
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Erazma z Rotterdamu

w Poznaniu

Procedury postępowania nauczycieli 
w sytuacjach zagrożenia dzieci 

przestępczością i demoralizacją.

działania interwencyjne

podjęte kroki



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach
zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją.

Podstawowy akt prawny regulujący zasady postępowania 
policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych to Ustawa 
z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (z późniejszymi zmianami: Dz.U. 2017 poz. 773 
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy –
Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego ).

Policja zgodnie z art.37 ustawy, w wypadkach nie 
cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów 
karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego,    
a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego 
rodzinnego.
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Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach
zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją.

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest 
ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO 
POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie  
w sprawie metod i form wykonywania zadań przez 
policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji         
i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na 

rzecz małoletnich.
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Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach
zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją.

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 
w szkole zobowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej      
z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia          
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 
narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zmianami). 

W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania 
interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji            
w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci                  
i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki 
odurzające.
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Podjęte kroki i działania na terenie szkoły przez:

 Nauczyciela,

 Wychowawcę,

 Pedagoga/psychologa,

 Dyrektora,

 Pracowników szkoły.
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W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie 
szkoły substancje przypominającą 

narkotyk/dopalacz. 

Nauczyciel:
 zabezpiecza znalezioną 
substancję,

 powiadamia o zaistniałym 
zdarzeniu dyrektora szkoły.

Dyrektor:
 zawiadamia najbliższą jednostkę 
policji,
 przekazuje znalezioną substancję 
policji i informuje o szczegółach 
zdarzenia.
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W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 
posiada przy sobie substancję przypominająca 

narkotyk/dopalacz. 

Nauczyciel:
 zapewnia pozostałym uczniom 
opiekę innego nauczyciela,

 powiadamia dyrektora szkoły, 
pedagoga/psychologa, 
wychowawcę,

 w obecności innej osoby ma 
prawo żądać, aby uczeń 
przekazał posiadaną substancję 
lub pokazał zawartość torby 
szkolnej.

Dyrektor:
 wzywa rodziców/prawnych 
opiekunów,

 zawiadamia jednostkę policji,

 gdy uczeń odmawia 
przekazania substancji oddany 
jest policji,

 jeżeli uczeń odda substancję 
dobrowolnie, przekazuje ją policji.



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 
posiada przy sobie substancję przypominająca 

narkotyk/dopalacz.

Pedagog/psycholog: 
 w porozumieniu z dyrektorem uczestniczy w zdarzeniu,

 sporządza notatkę dotyczącą całego zdarzenia.

Uwaga!

Wszelkie podejrzane substancje zabezpieczamy ( nie dotykając 
bezpośrednio).
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W przypadku, gdy nauczyciel/pracownik szkoły 
podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków/dopalaczy.

Nauczyciel:
 udziela pomocy 
przedmedycznej (w razie potrzeby 
wzywa pogotowie),

 zapewnia pozostałym uczniom 
opiekę,

 powiadamia dyrektora szkoły 
lub pedagoga/psychologa oraz 
wychowawcę.

Dyrektor:
 wzywa rodziców/prawnych 
opiekunów do natychmiastowego 
stawienia się,

 zawiadamia najbliższą 
jednostkę policji, gdy rodzice 
odmawiają przyjścia do szkoły.
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W przypadku, gdy nauczyciel/pracownik szkoły 
podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków/dopalaczy.

Pedagog/psycholog:
 w porozumieniu z dyrektorem uczestniczy w zdarzeniu,

 sporządza notatkę dotyczącą całego zdarzenia.
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W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest 
sprawcą kradzieży.

Nauczyciel:
 zapewnia pozostałym uczniom 
opiekę innego nauczyciela,

 powiadamia dyrektora szkoły, 
pedagoga/psychologa oraz 
wychowawcę,

 w obecności innej osoby ma 
prawo żądać, aby uczeń pokazał 
zawartość torby szkolnej lub 
kieszeni.

Dyrektor:
 wzywa rodziców/prawnych 
opiekunów do natychmiastowego 
stawienia się,

 zawiadamia najbliższą 
jednostkę policji, gdy uczeń           
i rodzice odmawiają współpracy 
lub, gdy sprawa jest poważna.
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W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest 
sprawcą kradzieży.

Pedagog/psycholog:
 zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa i przekazuje policji,

 sporządza notatkę dotyczącą całego zdarzenia,

 powiadamia kuratora, jeżeli uczeń objęty jest jego opieką.
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W przypadku, gdy na terenie szkoły przebywa osoba 
dorosła znajdująca się pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających.

Na terenie szkoły nie może przebywać osoba 
będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

Nie dopuszcza się przekazania dziecka pod 
opiekę osobie będącej pod wpływem alkoholu    
lub innych środków odurzających.
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W przypadku, gdy na terenie szkoły przebywa osoba 
dorosła znajdująca się pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających.

Pracownik szkoły:
 grzecznie i stanowczo prosi        
o opuszczenie terenu szkoły,

 powiadamia dyrektora                
w przypadku stawiania oporu.

Dyrektor:
 zawiadamia najbliższą 
jednostkę policji.

Gdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest rodzic 
odbierający dziecko ze szkoły, należy postąpić jak wyżej i zawiadomić 
wychowawcę klasy. 
Wychowawca klasy wzywa drugiego rodzica/opiekuna prawnego do 
natychmiastowego stawienia się w szkole po odbiór dziecka.
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W przypadku, gdy uczeń stosuje wobec innych 
cyberprzemoc.

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów 
elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów 
komórkowych, wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś     
w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć 
lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, publikowanie            
w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub 
tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,

podszywanie się pod kogoś w Sieci.
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W przypadku, gdy uczeń stosuje wobec innych 
cyberprzemoc.

Nauczyciel/informatyk:
 nakłania do zmiany 
postępowania i usunięcia 
zamieszczonych materiałów,

 powiadamia wychowawcę klasy, 
pedagoga/psychologa.

Wychowawca:
 powiadamia rodziców/prawnych 
opiekunów,

 obniża ocenę z zachowania.

Dyrektor:
 powiadamia najbliższą 
jednostkę policję w przypadku 
wysokiej szkodliwości czynu.

Pedagog/psycholog:
 przeprowadza rozmowę 
dyscyplinującą.
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Postępowanie w przypadku otrzymania zgłoszenia 
o cyberprzemocy.

Cyberprzemoc w tym rozumieniu:

 zamieszczenie obraźliwych komentarzy, 
 publikowanie ośmieszających zdjęć, 
 wysyłanie wulgarnych wiadomości oraz gróźb, 
 podszywanie się pod innych, 
 włamanie się na cudze konto.
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Postępowanie w przypadku otrzymania zgłoszenia 
o cyberprzemocy.

Nauczyciel: 
 rozmawia z poszkodowanym 
uczniem, 
 udziela mu wsparcia, 
 ocenia natężenie problemu 
i stan psychiczny ucznia, 
 ustala okoliczności zdarzenia,
 zabezpiecza dowody (treści 
wiadomości, zdjęcia, 
adresy stron www,),
 rozmawia ze sprawcą, wyjaśnia 
przyczynę i nakłania do usunięcia 

szkód oraz zmiany postępowania,

 informuje rodziców/opiekunów 
prawnych sprawcy i występuje        
z prośbą o zwiększenie kontroli nad 
korzystaniem przez dziecko            
z Internetu,
 powiadamia 
psychologa/pedagoga                      
i dyrektora szkoły, gdy akty 
cyberprzemocy się powtarzają.
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Postępowanie w przypadku otrzymania zgłoszenia 
o cyberprzemocy.

Dyrektor:
 zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy uczeń nie zmienia 

swojego postępowania.
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Postępowanie w przypadku otrzymania zgłoszenia 
o cyberprzemocy.

Dokumenty chroniące poszkodowanego to m.in.: 

 Konstytucja Art.47., 
 Konwencja o Prawach Dziecka Art.8., 
 Kodeks cywilny Art.23., Art.24., 
 Kodeks prawny Art.216.
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W przypadku, gdy uczeń narusza nietykalność 
osobistą nauczyciela lub pracownika szkoły.

Naruszanie nietykalności w tym rozumieniu:
 obelżywe wyzwiska, 
 groźby, 
 opluwanie, 
 przyczepianie karteczek, 
 rzucanie przedmiotami, 
 agresja fizyczna, 
 zabieranie przedmiotu należącego do pracownika 
szkoły, itp.).
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W przypadku, gdy uczeń narusza nietykalność 
osobistą nauczyciela lub pracownika szkoły.

Działania bezpośrednie.

Nauczyciel/osoba poszkodowana:

 zapewnia bezpieczeństwo uczniom,

 agresywnemu uczniowi stwarza możliwość uspokojenia – wyznacza 
ucznia, który powiadamia pedagoga/psychologa/ 
wicedyrektora/pielęgniarkę szkolną,

 w sytuacji bardzo agresywnego zachowania wzywa się policję, 
pogotowie oraz powiadamia rodziców,

 dalsze postępowanie zgodnie z procedurami.
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W przypadku, gdy uczeń narusza nietykalność 
osobistą nauczyciela lub pracownika szkoły.

Dyrektor:
 powiadamia najbliższą 
jednostkę policji.

Pedagog/psycholog:
 powiadamia Sąd Rodzinny lub 
kuratora, jeżeli uczeń objęty jest 
jego opieką.

Poszkodowany:
 powiadamia wychowawcę.

Wychowawca:
 powiadamia o zaistniałym fakcie 
rodziców/prawnych opiekunów,
 sporządza notatkę dotyczącą 
zdarzenia,
 powiadamia dyrektora lub 
pedagoga/psychologa 
w przypadku poważnego 
naruszenia bezpieczeństwa.
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W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest 
sprawcą dewastacji  mienia społecznego (szkolnego).

Nauczyciel:
 zapewnia pozostałym uczniom 
opiekę innego nauczyciela,

 powiadamia dyrektora, 
pedagoga/psychologa, 
wychowawcę.

Pedagog/psycholog:
 powiadamia kuratora jeżeli 
uczeń objęty jest jego opieką.

Dyrektor:
 dokonuje oszacowania wartości 
szkody,

 powiadamia najbliższą 
jednostkę policji, jeżeli 
szkodliwość czynu jest wysoka,

 wzywa rodziców/prawnych 
opiekunów.
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W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń jest 
sprawcą dewastacji  mienia społecznego (szkolnego).

Rodzice:
 pokrywają koszty uszkodzonego 
mienia.

Uczeń:
 wykonuje pracę na rzecz szkoły 
zgodnie z możliwościami               
i przepisami dotyczącymi pracy 
nieletnich.
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W przypadku, gdy uczeń zachowuje się agresywnie 
(wyzwiska, szarpanie, uderzanie, niszczenie mienia).

Nauczyciel:
 nakłania do zmiany zachowania,

 Izoluje go od innych uczniów, 
zapewnia pozostałym uczniom 
opiekę innego nauczyciela,

 powiadamia 
pedagoga/psychologa oraz  
wychowawcę.

Pedagog/psycholog:
 podejmuje rolę mediatora 
między stronami konfliktu.

Wychowawca:
 powiadamia o zaistniałym fakcie 
rodziców/prawnych opiekunów,

 wyciąga konsekwencje wobec 
notorycznego zachowania 
agresywnego, obniżając ocenę    
z zachowania.
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W przypadku, gdy nauczyciel/pracownik szkoły 
podejrzewa, że uczeń posiada przedmioty 

niedozwolone.

Przedmioty niedozwolone w tym rozumieniu:
 wszelkie przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu, 
 żyletki, 
 noże, 
 scyzoryki,
 kastety,
 materiały łatwopalne i pirotechniczne, 
 substancje żrące itp.
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W przypadku, gdy nauczyciel/pracownik szkoły 
podejrzewa, że uczeń posiada przedmioty 

niedozwolone.

Nauczyciel:
 nakłania do oddania 
niebezpiecznego przedmiotu,

 zgłasza fakt wychowawcy,

 powiadamia dyrektora w sytuacji 
podejrzenia użycia 
niebezpiecznego przedmiotu.

Wychowawca:
 powiadamia o zaistniałym fakcie 
rodziców/prawnych opiekunów.

Dyrektor:
 powiadamia najbliższą 
jednostkę policji.

Pedagog/psycholog:
 powiadamia kuratora jeżeli 
uczeń objęty jest jego opieką.
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W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń 
posiada lub pali papierosy/e papierosy.

Pracownik szkoły:
 zabezpiecza posiadany przez 
ucznia tytoń/olejek, sprzęt,

 zgłasza fakt wychowawcy.

Wychowawca:
 przeprowadza z uczniem 
rozmowę dyscyplinującą                
i profilaktyczną,

 powiadamia o zaistniałym fakcie 
rodziców/prawnych opiekunów,

 powiadamia 
pedagoga/psychologa, gdy 
zdarzenie się powtarza.
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W przypadku, gdy uczeń narusza zasady pracy na lekcji.

Naruszeniem dyscypliny pracy na lekcji są następujące 
zachowania: 

 zabieranie głosu bez pozwolenia nauczyciela, 

 chodzenie po klasie lub jej opuszczanie, 

 spożywanie posiłków, 

 korzystanie z telefonów komórkowych, które powinny 
być przechowywane w wyznaczonym miejscu lub innych 
urządzeń elektronicznych, które w tym czasie powinny być 
schowane i wyłączone, 

 agresja werbalna lub fizyczna, 

 niszczenie sprzętu szkolnego.
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W przypadku, gdy uczeń narusza zasady pracy na lekcji.

Nauczyciel:
 upomina ucznia,

 zgłasza fakt wychowawcy.

Wychowawca:
 powiadamia o zaistniałym fakcie 
rodziców/prawnych opiekunów,

 powiadamia 
pedagoga/psychologa, jeśli uczeń 
nie zmienia swego zachowania.

Notoryczne łamanie dyscypliny w czasie lekcji, skutkuje  
obniżoną oceną z zachowania i zawieszeniem ucznia      
w jego przywilejach.
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W przypadku, gdy uczeń notorycznie opuszcza zajęcia 
szkolne – wagary.

Wychowawca:
 powiadamia 
pedagoga/psychologa.

Pedagog/psycholog:
 wzywa rodziców/prawnych 
opiekunów,
 w przypadku odmowy współpracy: 
- wysyła pismo urzędowe do rodziców 
o braku realizacji obowiązku 
szkolnego,
- wysyła wniosek do organu 
prowadzącego o wszczęcie 
postępowania administracyjnego,
- w porozumieniu z dyrektorem wysyła 
wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd 
w sytuację rodzinna ucznia.



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

W przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą przemocy 
fizycznej (odniósł obrażenia).

Nauczyciel lub pielęgniarka 
szkolna:
 udziela pomocy 
przedmedycznej,

 wzywa pogotowie ratunkowe 
(jeżeli jest taka potrzeba), 

 zapewnia pozostałym uczniom 
opiekę innego nauczyciela,

 powiadamia dyrektora, 
pedagoga/psychologa, 
wychowawcę,

 sporządza notatkę dotyczącą 
zdarzenia.

Dyrektor:
 powiadamia rodziców/prawnych 
opiekunów poszkodowanego,

 powiadamia najbliższą 
jednostkę policję w przypadku 
wysokiej szkodliwości czynu.

Pedagog/psycholog:
 ustala okoliczności oraz 
ewentualnych świadków 
zdarzenia,

 sporządza notatkę dotyczącą 
zdarzenia.
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W przypadku, gdy uczeń jest sprawcą przemocy 
fizycznej. 

Nauczyciel::
 zapewnia pozostałym uczniom 
opiekę innego nauczyciela,

 powiadamia dyrektora, 
pedagoga/psychologa, 
wychowawcę,

 sporządza notatkę służbową 
dotyczącą zdarzenia.

Dyrektor:
 powiadamia rodziców/prawnych 
opiekunów sprawcy,

 powiadamia najbliższą 
jednostkę policję w przypadku 
wysokiej szkodliwości czynu,

 wyciąga konsekwencje wobec 
sprawcy, stosuje kary                  w 
zależności od szkodliwości 
popełnionego czynu.
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W przypadku, gdy uczeń jest sprawcą przemocy 
fizycznej. 

Pedagog/psycholog:
 ustala okoliczności oraz ewentualnych świadków zdarzenia,

 sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia,

 powiadamia kuratora jeżeli uczeń objęty jest jego opieką.
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W przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi. 

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie 
powodujące uraz, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, które nastąpiło w czasie 
pozostawania ucznia pod opieką Szkoły:

 na terenie Szkoły;

 poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod 
opieką nauczycieli, „zielona szkoła”).
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W przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi.

Nauczyciel lub pielęgniarka 
szkolna:
 udziela poszkodowanemu 
pomocy przedmedycznej,

 wzywa pogotowie ratunkowe 
(jeżeli jest taka potrzeba),

 zapewnia pozostałym uczniom 
opiekę innego nauczyciela,

 powiadamia dyrektora, 
pedagoga/psychologa, 
wychowawcę,

 sporządza notatkę dotyczącą 
zdarzenia.

Dyrektor:
 powiadamia rodziców/prawnych 
opiekunów poszkodowanego,

 uruchamia procedurę zgodną      
z przepisami BHP.

Uczeń:
 powiadamia nauczyciela, 
wychowawcę o wypadku, jeżeli 
miał miejsce pod nieobecność 
nauczyciela.



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

W przypadku, gdy uczeń stał się ofiarą przemocy 
psychicznej.

Nauczyciel:
 udziela wsparcia psychicznego 
(wysłuchanie, wyciszenie, zajęcie 
się problemem),

 ustala okoliczności zdarzenia,

 zgłasza problem do 
pedagoga/psychologa, 
wychowawcy.

Pedagog/psycholog:
 powiadamia dyrektora,

 wzywa rodziców/prawnych 
opiekunów poszkodowanego.
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W przypadku podejrzenia, gdy zagrożone jest dobro 
dziecka, w sytuacji, gdy z uzasadnionych przyczyn       

nie chcemy lub nie możemy ujawnić źródła informacji.

Istnieje możliwość anonimowego  zgłoszenia niepokojącej sprawy 
dotyczącej zagrożonego dobra dziecka w poniższych instytucjach:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - kierownikowi,

Komendzie Policji - specjaliście do spraw prewencji lub 
komendantowi,

Sądzie Rejonowym - Sędziemu Sądu Rejonowego Wydziału 
Rodzinnego i dla Nieletnich.

We wszystkich powyższych instytucjach istnieje możliwość wszczęcia 
dochodzenia prowadzonego „z urzędu". 

Jeśli mamy obawy, nie musimy ujawniać źródła swoich informacji jak     
i swoich danych.
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W przypadku podejrzenia, gdy zagrożone jest dobro 
dziecka, w sytuacji, gdy z uzasadnionych przyczyn nie 

chcemy lub nie możemy ujawnić źródła informacji

W przypadku wezwania policji na teren szkoły, nie może 
ona wykonywać żadnych czynności względem dzieci, bez 
obecności pedagoga (nauczyciela, dyrektora lub 
psychologa szkolnego). Powyższe osoby reprezentują 
dobro małoletniego (wg rozporządzenia nr 590 
Komendanta Głównego Policji z dnia 24.10.2003r.)

Powyższe postępowanie w w/w sprawach reguluje ustawa 

o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26.10.1982r.


