
PROCEDURY INTERWENCYJNE – POSTĘPOWANIE 
NAUCZYCIELI ORAZ METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ  

Z POLICJĄ 
 
 
I. 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 późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 
r. nr 11 poz. 109) 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 późniejszymi zmianami) 
 
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 
34 poz. 1998) 
 
4.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 30 poz. 179 z późniejszymi 
zmianami) 
 
5.Zarządzenie nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003r. 
w spawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości nieletnich 
 
6.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 
329 z późniejszymi zmianami) 
 
7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 
dzieci i młodzieŜy zagroŜonych uzaleŜnieniem (Dz. U. nr 26 poz. 226) 
 
8.Rozporządzenie MENiS z dnia 7stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania pomocy        
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                                 
(Dz.U. nr13 poz.110) 
 
 9.Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad                
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych (…) 
(Dz.U. nr 13 poz.109) 
 
10.WSO i Statut VI LO w Sosnowcu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Działania interwencyjne 
 
I.  W przypadku uzyskania informacji, ze uczeń, który nie ukończył 18 lat uŜywa alkoholu 
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 
przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (naruszenie zasad współŜycia 
społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych)  
podejmuje się następujące kroki: 

1. nauczyciel przekazuje uzyskaną informacje wychowawcy klasy 
2. wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrekcję 

szkoły 
3. wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz- w ich obecności – z 
uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania 
negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 
dzieckiem ( na piśmie). 

4. JeŜeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z 
wiarygodnych źródeł napływają informację o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła 
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 
nieletnich) 

5. Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeŜeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 
oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeŜenie ucznia, spotkania z 
pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów. Dalszy tok postępowania leŜy w kompetencji tych instytucji zgodnie z 
warunkami okreslonym9 w Ustawie z 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. 

 
II. W przypadku uzyskania informacji,Ŝe uczeń ujawnia objawy demoralizacji po ukończeniu 
18 roku Ŝycia, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych lub popełnienie 
przestępstwa, postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzne 
regulaminy szkoły (zgodnie z WSO) 
 
III. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub o 
udziale w działalności grup przestępczych przez ucznia, który ukończył 17 lat, zgodnie z art. 
304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest zobowiązana do 
niezwłocznego powiadomienia prokuratora lub policji 

 
IV.W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa ze na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 
pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

 
1. nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy 
2. odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego – stwarza warunki w jakich nie będzie zagroŜone jego zdrowie lub Ŝycie 
3. wzywa lekarza lub pielęgniarkę szkolną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej 
4. zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły, oraz rodziców/opiekunów ucznia, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły 
5. w przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów o pozostawieniu ucznia w 

szkole lub przewiezieniu go do placówki słuŜby zdrowia, bądź przekazaniu go do 



dyspozycji policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki 

6. w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu- jeŜeli rodzice odmawiają 
przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli lub swoim 
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraŜa Ŝyciu lub zdrowiu innych – 
szkoła zawiadamia najbliŜszą jednostkę policji. 

7. w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stęŜenie we krwi powyŜej 0,5 promila 
alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyŜej 25 mg w 1 dm –3 )policja ma 
moŜliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub w przypadku jej braku do 
policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia 
(maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/ 
opiekunów oraz sad rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat 

8. jeŜeli zdarzenia, w których uczeń przed ukończeniem 18 r. Ŝycia znajduje się pod 
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się świadczy to o 
jego demoralizacji i nakłada na szkołę obowiązek powiadomienia o tej szczególnej 
sytuacji policji ( specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego 

9. spoŜywanie przez ucznia, który nie ukończył 17 lat alkoholu na terenie szkoły stanowi 
wykroczenie z art. 43 Ustawy z dn. 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości  i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. NaleŜy o tym fakcie powiadomić policję i dalszy tok 
postępowania leŜy juŜ w kompetencjach tej instytucji 

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

1. nauczyciel, zachowując środki ostroŜności, zabezpiecza substancje przed dostępem do 
niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 
policji, 

2. próbuje, o ile to moŜliwe, ustalić do kogo naleŜy znaleziona substancja 
3. o zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrekcję szkoły i wzywa policję 
4. po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
 

VI.W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, Ŝe uczeń posiada przy sobie substancję 
przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 
 

1. nauczyciel w obecności innej osoby – wychowawca, pedagog, dyrektor- ma prawo 
zaŜądać aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej, oraz 
kieszenie (we własnej odzieŜy) ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do 
ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczycielowi nie wolno (nie ma 
prawa)samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieŜy, ani teczki ucznia-jest 
to czynność zastrzeŜona wyłącznie dla policji 

2. o swoich spostrzeŜeniach lub podejrzeniach powiadamia dyrekcję szkoły 
3. o zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa w szkole 
4. gdy uczeń nie chce przekazać substancji na prośbę nauczyciela, ani pokazać 

zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje odzieŜ i przedmioty 
naleŜące do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona substancję 

5. jeŜeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi substancję, nauczyciel po odpowiednim 
jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej 



próbuje ustalić w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję, a całe zdarzenie 
dokumentuje sporządzając moŜliwie dokładną notatkę ze zdarzeń wraz z własnymi 
spostrzeŜeniami 

 
Uwaga: zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce karane      
jest: 
   - posiadanie kaŜdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych 
   - wprowadzanie do obrotu środków odurzających 
   - udzielanie ułatwianie, umoŜliwianie innej osobie ich uŜycia oraz nakłanianie do uŜycia 
   - wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających 
      

VII. Popełnienie czynu karalnego lub przestępstwa na terenie szkoły: 
 
      CZYN KARALNY- sprawcą jest uczeń, który ukończył lat 13, ale nie ukończył lat 17 
  - powiadomienie policji lub sądu rodzinnego 
                                      - zastosowanie ma Ustawa o postępowaniu w sprawach 
                                        nieletnich z dn.26 paŜdziernika 1982r. 
 
       PRZESTĘPSTWO- sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok Ŝycia 
                                     - powiadomienie policji lub prokuratora 
                                     - zastosowanie ma Kodeks postępow. karnego z dn.6 czerwca 1997r. 
 
      Postępowanie wobec ucznia-sprawcy czynu karalnego: 
 

1. niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły 
2. ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia 
3. przekazanie sprawcy ( o ile jest na terenie szkoły i jest znany) dyrektorowi szkoły lub 

pedagogowi pod opiekę 
4. powiadomienie rodziców ucznia- sprawcy 
5. niezwłoczne powiadomienie policji, gdy sprawa jest powaŜna (rozbój, uszkodzenie 

ciała, itp.) lub sprawca jest uczniem innej szkoły i jego toŜsamość nie jest znana 
6. zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji 
 
     Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiara przestępstwa 
 
      Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do: 

1. udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie 
lekarza lub pielęgniarki szkolnej w przypadku, gdy ofiara doznała obraŜeń 

2. niezwłoczne powiadomienia dyrektora szkoły 
3. powiadomienie rodziców ucznia  
4. niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, gdy istnieje konieczność  profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i przesłuchania 
ewentualnych świadków zdarzenia. 

 
VIII.Postępowanie w przypadku ucznia nagminnie wagarującego (zgodnie z WSO) 
      
      1   .wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły 
      2.   wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców/opiekunów       
             przeprowadzając z nimi rozmowę 



      3.    wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły są zobowiązani do przeprowadzenia z  
             uczniem indywidualnej rozmowy motywującej do kontynuacji nauki 
       
   
 IX.W przypadku raŜących zaniedbań opiekuńczych ze strony rodziców/opiekunów, uczeń   
 moŜe zgłosić ten fakt wychowawcy, nauczycielowi, pedagogowi szkolnemu, dyrekcji lub  
innemu pracownikowi szkoły, którzy zobowiązani są wskazać odpowiednie placówki 
świadczące pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub medyczną. 
 
 
 

NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK SPORZĄDZIĆ NOTATKĘ SŁUśBOWĄ ZE 
ZDARZENIA, DO KTÓREGO ZASTOSOWAŁ POWYśSZE PROCEDURY. 

 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie mgr A.Dziewior i mgr M.Gondek 


