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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA 

WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW 

 

 W przypadku jednorazowego zdarzenia: 

 1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje 

informację do wychowawcy klasy (w razie nieobecności, przekazuje informacje  

do pedagoga szkolnego) o stosowaniu wulgaryzmów przez ucznia. 

 2. Rozmowa wychowawcy bądź pedagoga z uczniem, poinformowanie 

rodziców/opiekunów prawnych telefonicznie/pisemnie o używaniu przez ucznia  

wulgaryzmów. 

 W przypadku częstego stosowania wulgaryzmów: 

 1. Wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego. 

 2. Rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem. 

 3. Wychowawca wzywa rodziców ucznia. 

 4. Rozmowa pedagoga i wychowawcy z rodzicami na temat stosowania  

przez ich dziecko wulgaryzmów i niestosownych wyrażeń. 

 5. Zastosowanie wobec ucznia kary zgodnej ze Statutem SP nr 28 w Bytomiu. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA 

WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIA/UCZNIÓW 

WOBEC  PRACOWNIKÓW SZKOŁY  

I WYSTĘPOWANIA 

INNYCH PRZEJAWÓW AGRESJI SŁOWNEJ  

 

 1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia 

przekazuje informację do wychowawcy klasy/pedagoga/dyrekcji o zaistniałym 

fakcie. 

 2. Rozmowa wychowawcy/pedagoga/dyrekcji z uczestnikami zajścia. 

 3. Wychowawca/pedagog/dyrekcja powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej 

sytuacji. 

 4. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z poszkodowanym i sprawcą. 

 5. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego ze sprawcą 

i poszkodowanym w obecności rodziców uczniów. 

 6. Pisemne poinformowanie policjantów Referatu ds. Przestępczości Nieletnich  

z  Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, o użyciu przez ucznia wobec nauczyciela 

wulgaryzmów (znieważenie). 

 7. Pismo to zostaje sporządzone przed pedagoga szkolnego w dniu zaistniałego 

zdarzenia. W razie jego nieobecności dokonuje tego wychowawca lub dyrekcja. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESPEŁNIANIA 

 PRZEZ  UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 

 Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy 

rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, tj. 30 dni,  

na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole.  

1. Co miesiąc dyrektor dokonuje analizy uczęszczania uczniów do szkoły 

oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych na podstawie dokumentacji 

przebiegu nauczania oraz w kontakcie z dyrektorami przedszkoli  

w oparciu o dokumentację uczęszczania na zajęcia przedszkolne. 

2. Rodzice dzieci nierealizujących obowiązku szkolnego (wychowania 

przedszkolnego) lub opuszczających nadmiernie zajęcia wzywani są 

służbowo do dyrektora w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących 

absencji dzieci na zajęciach. 

3. W przypadku niestawienia się rodziców do szkoły, dyrektor zleca 

pedagogowi i wychowawcy przeprowadzenie wywiadu w domu 

rodzinnym w celu rozeznania sytuacji życiowej dziecka.  

4.  Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) nie dopełniają w sposób należyty 

swych obowiązków wobec dzieci, dyrektor może wystąpić na drogę 

administracyjną z wnioskiem o ukaranie rodziców lub, w przypadku 

rażących zaniedbań, skierować wniosek do Sądu o rozpatrzenie sytuacji 

opiekuńczo-wychowawczej dziecka w rodzinie.  

 

 

 

 



 

 

 
6 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA 

 

 1. Nauczyciel, który został poinformowany o fakcie niszczenia 

lub zniszczenia mienia szkolnego przez ucznia/-ów, ma obowiązek jak najszybciej 

powiadomić o tym wychowawcę sprawcy zajścia. 

 2. Interwencja wychowawcy klasy: 

– rozmowa z uczniem w celu rozpoznania przebiegu i okoliczności zdarzenia  

oraz ewentualnych innych sprawców. 

– Jeżeli jest kilku sprawców lub szkody są znaczne, wychowawca informuje 

pedagoga i dyrektora szkoły. 

– Wychowawca wzywa do szkoły rodziców sprawcy/– ów 

 3. Rozmowa z wychowawcy/dyrekcji z rodzicami ucznia/– ów. 

 4.Wychowawca/dyrekcja ustala z rodzicami sposób naprawienia wyrządzonych 

szkód lub uiszczenia opłaty za ich naprawę. 

 5. Zastosowanie kary zgodnej ze Statutem SP 28 w Bytomiu.  

 6. W przypadku, gdy brak jest sprawcy, rozmowa pedagoga z uczniami klasy, 

która mogła dokonać aktu wandalizmu. 

 7. W uzasadnionych przypadkach (np. znaczne szkody) dyrektor/pedagog 

powiadamia telefonicznie lub pisemnie policjantów z Referatu ds. Przestępczości 

Nieletnich , Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASTRASZANIA, 

WYMUSZANIA ORAZ WYŁUDZANIA PIENIĘDZY 

 

 1. Rozmowa wychowawcy/ -ów i pedagoga szkolnego ze sprawcą 

i poszkodowanym. 

 2. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz 

rodzicami uczniów. 

 3. Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami  

i uczniami – ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie). 

 4. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem  

i wychowawcą podejmują decyzję o zawiadomieniu telefonicznym bądź pisemnym 

policjantów Referatu ds. Przestępczości Nieletnich z Komendy  

Miejskiej Policji w Bytomiu. 

 5. Zastosowanie kary zgodnej ze Statutem SP nr 28 w Bytomiu.  
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POBICIA LUB BÓJKI 

NA TERENIE SZKOŁY  

 

 Incydent jednorazowy bez większych obrażeń: 

 1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim 

informuje o zdarzeniu wychowawcę. 

 2. Wychowawca zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców uczniów. 

 4. Rozmowa wychowawcy/pedagoga z rodzicami i dziećmi. 

 Incydent powtarza się w przypadku tego samego ucznia lub niesie 

za sobą poważne obrażenia: 

 1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim 

zapewnia ofierze w razie konieczności opiekę medyczną. Następnie informuje  

o zdarzeniu wychowawcę/-ów. 

 2. Wychowawca zawiadamia pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły oraz 

rodziców o zaistniałej sytuacji 

 4. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą i ich 

rodzicami. 

 5. Pedagog wspólnie z wychowawcą /-ami prowadzą rozmowę z rodzicami  

i uczniami, podczas której zostają ustalone zasady wzajemnego funkcjonowania 

uczniów oraz zasady współpracy rodziców ze szkołą. 

 6. Zastosowanie kary zgodnej ze Statutem SP nr 28 w Bytomiu.  

 7. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem  

i wychowawcą podejmują decyzję o wezwaniu lub poinformowaniu w formie 

pisemnej policjantów Referatu ds. Przestępczości Nieletnich z Komendy Miejskiej 

Policji w Bytomiu. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY 

 

 1. Rozmowa wychowawcy ze sprawcą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. 

 2. Wychowawca informuje dyrektora i pedagoga szkolnego o zaistniałej 

sytuacji. 

 3. Wychowawca/-cy sprawcy i poszkodowanego wzywają do szkoły rodziców 

uczniów. 

 4. Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy  

z wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami –ustalenie konsekwencji 

czynu (zadośćuczynienie). 

 5. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem  

i wychowawcą  podejmują decyzję o zawiadomieniu telefonicznym bądź pisemnym 

policjantów Referatu ds. Przestępczości Nieletnich z Komendy  

Miejskiej Policji w Bytomiu. 

  6. Zastosowanie kary zgodnej ze Statutem SP nr 28 w Bytomiu. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA  

PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW 

 

 1. Nauczyciel (pracownik szkoły), który zauważył, że uczeń pali 

papierosy, powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. 

 

 2. Rozmowa ucznia z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. 

 

 3. Wychowawca zawiadamia rodziców oraz ustala termin spotkania w szkole. 

 

 4. Spotkanie pedagoga i wychowawcy z rodzicami ucznia. 

 

 5. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z uczniem w obecności 

rodziców. 

 6. Zastosowanie kary zgodnej ze Statutem SP nr 28 w Bytomiu.  

 7. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem  

i wychowawcą podejmuje decyzję  o zawiadomieniu policjantów z Referatu  

ds. Przestępczości Nieletnich z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI Z DZIEĆMI  

I MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONYMI DEMORALIZACJĄ 

 

 Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania z nieletnimi 

sprawcami czynów karalnych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

 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. 

   Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie 

nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 r. w sprawie 

metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania 

demoralizacji i przestępczości nieletnich.     

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych  

w szkole zobowiązuje 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. 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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 Działania interwencyjne 

 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 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. W toku interwencji profilaktycznej 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 

(specjalistów z Referatu ds. Przestępczości Nieletnich). 

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

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania 
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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 powinno być określone 

przez wewnętrzny regulamin 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, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, 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. 

 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. 
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 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 - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on 

agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu 

lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości,  policja ma 

możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych 

pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia 

(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

 6. 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 policji (specjalistów ds. Przestępczości 

Nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

 7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie 

powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 
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 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 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, 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 
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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: 

1. posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji 

psychotropowych;  

2. wprowadzanie do obrotu środków odurzających;  

3. udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia  

oraz nakłanianie do użycia;  

4. wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.  

     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. 
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     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 w/w 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, a w przypadku 

popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora 

lub policję (art. 4 upn i art. 304 kpk). 

 V. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub 

przestępstwa: 

- 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 pod opiekę, 

- powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy, 

- niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 
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- zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na 

terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot 

pochodzący z kradzieży).  

 VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu 

karalnego 

- udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia 

poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń, 

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, 

- powiadomienie rodziców ucznia, 

- niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

     W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, 

innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić 

bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób 

postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112. 
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 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ 

     W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

     Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz 

specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji. 

     Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie 

którego znajduje się szkoła/placówka. 

     Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści  

ds. Przestępczości Nieletnich oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie 

zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy 

związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów. 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

- spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

specjalistami ds. nieletnich i patologii, 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 itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat 
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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 (w przypadku wyczerpania możliwości działań 

wychowawczych pozostających w kompetencjach szkoły), 

- udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, 

- wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich 

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 2002 r. Nr 11 

poz. 109 z / 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 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005 r. Nr  

179, poz. 1485/. 

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 
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5) Zarządzenie Nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 

2003 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie 

przeciwdziałania 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) 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/. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM KRÓLOWEJ JADWIGI W BYTOMIU 

 

 

ALGORYTM POSTĘPOWANIA DYREKTORA, PEDAGOGA  

W PRZYPADKU DOKONANIA ZATRZYMANIA NIELETNIEGO SPRAWCY 

CZYNU KARALNEGO PRZEBYWAJĄCEGO NA ZAJĘCIACH W SZKOLE 

 

 1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi powód przybycia i okazuje  

się legitymację służbową. 

 2. Dyrektor lub pedagog zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej 

policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji.  

 3. Policjant informuje dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.  

 4. Podczas przerwy nieletni przebywa w gabinecie pedagoga szkolnego, 

zostaje sprowadzony do gabinetu dyrektora dopiero po dzwonku na lekcję. Policjant 

informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną 

wykonane związku ze sprawą np. przesłuchanie, okazanie.  

 5.Policja lub Dyrekcja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych  

o wykonywanych czynnościach i zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, Komendy 

lub Komisariatu Policji, celem uczestniczenia w czynnościach. W przypadku braku 

kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich 

zamieszkania.  

 6.W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu 

nieletniego, dyrektor wyznacza pedagoga szkolnego/ nauczyciela do uczestnictwa  

w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji. Pedagog 

lub wyznaczony nauczyciel jedzie wraz  z nieletnim na Komendę lub Komisariat  

Policji. 

 8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru 

przekazuje nieletniego rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy 



 

 

 
23 

czynności wykonywane są w obecności pedagoga szkolnego, po ich zakończeniu 

Policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania.  

 9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej 

Izbie Dziecka policjant informuje o tym rodziców, pedagoga szkolnego.  

Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego – ucznia na terenie 

szkoły należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy.  

 Do podejmowania działań na terenie szkoły Policję uprawniają niżej 

wymienione przepisy prawa :  

a.) u.p.n. art. 4§ 1 i 2 . art., 37 § 1 i 2, art. 40 § 1 – 7,  

b.) k.p.k. w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowodów,  

ze zmianami przewidzianymi w u.p.n. (art. 20),  

c.) Ustawa o Policji art. 14 ust.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY PRZYGOTOWAŁ I OPRACOWAŁ ZESPÓŁ 

WYCHOWAWCZY W SKŁADZIE: 

Anna Giermak-Grodzińska  

Ewa Bentkowska 

Magdalena Karcz  

Danuta Gołębiowska-Kalinowska 

Agata Bochenek-Jackiewicz 


