Popełnienie przez nieletniego innego wykroczenia niż wyżej wymienione należy
określić, jako zachowanie świadczące o jego demoralizacji, co uzasadnia wszczęcie
i prowadzenie postępowania w trybie opiekuńczo – wychowawczym (art. 44-46 u.p.n.).
Czyn karalny obejmuje wszystkie przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, na
wniosek oraz oskarżenia prywatnego, jak również wszystkie jego formy stadialne, takie jak
dokonanie, usiłowanie, przygotowanie, a także formy zjawiskowe przestępstwa, takie jak:
sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo.
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VI.

Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
obowiązująca w SZKOŁACH SYRIUSZ W WASILKOWIE, UL. SUPRAŚLSKA
21

Nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez
wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.
2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3. Powiadamia rodziców ucznia.
4. Niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.
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VII. Procedury postępowania wobec uczniów w przypadku zniszczenia cudzej
własności bądź mienia szkoły obowiązująca w SZKOŁACH SYRIUSZ W
WASILKOWIE, UL. SUPRAŚLSKA 21
1. Rozmowa wyjaśniająca z wychowawcą klasy, bądź dyrektorem szkoły.
2. Sporządzenie i podpisanie protokołu zniszczenia mienia.
3. Powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.
4. Naprawienie lub odkupienie zniszczonej rzeczy przez ucznia i jego rodziców/prawnych
opiekunów w ciągu 7 dni od zaistniałej szkody bądź w terminie uzgodnionym przez
zainteresowane strony.
5. W przypadku celowego i świadomego niszczenia cudzej własności uczniowi grozi
obniżenie oceny z zachowania.
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VIII. Procedury postępowania wobec ucznia w przypadku zachowań agresywnych (bójki,
podżeganie do bójek, zachowania niebezpieczne, stwarzające zagrożenie dla zdrowia
własnego i innych, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów i substancji, używanie ognia,
zastraszanie, wymuszanie, wyzywanie, używanie wulgaryzmów, arogancki stosunek do
kolegów i pracowników szkoły)
1. Rozmowa wyjaśniająca prowadzona przez nauczyciela przedmiotu i wychowawcę ostrzeżenie przed sankcjami. Wspólne poszukiwanie sposobu naprawy sytuacji.
2. Rozmowa wyjaśniająca oraz udzielenie upomnienia przez wychowawcę klasy z wpisem
do dziennika; powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów. Obniżenie oceny
z zachowania.
3. Po dwóch upomnieniach udzielenie nagany przez wychowawcę klasy z wpisem do
dziennika

oraz

wezwanie

rodziców/prawnych

opiekunów.

Obniżenie

oceny

z zachowania.
4. W przypadku kolejnego zachowania agresywnego nagana dyrektora wobec klasy
z

wpisem

do

dziennika.

Wezwanie

rodziców/prawnych

opiekunów

i poinformowanie o konsekwencjach, w tym możliwości obniżenia zachowania do
nagannego.
5. W przypadku braku efektów podjętych działań wystąpienie do Sądu Rodzinnego
o rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia lub zawiadomienie policji.
UWAGI KOŃCOWE
W każdym przypadku, gdy konflikt dotyczy agresora i ofiary, wychowawca - oprócz
konsekwencji wobec agresora – zobowiązany jest do udzielenia wsparcia ofierze.
W zależności od stopnia zachowania agresywnego ucznia można ominąć kolejne kroki
procedury i zastosować działania adekwatne do stopnia nieprzestrzegania przez ucznia
statutu szkoły.
W przypadku rażącego naruszenia szkolnego prawa, sytuacji niebezpiecznych dla
zdrowia i życia, zwołuje się Radę Pedagogiczną, która podejmuje odpowiednie kroki.
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IX. Procedura powiadamiania o zakłócaniu toku lekcji
Poprzez

zakłócanie

toku

lekcji

rozumieć

należy

wszystkie

działania

uczniów

uniemożliwiające normalną realizację jednostki dydaktycznej lub wychowawczej.
Zakłócenie toku lekcji może być także wynikiem zagrożenia powstałego w sali bądź poza nią,
niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem i działaniami uczniów przebywających w sali.
1. Jeżeli zachowanie pojedynczego lub kilku uczniów nie pozwala na normalną realizację
zajęć, wysyła on przewodniczącego samorządu klasowego z informacją do sekretariatu
szkoły. Sekretariat niezwłocznie informuje dyrekcję o zaistniałej sytuacji.
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy
pracownika szkoły, który jest zobowiązany takiej pomocy udzielić.
3. Pracownik szkoły zobowiązany jest do udania się w miejsce wskazane przez
nauczyciela i ustalenia sprawców zakłócenia, a w razie konieczności wyprowadzenia
sprawców do innego pomieszczenia, w tym do pokoju nauczycielskiego lub gabinetu
dyrektora i przeprowadza z uczniem (uczniami) rozmowę dyscyplinującą i ustala
konsekwencje zachowania, w zależności od popełnionego czynu.
4. Jeżeli czyn ucznia był poważnym naruszeniem szkolnych zasad, wychowawca
powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu.
5. Jeżeli uczeń rażąco złamał zasady, wychowawca powiadamia dyrektora szkoły i
wzywa rodziców/prawnych opiekunów do natychmiastowego przybycia do szkoły.
6. Jeżeli przyczyną zakłócenia toku zajęć były czyny określone w innych procedurach,
procedury te stosuje się odpowiednio.
Podczas wypełniania niniejszej procedury nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom
(np. wychowawcom, których uczniowie dopuścili się wykroczenia).
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