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Procedura postępowania nauczycieli i wychowawców w sytuacjach zagrożenia 

demoralizacją uczniów  SOSW pn. CAiCZR 

 

 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia demoralizacją w 

ośrodku zobowiązuje Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich z późniejszymi zmianami. 

 

Pod pojęciem demoralizacji / sytuacji kryzysowych  zgodnie z ustawą  rozumie się : 

1) systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego; 

2) zachowania agresywne; 

3) naruszanie zasad współżycia społecznego; 

4) udział i kontakty z grupami przestępczymi; 

5) popełnienie czynu zabronionego; 

6) używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia: 

nikotynizm, alkoholizm, narkomania; 

7) wczesna inicjacja seksualna, uprawianie nierządu, włóczęgostwo.  

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, przejawia któreś z 

w/w zachowań: 

1. Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy oraz wychowawcy 

grupy wychowawczej. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga oraz dyrektora ośrodka. 

3. Wychowawca lub pedagog wzywa do ośrodka rodziców i przeprowadza interwencję 

profilaktyczną (według podanego niżej schematu). 

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do ośrodka, dyrektor 

pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję (specjalistę do spraw nieletnich). 

5. Podobnie w sytuacji gdy ośrodek wykorzysta wszystkie dostępne mu środki 

oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z 

pedagogiem, psychologiem, dyrektorem), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów, dyrektor  ośrodka powiadamia kuratora, sąd rodzinny lub 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,  

dyrektor ośrodka jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

 

Celem interwencji profilaktycznej  jest: 

1. Zapobieganie problemom związanym z zachowaniami ryzykownymi. 

2. Udzielenie wsparcia i pomocy uczniowi i rodzicom poprzez dostarczenie informacji o 

problemie, zaproponowanie współpracy oraz konsekwentne stosowanie procedur 

interwencji. 

Interwencji profilaktycznej podejmuje się wychowawca klasy/grupy wraz z pedagogiem 

szkolnym lub dyrektorem. 

 

Przebieg interwencji profilaktycznej: 

1. Rozmowa z uczniem: 

1) diagnoza problemu; 

2) zaplanowanie adekwatnych działań. 

2. Rozmowa z rodzicami: 
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1) przekazanie informacji; 

2) dalsza diagnoza; 

3) porada; 

4) przekazanie stanowiska ośrodka. 

3. Rozmowa z uczniem i rodzicami: 

1) motywowanie ucznia do zmiany zachowania. 

 

W przypadku, gdy nauczyciel/wychowawca podejrzewa, że na terenie ośrodka znajduje się 

uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji psychoaktywnych powinien 

on: 

 

1. Powiadomić wychowawcę klasy/grupy oraz dyrektora ośrodka. 

2. Odizolować ucznia od innych uczniów, ale ze względów bezpieczeństwa nie 

pozostawiać go samego. 

3. Wezwać lekarza w celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy.  

4. Zawiadomić rodziców, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka 

z ośrodka (jeśli jest to możliwe). W przypadku gdy rodzice nie mogą lub nie chcą 

odebrać dziecka decyzję podejmuje lekarz w porozumieniu z dyrektorem. Może on 

pozostawić ucznia w ośrodku, zabrać go do placówki służby zdrowia lub przekazać 

funkcjonariuszom policji. W przypadku, gdy rodzice ucznia mieszkają daleko, do 

czasu ich przyjazdu uczeń powinien przebywać w gabinecie pielęgniarki pod opieką 

wyznaczonego nauczyciela. 

5. Jeżeli uczeń jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, a 

rodzice nie mogą (lub nie chcą) go niezwłocznie zabrać, dyrektor powinien 

powiadomić policję. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma 

możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub na komisariat. O fakcie tym 

zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (niepełnoletni) znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków  na terenie ośrodka, dyrektor ma obowiązek 

powiadomienia o tym policję lub sąd rodzinny. 

7. Spożywanie alkoholu na terenie ośrodka przez ucznia stanowi wykroczenie i należy o 

tym fakcie powiadomić policję.   

 

W przypadku kiedy nauczyciel/wychowawca znajduje na terenie ośrodka substancję 

przypominającą narkotyk powinien on: 

 

1. Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz przed 

zniszczeniem do czasu przyjazdu policji. 

2. Próbować ustalić (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) do kogo 

należy substancja. 

3. Powiadomić dyrektora ośrodka i policję. 

4. Przekazać policji zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów 

zdarzenia.        

 

W przypadku kiedy nauczyciel/wychowawca podejrzewa, że uczeń posiada substancję 

przypominającą narkotyk powinien on podjąć następujące kroki: 

1. W obecności innej osoby nauczyciel ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu 

substancję, pokazał zawartość torby oraz kieszeni. 
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Uwaga! Nauczyciel /wychowawca nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania ucznia- jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich podejrzeniach powiadamia dyrektora ośrodka oraz rodziców, których 

wzywa po konsultacji z dyrekcją do stawienia się w ośrodku. 

3. Jeśli uczeń odmawia przekazania substancji nauczycielowi i pokazania zawartości 

teczki dyrektor wzywa policję, która prowadzi dalsze czynności. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel musi ją zabezpieczyć i 

bezzwłocznie przekazać policji. 

5. Nauczyciel jednocześnie, w trakcie w/w postępowania próbuje ustalić skąd pochodzi 

substancja, gdzie i od kogo uczeń ją nabył, a po dopełnieniu wszystkich w/w 

obowiązków dokumentuje zdarzenie sporządzając dokładną notatkę. 

 

W przypadku podejrzenia o kradzież: 

 

1. Nauczyciel /wychowawca w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, 

itp.) ma prawo żądać, aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we 

własnej odzieży, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich 

związku z poszukiwanym przedmiotem.  

Uwaga! Nauczyciel /wychowawca nie ma prawa samodzielnie wykonać przeszukania 

odzieży, teczki ani szafy ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.  

2. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia pokazania zawartości teczki, 

szafy dyrektor ośrodka może wezwać policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezione przedmioty. 

3. Jeżeli uczeń odda poszukiwane przedmioty, wracają one do właściciela  

a sprawca kradzieży ponosi konsekwencje zgodnie ze Statutem ośrodka. 

4. Nauczyciel/wychowawca sporządza stosowną notatkę służbową i powiadamia 

rodziców. 

 

W przypadku znalezienia na terenie ośrodka broni, materiałów wybuchowych lub innych 

niebezpiecznych substancji i przedmiotów, należy: 

 

1. Zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie ośrodka osobom.  

2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów. 

3. Wezwać policję – tel. 997 lub 112. 

 

 

O czynie karalnym mówimy gdy sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat, ale nie ukończył 

17 lat. Przepisy dotyczące czynów karalnych zawarte są w Ustawie o postępowaniu w 

sprawach nieletnich (art. 1). 

W przypadku zaistnienia czynu karalnego zawiadamiamy policję lub sąd rodzinny. 

 

O przestępstwie mówimy gdy sprawcą jest uczeń(osoba), który ukończył 17 lat. Przepisy 

dotyczące przestępstw są zawarte w Kodeksie postępowania karnego (art. 304). 

W przypadku zaistnienia przestępstwa zawiadamiamy prokuratora lub policję. 

 

Wykroczeniem nazywamy czyn społecznie niebezpieczny, nie będący przestępstwem, 

zagrożony karą aresztu do 3 miesięcy, grzywną lub naganą.(wg. Słownika jęz. polskiego) 

 

Według  przepisów w Polsce karalne jest: 

1) posiadanie każdej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych; 
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2) wprowadzanie do obrotu środków odurzających; 

3) udzielanie środków odurzających innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia 

oraz nakłanianie do ich użycia; 

4) wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających. 

 

Uwaga: 

1. Policja powinna być wzywana do ośrodka w sytuacjach, o których mowa                                   

w „Procedurach” albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez 

ośrodek. 

2. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w ośrodku powinna być uzgodniona                    

z dyrekcją ośrodka. 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur: 

 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1654 z późn. zmianami) 

 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zmianami) 

 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 224 z późn. zmianami) 

 

4. Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. 

zmianami) 

 

5. Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 

z późn. zmianami) 

 


