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18. 2 

PROCEDURY 

POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROśENIA 

MŁODZIEśY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Kodeks  Opiekuńczy  /Ust.z dn. 25 lutego 1964r. Dz. U. Nr 9 poz. 9 z późn. zm./ 
2. Ustawa z dn, 26 października 1982r. z późn. zm., tekst jednolity ustawy Dz. U. 

Nr 11 poz. 109 z 2002r./ 
3. Ustawa z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późn. zm./ 
4. Ustawa z dn 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. Nr 24 poz. 198 

z 2003r./ 
5. Ustawa z dn. 7 września 1991 o Systemie Oświaty /Dz. U. nr 37 poz. 329  

z późn. zm, z 1996r/ 
6. Rozporządzenie MENIS z dn. 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i profilaktycznej wśród dzieci i młodzieŜy zagroŜonych 
uzaleŜnieniem /Dz. U. Nr 26 poz. 226 z 2003r/ 

 
Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i 

podejmowania działań wychowawczych, profilaktycznych, profilaktycznych wobec 
uczniów niedostosowanych działań interwencyjnych. 
Szkołą podejmuje działanie interwencyjne polegające na powiadamianiu rodziców/ 
prawnych/ i policji w sytuacjach kryzysowych, 
 

I. Działania interwencyjne 

W przypadku otrzymania informacji, Ŝe uczeń, który nie ukończył 18 lat, uŜywa 

alkoholi lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, 

bądź przejawia inne zachowanie świadczące o demoralizacji (narusza zasady współŜycia 

społecznego, popełnia czyby zabronione, systematycznie uchyla się obowiązku nauki, bierze 

udział w działalności grup przestępczych) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki. 

1. Przekazać informację wychowawcy klasy, który przekazuje informację dyrektorowi 

szkoły i pedagogowi szkolnemu. 

2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i przekazuje 

informację, a następnie przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców 

(prawnych opiekunów). opiekunów przypadku potwierdzenia informacji winien 

zobowiązać ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zobowiązać 

do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 
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3. MoŜna zaproponować skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w 

programie terapeutycznym, zaproponować stały kontakt rodziców z wychowawcą i 

pedagogiem. 

4. JeŜeli rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy, bądź nie stawiają się do 

szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny 

lub specjalistę ds. nieletnich w policji. 

5. RównieŜ w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań 

wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeŜenie ucznia, spotkanie z pedagogiem 

itp., a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji) 

dyrektor szkoły winien zawiadomić sąd rodzinny lub policję. 

6. W przypadku ucznia, który skończył 18 lat wychowawca przeprowadza z nim 

rozmowę i zobowiązuje do zaniechania negatywnego postępowania, proponuje częsty 

kontakt z pedagogiem. JeŜeli te działania nie odnoszą skutku, uczeń moŜe zostać 

skreślony z listy uczniów. 

 

II Nauczyciel podejrzewa, Ŝe na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków. 

1. Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora. 

2. Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, nie zostawia go samego, stwarza 

warunki, w których nie będzie zagroŜone ani jego Ŝycie ani zdrowie. 

3. Szkolą wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia, 

ewentualnie udziela pomocy medycznej. 

4. Szkoła zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów), których zobowiązuje się do 

niezwłocznego odebrania ucznia. 

5. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka ze szkoły o pozostaniu ucznia w szkole czy 

przewiezieniu go do placówki słuŜby zdrowia, czy przekazanie funkcjonariuszom 

policji decyduje lekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

6. Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń jest agresywny i zagraŜa innym 

osobom naleŜy wezwać policję, która ma moŜliwość przewiezienia ucznia di izby 

wytrzeźwień. O fakcie przewiezienia ucznia naleŜy w wówczas zawiadomić rodziców 

oraz sąd rodzinny. 

7. JeŜeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków na terenie szkoły, zawiadamia się sąd rodzinny i policję 
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8. JeŜeli sytuacja dotyczy ucznia, który ukończył 17 lat, naleŜy o tym fakcie powiadomić 

policję. 

 

III. Nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk. 

1. Nauczyciel winien zabezpieczyć substancję przed dostępem osób trzecich i przed 

zniszczeniem. Zachowuje środki ostroŜności. 

2. Powiadamia dyrektora i wzywa policję. 

3. Zbiera, o ile jest to moŜliwe, informację do kogo substancja naleŜy 

4. Po przyjeździe policji przekazuje substancję i posiadane informacje. 

 

IV. Nauczyciel podejrzewa, Ŝe uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk. 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo Ŝądać, aby uczeń przekazał 

podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby i kieszeni (nie przeszukuje sam). 

2. Nauczyciel o swoich spostrzeŜeniach zawiadamia dyrektora i rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia i wzywa ich do szkoły/ 

3. W przypadku, gdy mimo wezwań uczeń odmawia przekazania substancji  

i nie chce pokazać zawartości torby czy kieszeni, nauczyciel wzywa policję, która 

dokona przeszukania i zabezpieczy substancję. 

4. Wydaną dobrowolnie substancję nauczyciel zabezpiecza o dobrowolnie przekazuje 

policji. 

5. Nauczyciel stara się ustalić w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. 

6. Po zdarzeniu nauczyciel sporządza dokładną notatkę wraz ze swoimi spostrzeŜeniami. 

 

V. Do czynów karalnych naleŜą: 

1. Posiadanie kaŜdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych 

2. Wprowadzanie do obrotu środków odurzających 

3. Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umoŜliwianie ich uŜycia oraz nakłanianie do 

uŜycia. 

4. Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających 

 

KaŜde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym, jeŜeli sprawcą jest uczeń, który 

ukończył lat 13 a nie ukończył 17 lat. 

O czynie naleŜy powiadomić policję lub sąd rodzinny 
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JeŜeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, który ukończył 17 lat, naleŜy 

powiadomić policję lub prokuratora. 

 

VI. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

1. Nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły 

2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

3. Przekazuje, o ile jest to moŜliwe pod opiekę dyrektora lub pedagoga 

4. Nauczyciel powiadamia rodziców 

5. Nauczyciel powiadamia policję w przypadku sprawy powaŜnej (rozbój, uszkodzenie 

ciała, sprawca jest z zewnątrz) 

6. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa. 

 

VII Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy 

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, rodziców, ewentualnie wzywa pogotowie. 

3. Nauczyciel wzywa policję, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia 

śladów. 

 

VIII. Znalezienie materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji na 

terenie szkoły. 

1. Nauczyciel powinien podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie szkoły. 

2. Nauczyciel uniemoŜliwia dostęp osób postronnych do tych przedmiotów 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora i policję. 

 

POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA UCHYLAJACEGO SIĘ 

 OD REALIZOWANIA  OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/ OBOWIĄZKU NAUKI 

 

1. Nauczyciel systematycznie nadzoruje frekwencję uczniów 

2. Odnotowuje kaŜdą nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w terminie 

 i formie ustalonej w Statucie Szkoły. 
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4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki naleŜy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca,  

na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. JeŜeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, 

wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego. 

6. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny podejmuje próbę nawiązania kontaktu  

z rodzicami ucznia. 

7. Informacja moŜe być przekazana telefonicznie, listownie lub osobiście – fakt ten 

naleŜy odnotować w dokumentacji klasowej lub pedagoga. 

8. Wychowawca lub pedagog szkolny sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez: 

• Rozmowę z rodzicami ucznia na terenie szkoły, 

• Wywiad w domu rodzinnym ucznia, we współpracy z pracownikami 

socjalnymi MOPS lub kuratorem sądowym / policjantem – inspektorem ds. 

nieletnich. 

9. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania 

zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki 

przez danego ucznia. 

10. JeŜeli rodzice nie podejmują współpracy ze szkołą naleŜy poinformować dyrektora 

szkoły, który wysyła upomnienie. (załącznik nr 1). 

11. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego/obowiązku 

nauki, dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do 

organu egzekucyjnego, jakim jest gmina (załącznik nr2). 

12. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna (art. 121 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). 

13. Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia 

pisemnie informuje Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się od 

obowiązku szkolnego/obowiązku nauki. Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek 

wychowawczy, zapobiegając w ten sposób demoralizacji ucznia. 

 

Procedura postepowania wobec ucznia uchylajacego się od realizowania obowiązku 

szkolnego jest zgodna z  ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 145, poz. 917) 

Załącznik nr 1 
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Pan/i …………………………. 

           ……………………………….. 

                      ………………………………..

   

 

Upomnienie 

w sprawie nieregularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 

 

 

 Wobec tego, Ŝe Pana/i syn/córka ..……………………………………………… 

nie uczęszcza do szkoły, a tym samym nie wypełnia obowiązku szkolnego/obowiązku nauki 

określonego postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2008 r. Nr 145, poz. 917) 

 

wzywa się Pana/nią do regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne. 

 

 

Niepodjęcie przez dziecko nauki w terminie siedmiodniowym spowoduje zastosowanie 

wobec Pana/i środków przymusowych przewidzianych w art. 15 ustawy  

o postępowaniu egzekucji w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 

z późn. zm.) poprzez nałoŜenie grzywny, w celu przymuszenia, 

w wysokości 5000,00 zł (pięciu tysięcy), która moŜe być nakładana wielokrotnie do kwoty 

10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy). 

 

załącznik nr2 

 

Prezydent Miasta Rybnika                

 

 

Wniosek 

o wszczęcie egzekucji administracyjnej 
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 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 na podstawie art. 120 i 121 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1996 r. (Dz. U. 

z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z późn. zm.) wnioskuje o wszczęcie egzekucji administracyjnej 

w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego przez ucznia/uczennicę 

………………………………………………………………………. 

 

 

W załączeniu: 

– tytuł wykonawczy 

– dowody doręczenia upomnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


