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Procedura post ępowania w przypadku wyst ąpienia 

niepo żądanych zachowa ń uczniów. 

 

 

Niepożądane zachowania uczniów to: 

-   używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, 

-    uprawianie nierządu 

- zachowania świadczące o demoralizacji (naruszanie zasad współżycia 

społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w grupach 

przestępczych) 

 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia zachowania niepożądanego podejmuje się 

następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel przekazuje informację o wystąpieniu niepożądanego zachowania 

wychowawcy klasy. 

 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrekcję 

szkoły. 

 

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wspólnie z 

psychologiem przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności – z 

uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

Należy sporządzić notatkę ze spotkania, w której zamieszczone zostaną 

zobowiązania do pracy nad dzieckiem, podpisane przez wszystkie osoby 

uczestniczące w spotkaniu. 

Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z 

wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła 

pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. 

nieletnich) 
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4. Szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki 

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

pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 

rezultatów. 
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Procedura post ępowania w przypadku, gdy nauczyciel 

podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje si ę uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 

1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i 

odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia 

go samego –stwarza warunki w jakich nie będzie zagrożone jego zdrowie lub życie 

(uczeń pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej). 

 

2. Wzywa lekarza lub pielęgniarkę szkolną w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i 

ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

 

3. Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły i psychologa/pedagoga oraz 

rodziców/opiekunów ucznia, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania 

dziecka ze szkoły. W przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów o 

pozostawieniu ucznia w szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia, 

bądź przekazaniu go do dyspozycji policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego 

stanu zdrowia w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

4. W przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli rodzice odmawiają 

przyjazdu, a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli lub swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych – 

szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji. 

 

5. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość 

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 sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

 

6. Jeżeli zdarzenia, w których uczeń przed ukończeniem 18. roku życia znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły powtarzają się świadczy to o 
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jego demoralizacji i nakłada na szkołę obowiązek powiadomienia o tej szczególnej 

sytuacji policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

 

7. Spożywanie 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. Należy o tym fakcie powiadomić policję i dalszy tok 

postępowania leży już w kompetencjach tej instytucji. 
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Procedura post ępowania w przypadku, gdy nauczyciel 

znajduje na terenie szkoły substancj ę przypominaj ącą 

wygl ądem narkotyk 

 

1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed 

dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu 

przyjazdu policji. 

 

2. Próbuje, o ile to możliwe, ustalić, do kogo należy 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 
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Procedura post ępowania w przypadku prób samobójczych 

lub samobójstwa ucznia.  

  

1. Każdy pracownik Zespołu Szkół nr 6 w Poznaniu ma obowiązek reagowania 

na niepokojące zachowania uczniów a w szczególności na zachowania 

wskazujące na zamiary samobójcze. W przypadku zaobserwowania lub 

uzyskania informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą 

każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora 

szkoły.  

2. Zachowania, które powinny zaniepokoić pracowników szkoły i mogą 

wskazywać na zamiary samobójcze: 

- mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei 

- mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych 

lub testamentu 

- pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów 

- unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie 

- zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność 

- przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych 

zachowań 

- przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie 

narkotyków, spożywanie alkoholu 

- przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp. 

- podejmowanie w przeszłości prób samobójczych 
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- fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły 

samobójstwo 

I. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wyst ępowania u ucznia zachowa ń 

wskazuj ących na ryzyko zachowa ń samobójczych.  

1. Nauczyciel przekazuje informacje psychologowi i dyrektorowi (Zespół ds. sytuacji 

kryzysowych).  

2. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog 

szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne: 

  

• jednoznacznie ustalają , które z w/w zachowań występują u danego ucznia 

• przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego 

ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian           

w zachowaniu ucznia 

• przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły 

• ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc 

psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią 

  

II. Postępowanie w przypadku gdy pracownik szkoły uzyskuje j ednoznaczn ą 

informacj ę o zamiarach samobójczych ucznia (informacja od sam ego ucznia, 

kolegów, rodziny, osób postronnych)  

 1. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz 

dyrektor szkoły podejmują następujące działania: 

• nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w 

ustronne, bezpieczne miejsce 

• informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców 

• przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub 

jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim 

instytucjom (np. policji, MOPR, Ośrodki Interwencji Kryzysowej) 
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• wskazują rodzicom konieczność skontaktowania się z psychiatrą 

  

III. Postępowanie w przypadku powzi ęcia informacji, że uczeń podj ął prób ę 

samobójcz ą. 

 Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, 

wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania: 

• jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, 

pracownik) w razie potrzeby natychmiast udziela pomocy przedmedycznej. 

Usuwa przedmioty, umożliwiające ponowienie próby i przeprowadza ucznia w 

ustronne i bezpieczne miejsce. Zachowuje się zdecydowanie i dyskretnie. 

Jeśli to konieczne wzywa pomoc medyczną. Niezwłocznie po zapewnieniu 

bezpieczeństwa informuje dyrektora i opiekunów prawnych 

• dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i 

przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują 

informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

• jeśli próba samobójcza ma miejsce poza szkołą, a rodzic poinformował o 

zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom 

informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

• o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem 

tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania 

ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli. 

• Pedagog/psycholog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie 

uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz 

przekazują rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą 

• w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje 

organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji. Pedagog szkolny 

oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologicznej innym uczniom szkoły. 
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 Procedura post ępowania  w przypadku, gdy nauczyciel 

podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancj ę 

przypominaj ąca narkotyk  

 

Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie  wykona ć czynno ści 

przeszukania odzie ży ani teczki ucznia - jest to czynno ść zastrze żona 

wył ącznie dla policji. 

 

1. O swoich spostrzeżeniach lub podejrzeniach powiadamia dyrekcję szkoły. 

 

2. O zaistniałym zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa w szkole. 

 

3. Gdy uczeń nie chce przekazać substancji na prośbę nauczyciela, szkoła wzywa 

policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza 

znalezioną substancję. 

 

4. Jeżeli 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 możliwie dokładną notatkę ze zdarzeń wraz z 

własnymi spostrzeżeniami. 

 

5. Uwaga: zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce 

karane jest: 

- posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych 

- wprowadzanie do obrotu środków odurzających 

- udzielanie, ułatwianie, umożliwianie innej osobie ich użycia oraz nakłanianie do 

użycia 

- wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających 
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Procedura post ępowania w sytuacji popełnienia czynu  

czynu karalnego lub przest ępstwa na terenie szkoły 

 

Czyn karalnym - sprawcą jest uczeń, który ukończył lat 13, ale nie ukończył lat 17 

Przestępstwo - sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok życia 

 

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 psychologowi/pedagogowi pod opiekę. 

 

4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy. 

 

5. Niezwłoczne powiadomienie policji, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie 

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

 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji. 

 

 

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał si ę ofiar ą przest ępstwa  

 

1. Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do udzielenia pierwszej 

pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienia jej przez wezwanie lekarza lub 

pielęgniarki szkolnej w przypadku, gdy ofiara doznała obrażeń. 

 

2. Niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły. 

 

3. Powiadomienia rodziców ucznia. 
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4. Niezwłocznego wezwania policji w przypadku, gdy istnieje konieczność 

profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i 

przesłuchania ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

 

Uwaga : Gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 

przebywającego na zajęciach w szkole, to : 

1. Funkcjonariusz Policji powinien przedstawić powód przybycia i okazać legitymację 

służbową. 

2. Policjant ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły o przyczynie 

zatrzymania ucznia. 

3. Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer legitymacji 

służbowej w celu sporządzenia własnej dokumentacji. 

4. Pedagog, psycholog lub wychowawca klasy powinien sprowadzić ucznia do 

gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje ucznia o przyczynach zatrzymania i 

czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą. 

 

Każda wizyta policjantów w szkole powinna by ć wcześniej zasygnalizowana 

dyrektorowi lub innej 

osobie upowa żnionej do kontaktowania si ę z policj ą. 
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Procedura post ępowania w przypadku ucznia nagminnie 

wagaruj ącego 

 

1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora 

szkoły. 

 

2. Wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców/opiekunów, 

przekazuje informacje rodzicom oraz zobowiązuje ich do nadzoru nad dzieckiem. 

Informuje także o konsekwencjach prawnych i konieczności przekazania sprawy do 

sądu jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. 

 

3. Wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły są zobowiązani do przeprowadzenia z 

uczniem indywidualnej rozmowy motywującej do kontynuacji nauki. 


