
 

      SZKOLNY  PROGRAM  

   ZAPOBIEGANIA  NIEDOSTOSOWANIU  SPOŁECZNEMU  

      I  PRZESTĘPCZOŚCI  WŚRÓD  DZIECI  I  MŁODZIEŻY 

 

 

Podstawa  prawna: 

 Ustawa  z  dnia  28 października 1982 r.  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich 

 Ustawa  z  dnia  24 kwietnia 1997 r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii 

 Ustawa  z  dnia  28 października 1982 r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  

przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 

 Ustawa  z  dnia  6 kwietnia 1990 r.  o  Policji 

 Zarządzenie  nr  15/97  Komendanta  Głównego  Policji  z  dnia  16 czerwca  1977 r.  w  

sprawie  form  i  metod  działań  Policji  w  zakresie  zapobiegania  i  zwalczania  

demoralizacji  i  przestępczości  nieletnich 

 Ustawa  z  dnia  7 września 1991 r.  o  systemie  oświaty 

 Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  31 stycznia 2003 r.  w  sprawie  szczegółowych  form  

działalności  wychowawczej  i  zapobiegawczej  wśród  dzieci  i  młodzieży  

zagrożonych  uzależnieniem 

 

Do  podejmowania  działań  interwencyjnych  przez  szkołę  w  sytuacjach  

kryzysowych  zobowiązują  treści  zawarte  w  Rozporządzeniu  z  dnia 31 stycznia 2003 r.  w  

sprawie  szczegółowych  form  działalności  wychowawczej  i  zapobiegawczej  wśród  dzieci  i  

młodzieży  zagrożonych  uzależnieniem. 

 

Zgodnie  z  zaleceniem  ministerstwa  opracowane  zostały  strategie  działań : wychowawczych, 

zapobiegawczych  i  interwencyjnych  oraz  metody  współpracy  szkoły  z  instytucjami  

wspomagającymi  utrzymanie  bezpieczeństwa  na  terenie  szkoły. 

 

Przez  sytuację  kryzysową  należy  rozumieć : 

- sytuację  nagłą  zagrażającą  bezpieczeństwu, zdrowiu,  a  nawet  życiu  

ucznia lub  uczniów 

- trudną  do  przewidzenia i  mającą  dramatyczny  przebieg 

- wymagającą  szybkiej  decyzji  jej  rozwiązania. 

 

Każdy  nauczyciel  Zespołu Szkół  w  Mielnie  oraz  każdy  inny  pracownik  

szkoły, który  jest  świadkiem  powyższej  sytuacji  ma  obowiązek  podjąć  

natychmiastowe  działania. 

 

 

 

 

 

 



      A.       PROCEDURY  POSTĘPOWANIA 

 

I.  Procedury  postępowania  w  przypadku  znalezienia  na  terenie  szkoły  substancji  

przypominającej  wyglądem  narkotyk: 

 

1. Nauczyciel, przy  zachowaniu  wszelkich  środków  ostrożności,  zabezpiecza  

substancję. 

2. Powiadamia  dyrekcję  szkoły. 

3. Wzywa  policję. 

4. Podejmuje  , wspólnie  z  pedagogiem i dyrektorem  szkoły , próbę  ustalenia  , do  kogo  

znaleziona  substancja  należy. 

 

II.  Procedury  postępowania  nauczycieli  w  sytuacji  podejrzenia, że  na  terenie  szkoły  

uczeń  znajduje  się  pod  wpływem  alkoholu  lub  narkotyków. 

  

1. Przekazanie  przez  osobę  podejrzewającą ,że  taki  fakt  ma  miejsce,  informacji 

wychowawcy  klasy. 

2. Odizolowanie  ucznia  od  pozostałych  uczniów  i  stworzenie  warunków  

bezpiecznego  oczekiwania  na  wezwanie  osoby ( nie  wolno  ucznia  pozostawić  

samemu  sobie ). 

3. Wezwanie  lekarza. 

4. Zawiadomienie  dyrekcji  o  fakcie. 

5. Wezwanie  rodziców w  celu  poinformowania  o  zdarzeniu  i  zobowiązanie  do  

odebrania  dziecka  ze  szkoły. 

O  pozostawieniu  ucznia  w  szkole  decyduje  lekarz , po  ustaleniu  jego  stanu  zdrowia.  

Jeśli  ustalono, że  uczeń  jest  pod  wpływem  alkoholu, a  rodzice ( opiekunowie )  

odmawiają  przybycia  do  szkoły  należy  powiadomić  Policję. 

  

III.  Procedury  postępowania  w  sytuacji  zagrożenia  dzieci  i  młodzieży  demoralizacją. 

        ( demoralizacja – upowszechnianie  postaw, wzorców  postępowania, obyczajów  

sprzecznych  z  przyjętymi  normami  moralnymi , prowadzące  do  nasilenia  

przestępstw, agresji, rozluźnienia  dyscypliny  społecznej) 

 

1. Poinformowanie  o  fakcie  wychowawcy  ucznia  zagrożonego  demoralizacją. 

2. Wychowawca  przekazuje  informację  pedagogowi  szkolnemu,  psychologowi  

szkolnemu  i  dyrektorowi  szkoły. 

3. Wychowawca  wzywa  rodziców  bądź  opiekunów  prawnych  ucznia  w  celu  

poinformowania  ich  o  zdarzeniu  oraz  przeprowadza  rozmowę  zarówno  z  rodzicami 

( opiekunami )  jak  i  uczniem  mającą  być  środkiem  oddziaływującym  

wychowawczo  i  zobowiązującym  do  zaniechania  negatywnego  postępowania, do  

wzmocnienia  nadzoru  nad  dzieckiem. 

4. W  przypadku  braku  pożądanej  reakcji  ze  strony  rodziców ( opiekunów ) , szkoła  

powiadamia  sąd  rodzinny  lub  Policję, a  dalszy  tok  postępowania  pozostaje  w  

kompetencji  powiadomionego  organu. 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Procedury  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  posiadania  przez  ucznia  

substancji  przypominającej  narkotyk : 

   

1. Nauczyciel  w  obecności  innego  członka  kadry  pedagogicznej  powinien  zażądać  

od  ucznia  dobrowolnego  oddania  substancji  budzącej  zastrzeżenia. 

Uwaga !  Nauczyciel  nie  ma  prawa  dokonać  samodzielnego  przeszukiwania  rzeczy  

osobistych  ucznia. 

2. Nauczyciel  wzywa  Policję, która  dokonuje  czynności  rewizyjnych  i  ewentualnie  

znalezioną  substancję  przekazuje  do  ekspertyzy. 

3. Nauczyciel  powiadamia  dyrektora  szkoły. 

4. Powiadamia  wychowawcę ( w  przypadku  jego  nieobecności  powiadamia  pedagoga  

szkolnego ) , który  wzywa  rodziców ( opiekunów )  w  celu  poinformowania  ich  o  

zaistniałym  zdarzeniu. 

5. Nauczyciel  podejmuje  próbę  ustalenia  faktów  dot.  pochodzenia  substancji   i  

sporządza  dokładną  notatkę  służbową  z  ustaleń  wraz  ze  swoimi  spostrzeżeniami. 

 

V.  Procedury  postępowania  w  przypadku  popełnienia  przez  ucznia  czynu  karalnego 

  

      Czyn  karalny  popełniony  przez  osobę  w  wieku  13-17 lat  w  myśl  upn  to  

posiadanie  każdej  ilości  środków  odurzających, wprowadzanie  do  obrotu  środków  

odurzających, nakłanianie  bądź  umożliwianie   użycia  środka  odurzającego, 

wytwarzanie  bądź  przetwarzanie  środków  odurzających, pozostawanie  pod  wpływem  

alkoholu  lub  narkotyków.   

       W  przypadku  zaistnienia  jednego  z  powyższych  przestępstw  na  terenie  szkoły  

należy  wezwać  Policję ! 

 

1.  Postępowanie  wobec  sprawcy  czynu  karalnego: 

- powiadomienie  dyrektora  szkoły 

- ustalenie  okoliczności  czynu  i  ewentualnych  skutków  zdarzenia 

- przekazanie  sprawcy  pod  bezpośrednią  opiekę  dyrektorowi  lub  pedagogowi  

szkolnemu 

- powiadomienie  rodziców ( opiekunów ) 

- zawiadomienie  Policji  lub  Sądu  Rodzinnego ( w przypadku  ucznia, który  ukończył  

17lat  Policji  lub  prokuratora ) 

- zabezpieczenia  ewentualnych  dowodów  przestępstwa  i  przekazanie  ich  Policji 

 

2.  Postępowanie  wobec  ucznia, który  stał  się  ofiarą  czynu  karalnego : 

- udzielenie  pierwszej  pomocy  przedmedycznej 

- w  razie  konieczności  wezwanie  lekarza 

- powiadomienie  rodziców  ucznia 

- wezwanie  Policji 

- zabezpieczenie  środków  przestępstwa 

- ustalenie  okoliczności  zdarzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.    WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI  WSPOMAGAJĄCYMI           

UTRZYMANIE  BEZPIECZEŃSTWA  NA  TERENIE  

SZKOŁY    
 

    

                         WSPÓŁPRACA  SZKOŁY  Z  POLICJĄ 
 

W  ramach  współpracy , szkoła  kontaktuje  się  z  policją  w  celu: 

 

 udziału  przedstawicieli  w  zajęciach  edukacyjnych  o  charakterze  profilaktycznym 

 informowania  uczniów, rodziców  o  konsekwencjach  zachowań  przemocowych 

 informowania  i  pomocy  w  sytuacjach  agresywnych  zachowań  uczniów 

 przeszukania  torby  i  kieszeni  w  przypadku  podejrzenia  posiadania  narkotyków, 

alkoholu 

 pomocy  w  sytuacjach  stosowania  słownych  wulgaryzmów 

 pomocy  w  sytuacji  stwierdzenia  kradzieży, wymuszeń  rozbójniczych 

 działań  profilaktycznych  w  sytuacji  stwierdzenia  stosowania  „używek” 

 podjęcia  działań  w  sytuacji  stwierdzenia  wandalizmu 

 podjęcia  działań  w  przypadku  stwierdzenia  uczestnictwa  uczniów  w  grupach  

nieformalnych ( negatywnych ) 

 w  celu  wygłaszania  prelekcji  dotyczących  szeroko  pojętego  bezpieczeństwa 

 prowadzenia  spotkań  mediacyjnych 

 

Podstawa  prawna :  Ustawa  o  Policji  z  dnia  6 kwietnia 1990 r. 

 

 

     WSPÓŁPRACA  Z  SĄDEM  RODZINNYM 

 
W   ramach  współpracy  szkoła  ( dyrektor, pedagog, wychowawca )  podejmuje  

następujące  działania: 
 

 sporządza  pisemne  wnioski  z  uzasadnieniem (opinia  o  uczniu , rodzinie, opis  działań  

pedagoga, wychowawcy  w  celu  poprawy  sytuacji ) o  rozpatrzenie  spraw  nieletnich  

dotyczących : 

- systematycznego  uchylania  się  od  obowiązku  szkolnego 

- rażących  zaniedbań  rodziców  w  sprawowaniu  opieki  i  wychowania  nad  nieletnimi 

- przemocy  w  rodzinie 

 uczestniczy  w  posiedzeniach  sądu  w  sprawach  uczniów 

 przekazuje  na  prośbę  sądu, kuratorów  rodzinnych, opinii  o  uczniach, nad  którymi  

ustanowiono  nadzór, wychowujących  się  w  rodzinie  zastępczej  lub  z  powodu  

toczącego  się  postępowania  w  ich  sprawie 

 udziela  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom  nadzorowanym  przez  

kuratora 

 współdziała  z  zawodowymi  i  społecznymi  kuratorami  rodzinnymi  w  celu  

projektowania  postępowania  w  kierunku  wspólnych  oddziaływań  wobec  ucznia, 

rodziców, opiekunów. 

Wszelkie  podejmowane  przez  szkołę  działania  w  ramach  współpracy  z  sądem  

rodzinnym  wynikają  z  bieżących  potrzeb  nieletnich  i  małoletnich  uczniów. 

 

Podstawa  prawna:  Ustawa  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich  z  dnia 26 . 10. 1982 r. 



                    C.                 SYSTEM  INTERWENCJI 

 
System  interwencji  stosowanych  przez  nauczycieli  wobec  uczniów w  sytuacjach    

nieprzestrzegania  zasad  zachowania  przyjętych  w  Szkole  Podstawowej  w  Mielnie. 

 

Przez  interwencję  rozumiemy  zestaw  rozmów  i  działań  prowadzących  do  całkowitego  

wyeliminowania  niewłaściwych  zachowań  ucznia. 

 

1. Każdy  nauczyciel  widząc  łamanie  zasad  zachowania  przez  ucznia  ma  obowiązek  

zareagować – powstrzymać  niewłaściwe  zachowanie. 

2. Przeprowadzić  z  uczniem  rozmowę  wyjaśniającą  zajście. Uświadomić  uczniowi, że  

ponosi  odpowiedzialność  za  swoje  zachowanie. 

3. Zastosować  sankcję, o  jej  nałożeniu  powiadomić  wychowawcę  klasy.  W  przypadku  

jej  niewykonania  porozmawiać  z  uczniem i powiadomić  wychowawcę. Wychowawca  

rozmawia  z  uczniem.  W  przypadku  nierespektowania  nałożonej  sankcji – 

powiadomić  rodziców. 

4. W  przypadku  poważnych  zajść  np. przemocy  fizycznej, długotrwałej  przemocy  

słownej, zniszczenia  mienia  szkolnego  należy  zgłosić  sprawę  do  pedagoga  i  

powiadomić  rodziców  zarówno  sprawcy  jak i ofiary. 

5. Pedagog  szkolny  prowadzi  rozmowy  wyjaśniające, mediacyjne  i  interwencyjne.  

Może  nałożyć  na  ucznia  sankcje. Powiadamia  o  wynikach  ustaleń i sankcjach  

wychowawcę  ucznia, a  w  przypadkach  poważnych – dyrektora  szkoły. Rozmawia  z  

rodzicami  ucznia. 

6. W  przypadku  zniszczenia  mienia  szkoły  lub  cudzej  własności  uczeń  i  jego  rodzice  

są  zobowiązani  naprawić  szkodę  lub  pokryć  koszty  jej  usunięcia. 

 

 

 

 

 


